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olar kurundaki ani hareket, Mayıs
ayının ekonomik anlamda en çok
konuşulan konusu oldu. Hızlı bir seyir izleyen doların, ‘normal’ olarak nitelendirilebilecek hizaya gelmesi gerekiyor. En
başta sanayiciler olmak üzere ticaret erbabının bu para birimi ile olan ilişkisi ödemelerinde sıkıntı yaratıyor. Faiz-enﬂasyon-döviz
üçlemesindeki ekonomik düzen içerisinde
en doğru çözümün bulunması, reel sektörün
beklentileri ile kısa-uzun vadeli planlamaları üzerinde de etkili olacak.
Bilindiği gibi bu sene hem Cumhurbaşkanlığı hem de Parlamento seçimleri bir arada
yapılacak. Bu süreç içerisinde dikkatli gözler, seçim beyannamelerinin satır aralarına
odaklanıyor. Kamuoyuna açıklanan beyannamelerin, ekonomi başlığı altında göze
çarpan ortak bir husus var: Yüksek teknolojili üretimin hakim olduğu bir yapı ve bu
ürünlerdeki yerlilik oranının artması.
Orta-yüksek teknolojili ürün ihracatının
toplam imalat sanayi ihracatı içindeki payının yüzde 38’lere çıktığı hatırlatılırken
diğer yandan milli gelir içerisinde Ar-Ge’ye
ayrılan payın iki katına çıkarılacağı deklare
ediliyor.
Türkiye elbette bu alanlarda önemli merhaleler kat etti. Savunma, enerji, raylı sistemler gibi kritik alanlarda kendi tasarım ve
üretimine yöneldi. Ancak burada, beyannamelerde de yer alan bir ifadeyi altını çizerek
paylaşmak istiyorum: Stratejik sektörlerde
yüksek katma değeri hedeﬂeyen yapısal dönüşümler.
Geride kalan süreçte başarıyla yürütülen
projelerin etkisiyle teknoloji seviyemizde basamak atlandı. En önemlisi bence
Türkiye’nin teknoloji üretimine olan bakışında değişiklik oldu; bir vizyon belirlendi. Mesela bunu gören dünyaca ünlü uçak
üreticisinin uluslararası başkanı, Türkiye’yi
5 büyük stratejik ortaktan biri olarak seçtiklerini söylüyor. Bunlar çok güzel.
Her zaman burada ısrarla yazmaya devam
edeceğim; bu vizyonun sürdürülebilir olması, gelecek kuşaklara iyi aktarılması
için ‘devlet politikası’, tüm işlerin başında telaffuz edilmeli. Rotamız, yenilikçilik,
kalkınma bunlarla beraber milli tasarım ve
üretimler olmalıdır.

D

Savunmanın ‘ŞAHİ’
50. yılını gururla, ardında birçok başarıyla
tamamlayan OSTİM, misyonunu güçlü bir
şekilde, zenginleştirerek sürdürüyor. Bir
Türkiye sevdası olan bölgedeki ﬁrmaların
projeleri, yerli ve milli düşüncenin en güzel
örnekleri olarak ülkemize kazandırılıyor.
Bunlardan biri de sahaya çıkmaya hazırlanan ŞAHİ209 projesi…
Bilindiği üzere mevcut top sistemleri ba-

rutla ateşleniyor ve bu sistem oldukça
maliyetli. Anadolu Yönlendirilmiş Enerji
Teknolojileri A.Ş. (YETEKNOLOJİ), diğer tüm sistemlerden özellikle klasik top ve
füze sistemlerinden çok önemli üstünlükleri
bulunan Elektromanyetik Top Sistemi’yle
ülkemize farklı bir alternatif sundu. Şirket,
bir süredir çalışmalarını sürdürdüğü sistemde saha aşamasına geçiyor. Ana yüklenici
YETEKNOLOJİ ve destekleyici ﬁrmaları,
Savunma Sanayii Müsteşarlığı’yla (SSM)
Elektromanyetik Fırlatma Sistemi Saha
Prototipi Tedarik Sözleşmesini imzaladı.
Detaylarını
haberimizde
göreceğiniz
ŞAHi209, hipersonik yani ses hızının 5
katı hızda atış yapabiliyor. Etkili ve caydırıcı olan sistemin atış maliyeti benzer etkilere
sahip bir füzeye kıyasla 1/1000’i gibi çok
düşük. Uygun maliyetleri ile istenen sayıda
üretilebilecek olan ve milli savunma sanayiine çarpan etkisi ile katkı sağlayabilecek
sistemi yerli ve milli imkanlarla kazandıran,
bu yolda alın ve akıl teri döken sanayicilerimizi kutluyoruz.
Ekleyelim; projenin ismindeki ŞAHİ kısmı Fatih Sultan Mehmet’in toplarını, 209
da Türk Kara Kuvvetleri’nin kuruluş yılını
temsil ediyor.

"Başkalarının kanatlarıyla uçmaya
çalışanlar hürkuş olamazlar"

Medikal sektöründe son durum
Ülkemizde ekonominin, büyümenin, istihdamın ağırlık noktasında KOBİ’ler var.
Sürdürülebilir kalkınma hamlelerinin atar
damarı olarak görülen bu işletmelerin, varlığını devam ettirebilmesi için rekabetçi olmaları şart.
En az savunma sanayii kadar stratejik öneme sahip sektörlerden biri de medikal sanayi. Bu alanda üretim yapan ve ağırlığı
KOBİ statüsündeki ﬁrmalarımız yurtiçi ve
yurtdışında önemli işlere imza atıyorlar.
Ancak kamu alımları başta olmak üzere
birçok bürokratik uygulama ﬁrmaları zorluyor. OSTİM Medikal Sanayi Kümelenmesi
Genel Kurulunda dinlediğimiz sanayiciler;
geri ödemeler, sertiﬁkasyon, KDV gibi birçok başlıkta karşılaştıkları zorlukların, iç
piyasa ve uluslararası pazarda rekabet edebilme güçlerini etkilediğini dile getirdi.
Türkiye Cumhuriyeti’nin her bir ferdi, bu
güzel vatanın gelişmesi ve bekası için çaba
gösteriyor. Ekonominin akıncıları KOBİ’lerimize, sanayicilerimize verilecek her destek daha fazla istihdam daha fazla üretim ve
refahın artması demektir.
Bundan dolayı; üretenlere hep destek tam
destek…
“Hayata kendimizden ne katıyorsak,
hayattan da onu alırız.”
Ernest Hemingway
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Üretim ve ihracatın anahtarı teknoloji
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Dr.
Faruk Özlü, Türkiye’nin geleceğinin
teknolojide olduğunu söyledi.
Üretimin ve ihracatın kapılarını
açacak olan yegane anahtarın ileri
teknoloji olduğuna temas eden Özlü,
“Sanayileşme politikamızı; teknoloji
ve inovasyonla entegre bir biçimde
kurgulamaya devam edeceğiz. Kendi
özgün teknolojilerimizi ve yerli teknik
kapasitemizi geliştireceğiz.” dedi.

B

ilim,
Sanayi
ve
Teknoloji
Bakanlığı’nın
düzenlediği
Teknoloji Geliştirme Bölgeleri
Zirvesi’nin altıncısı Ankara’da gerçekleştirildi. Programda, Teknoloji Geliştirme
Bölgeleri, performans endeksi sonuçlarına göre 4 farklı kategoride ödüllendirildi.
81 ilde TGB kurma hedefi
Zirvenin açılışında konuşan Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, “Bugün itibariyle ülkemizde 77 adet Teknoloji Geliştirme Bölgesi sayısına ulaşmış
olmanın heyecanını yaşıyoruz. Bu bölgelerin 56’sı faal bir şekilde Türkiye için
teknoloji üretiyor. 21 teknoparkımızda
ise yapım ve inşaat işleri hızla devam ediyor. Hedefimiz; 81 ilimizin tamamında
Teknoloji Geliştirme Bölgesi kurmaktır.”
dedi.
Bakanlık olarak, 2018 yılının ilk 3 ayında,
8 adet Teknoloji Geliştirme Bölgesi’nin
kuruluşunu ilan ederek, yeni bir rekora
imza attıklarını kaydeden Özlü, şu bilgi-

“ÖZGÜN
TEKNOLOJİLERİMİZİ
GELİŞTİRECEĞİZ”

leri verdi: “Mevcut Teknoloji Geliştirme
Bölgelerimizde, 5 bin firma faaliyet gösteriyor. Bu firmaların bin tanesinin ortağı
akademisyenlerimizdir. Teknoparklarımızda; 47 bin 500 Ar-Ge personeli istihdam edilmektedir. Bugüne kadar 28 bin
proje tamamlanmıştır. 8 bin 500 proje
üzerinde çalışmalar devam etmektedir.
Teknoparklarımızda üretilen projelerden;
3,4 milyar dolar ihracat geliri elde edilmiştir.”
“Hedefimiz Türk sanayisine sıçrama
yaptırmaktır”
Türkiye’yi teknoloji üssü yapacak, ülkemizi bilim merkezi konumuna yükseltecek her türlü yatırıma devam ettiklerini
dile getiren Bakan Özlü, “Teknoloji, olmazsa olmazımızdır. Bizim hedefimiz;
Türk Sanayisine sıçrama yaptırmaktır.”
vurgusunu yaptı.
Türkiye’nin sanayi devrimine giden yolda, Teknoloji Geliştirme Bölgeleri’nin
misyonunu, çok önemli bulduklarını

dile getiren Faruk Özlü, şunları söyledi:
“Teknoloji ordumuzu, her geçen gün büyütüyoruz. Teknoparklarımızda teknoloji
üreten her araştırmacıyı, teknoloji ordumuzun bir üyesi olarak görüyoruz. Üniversitelerde üretilen bilginin, teknolojiye
ve katma değere dönüşmesi için, teknoparklarımızın niteliğini artırıyoruz. Çünkü niceliğin tek başına yeterli olmadığını,
önemli olanın nitelik olduğunu biliyoruz.
Teknoloji Geliştirme Bölgelerimizin katkısıyla, Türk sanayisinin, nitelik sıçraması yapacağına, yürekten inanıyoruz.”
Çağın; teknoloji tabanlı girişim çağı olduğunun altını çizen Bakan Özlü; “Bunun
anlamı şudur: Artık; sermayeye dayalı
klasik sanayicilik devrinin sonuna gelinmiştir. Bunun yerini; Ar-Ge ve inovasyona dayalı sanayi ve girişimcilik almaya
başlamıştır. Bu yeni sanayi anlayışında;
Teknoloji Geliştirme Bölgeleri, katalizör
vazifesi görmektedir. Teknoparklarda yer
alan firmalar ve üniversiteler arasındaki
işbirliği; bilginin yayılmasını artırmakta-

Türkiye’nin geleceğinin teknolojide olduğunu söyleyen Özlü,
bütün sektörlerin, teknolojinin
yörüngesinde hayat bulduğunu ve
teknolojiden beslendiğini bildirdi.
“Üretimin ve ihracatın kapılarını
açacak olan yegane anahtar,
yüksek teknolojidir.” diyen Özlü,
“Yeni teknolojileri, yeni dijital
dünyayı, robotları ve yapay zekayı
çok iyi kavramak durumundayız.
Ülkemizin rekabet gücünü; bu
kavramlar etrafında artırmaya
kararlıyız.
Sanayileşme politikamızı; teknoloji
ve inovasyonla entegre bir biçimde kurgulamaya devam edeceğiz.
Kendi özgün teknolojilerimizi ve
yerli teknik kapasitemizi geliştireceğiz. Sayın Cumhurbaşkanımızın
da ifade ettikleri gibi; ihracatımız
içindeki, yüksek teknolojili ürünlerin payını, istikrarlı bir biçimde
artıracağız. Bu amacımıza ulaşmak için; Teknoloji Geliştirme
Bölgelerimizi, çeşitli teşvik ve muafiyetlerle desteklemeye devam
edeceğiz.” ifadelerini kullandı.

dır. Memnuniyetle ifade etmek isterim ki;
bilim insanlarımız, mühendisleriz, teknisyenlerimiz ve araştırmacılarımız, teknoparklarımızda kümelenmeye başlamıştır.
Teknoloji tabanlı girişimcilik ve sanayi;
işte bu insan kaynağının yörüngesinde
hayat bulmaktadır.” görüşünü aktardı.

KOBİ’lere güven meyvelerini veriyor

ürkiye Bilimsel ve Teknolojik
Araştırma Kurumu (TÜBİTAK)
Savunma Sanayii Araştırma ve
Geliştirme Enstitüsü (SAGE) ile Makine
Kimya Endüstrisi Kurumu (MKEK) arasında, Ar-Ge Projeleri İmza Töreni Bilim,
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Dr. Faruk
Özlü ve Milli Savunma Bakanı Nurettin
Canikli katılımıyla gerçekleştirildi.

lerin ülkenin stratejik çıkarları açısından
son derece önemli olduğunu vurguladı.
Türkiye'nin köklü kurumlarının el ele
vermiş olmalarının, teknoloji odaklı büyüyen savunma sanayii için ilham verici
olduğunu dile getirdi.
Sözleşmeleri imzalanan projelerin her birinin Türk savunma sanayisinin ulaştığı
yüksek teknolojiyi gösterdiğine dikkati
çeken Özlü, “Milli savunmamız, yeni
teknolojik ürünler ve yerli sistemlerle
güçlenmeye devam edecek. Savunma
sanayimiz yüksek teknolojisi yoğun bir
sanayidir. Araştırma, geliştirmeye ve inovasyona en fazla ihtiyaç duyulan sanayi
alanlarının başında savunma sanayi gelir.
Bu anlamda TÜBİTAK gibi köklü bir bilim kurumunun bilgisini, tecrübesini ve
insan kaynağını savunma sanayimiz için
seferber etmiş olması ülkemiz için büyük
bir kazanımdır." dedi.

“Ülkemiz için büyük kazanım”
Törende konuşan Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Dr. Faruk Özlü, MKEK
ve TÜBİTAK'ın ortak yürüttüğü proje-

“Yerli ve milli olmaya yemin ettik”
Savunma sanayiinde KOBİ’lerin önemine temas eden Özlü, “Karada, havada
ve denizde yerli ve milli olmaya yemin

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı
Dr. Faruk Özlü, “KOBİ'lerimizin
yetkinliğine inandık. Ülkemizin
savunma ihtiyaçlarını karşılayan
KOBİ'lerimize önemli oranda destek
oluyoruz. Bu desteğin ve güvenin
karşılığını da almaya başladık.” dedi.

T

ettik. Bu kapsamda KOBİ'lerimizin yetkinliğine inandık ve güvendik. Ülkemizin
savunma ihtiyaçlarını karşılayan KOBİ'lerimize önemli oranda destek oluyoruz. Bu desteğin ve güvenin karşılığını
da almaya başladık. Yerli ve milli teknoloji seferberliğinde özellikle KOSGEB'e
KOBİ'lerimiz tarafından proje yağıyor.
Daha önce imzalanan protokol kapsamında KOSGEB aracılığıyla teknoloji odaklı
KOBİ'lere 5 milyon liraya kadar destek
veriyoruz.” dedi
Başka ülkelerin üretimleri karşılamaz!
Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli,
Türkiye'nin özgürlüğünü, bağımsızlığını,
toprak bütünlüğünü koruyabilmesi için
savunma sanayisinde caydırıcı güce sahip olması gerektiğini belirterek, bunun
başka ülkelerin üretimleriyle karşılayarak
sağlanamayacağını vurguladı.
Savunma sanayisindeki bazı ürünlerin
fikir olarak ortaya çıkmasından Ar-Ge
çalışmalarına, tasarımına kadar yerli imkanlarla yapıldığını dile getiren Bakan
Canikli, güdümlü sistemler konusunda

İki kurum arasında gerçekleşecek Ar-Ge
projeleri kapsamında; MKE Kurumu ile
TÜBİTAK SAGE'nin; DUPAT Kapasite
Artırımı ve MK-82-T Kalifikasyonu Projesi,
Harp Başlığı Dolumu ve Roket Yakıtı Projesi,
Kara Platformları Koruma Mühimmatı
Projesi, Etkinliği Artırılmış Patlayıcı Üretim
Altyapısı Makine/Teçhizat Tedariği Projesi,
Deniz Mayını ve Su Altı Patlayıcı Projesi'nde
ortak çalışması planlanıyor.

dışa bağımlılığın büyük oranda ortadan
kalkacağını belirtirken, geleceğin savunma ve savaş sistemleri konsepti güdümlü
mühimmat ve güdümlü sistemler üzerine
olduğunu ve güdümlü olmayan hiçbir
sistemin gelecekte savunma sanayisinde
kıymeti olmadığını belirtti.
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5G’nin öncelikli hedefi

YÜKSEK ÖLÇÜDE YERLİLİK
12. Uluslararası Elektronik Haberleşme
Düzenleyicileri Konferansı’nda katılan,
Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme
Bakanı Ahmet Arslan, “Altyapıda yerli
ve milli sistemleri kurmaya, sektörde
Ar-Ge yapmaya ve kendi içeriğimizi
oluşturmaya başladık.” dedi.
Bilgi Teknolojileri ve İletişim
Kurumu Başkanı Ömer Fatih Sayan
da Türkiye’nin 5G mobil haberleşme
teknolojisine mümkün olan en yüksek
ölçüdeki yerlilik ve millilik oranlarıyla
geçmesinin en öncelikli hedefleri
olduğunu dile getirdi.

2

006 yılından bu yana geleneksel olarak düzenlenen Uluslararası Elektronik Haberleşme Düzenleyicileri
Konferansı’nın 12.’si bu yıl Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’nun (BTK) ev
sahipliğinde, ‘Sosyal Yaşama Yön Veren
Teknolojiler Fırsatlar ve Tehditler’ temasıyla düzenlendi.
Programa; Tunus, Arnavutluk, Kuzey
Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Bulgaristan,
Azerbaycan, Japonya, Nijer, Litvanya,
İsveç, Moldova, Kosova, Moritanya, Özbekistan ve Hindistan’dan düzenleyici
kurum temsilcileri ve çok sayıda sektör
paydaşları katıldı. İki gün süren Konferansta, düzenlenen panellerle katılımcılar
bilgi ve tecrübelerini paylaştı.
Haberleşme Teknolojileri Kümelenmesi
(HTK) üyesi 30 firma da etkinliğe stantlı
katılım sağlayarak yerli ve milli haberleşme teknolojilerini sergiledi. Ulaştırma,
Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet
Arslan, HTK üyesi firmaların stantlarını ziyaret etti. HTK standında, Yönetim
Kurulu Başkanı Veli Murat Çelik, Bakan
Arslan’a Uçtan Uca Yerli ve Milli 5G
Projesi hakkında bilgi verdi. Çelik, 2020
yılında dünya ile aynı anda Türkiye’de
yerli ve milli 5G sistemine geçileceğini
anlattı.
Öte yandan Azerbaycan Ulaştırma, Haberleşme ve Yüksek Teknoloji Bakanlığı Bakan Yardımcısı Elmir Velizade de
HTK standını ziyaret ederek bilgi aldı.

“Yerlilik ve millilik prensibine
önem veriyoruz”
Programın açılışında konuşan BTK Baş-

kanı Dr. Ömer Fatih Sayan, baş döndürücü bir hızla ilerleyen bilgi teknolojileri
alanının; hükümetler, düzenleyiciler ve
uluslararası kuruluşlar arasında istişare
ve iş birliği mekanizmaları oluşturulmasını zorunlu kıldığına dikkat çekti.
Geleceğin mobil teknolojilerle şekilleneceğinin farkında olan bir ülke olarak
4.5G’nin ardında teknolojinin 5G’ye
doğru ilerlediğini ifade eden Sayan,
“Kurum olarak bunun farkındayız, çalışmalarımıza devam ediyoruz. Ulaştırma,
Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığımız
ve Kurumumuzun gayretleri ile kurulan,
ülkemizin teknoloji üreten ülkeler arasında yer alması amacıyla oluşturulan 5GTR
Forumu, 5G ve Ötesi teknolojilere mümkün olan en yüksek ölçüde yerli ve milli
imkânlarla geçmek için çalışıyor. Çekirdek ağdan fiziksel ağa, hizmet ve uygulamalardan standardizasyona 5G ile ilgili
tüm konular 5GTR Forum bünyesinde
detaylı biçimde tartışılıyor. Bu çalışmaların içinde yerlilik ve millilik prensibine
de büyük önem veriyoruz.” dedi.
Türkiye’nin 5G mobil haberleşme teknolojisine mümkün olan en yüksek ölçüdeki
yerlilik ve millilik oranlarıyla geçmesinin
en öncelikli hedefleri olduğunu dile getiren Sayan, “Bu doğrultuda Kurumumuz
eşgüdümünde ve Bakanlığımızın da destekleri ile 5G ve Ötesi ekosistemi oluşturulması amacıyla yürüttüğümüz projeler
hızla devam ediyor. Bu çalışmalarımızla
teknolojinin peşinden koşan değil, ona
yön veren ve sunduğu fırsatlardan istifade ederken beraberinde getirdiği tehditlere de hazırlıklı olan bir konumda olmayı
hedefliyoruz.” açıklamalarında bulundu.
Azerbaycan Ulaştırma,
Haberleşme ve Yüksek
Teknoloji Bakanlığı
Bakan Yardımcısı
Elmir Velizade de
HTK standında
incelemelerde
bulunarak, Türk
firmalarının
kabiliyetleri hakkında
bilgi aldı.

Konferansın en
yüksek sayıda
katılım sağlayan
kurumu Haberleşme
Teknolojileri
Kümelenmesi
oldu. HTK üyesi
30 firma etkinliğe
stant açarak yerli
ve milli haberleşme
teknolojilerini
sergiledi.

Toplum güvenliğinin şartı
internet güvenliği
Konferansın ikinci gününde katılımcılara hitap eden Ulaştırma, Denizcilik
ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan,
internetin hayatımızda yaptığı değişikliklere dikkati çekti. Arslan, “İnternetin
gelecekte hayatımıza yapacağı etkiler
hayallerimizle sınırlı. Gelecekteki yakın ve uzak tehditleri görmeme şansımız
yok. Son yıllarda internet güvenliği öne
çıktı. Toplumsal güvenliği sağlamak için
internet güvenliğini sağlamak gerekiyor.
Siber güvenliğin sağlanması yaşamsal
önem taşımakta. Dünyada en fazla siber
saldırı alan ülkelerden biri haline geldik.
Siber güvenlik önlemlerinde çok mesafe
katettik. Bu sayede saldırıların altından
kalkabiliyoruz.” dedi.
Altyapı yatırımlarından bahseden Arslan,
siber güvenlikte uluslararası birliktelik
oluşması gerektiğine işaret etti. Arslan,
“Altyapıda yerli ve milli sistemleri kurmaya başladık. Sektörde Ar-Ge yapmaya ve kendi içeriğimizi oluşturmaya
başladık. Sosyal medya şirketleri, seçim
konusunda dikkatli olmalı, şeffaf olmalı, manipülasyonları engellemeli, kişilerin bilgilerinin yanlış ellere geçmesini
önlemeliler. Önümüzdeki süreçte seçim
günü de dahil olmak üzere siber saldırılar olacaktır. Biz Bakanlık olarak ve BTK
olarak 7/24 teyakkuzdayız. Bütün bakanlıklarla da iş birliği içindeyiz. Milletimize
hizmet eden özel sektöründe bu konuda
ele ele çalışması önemli.” mesajını verdi.

2020’DE BÖLGENİN LİDERİ
TÜRKİYE OLACAK
HTK Yönetim
Kurulu Başkanı
Veli Murat Çelik,
12. Uluslararası
Elektronik Haberleşme Düzenleyicileri Konferansı’nda
BTK’nın önerisiyle stant açtıklarını
belirtti. Birçok yerli, yabancı ve
kurum çalışanlarının stantları
ziyaret ettiğini vurgulayan Çelik,
“Ziyaretçilerin çalışmalarımızı
ilgi ile dinleyip, bağlantı kurma
ve sonrasında detaylı görüşme
talepleri almamız bizleri mutlu etti.
Türkiye’de kendi kaynaklarımız ile
elektronik haberleşme alanında
ileri teknolojiler üzerinde çalışmalarımız ziyaretçilerimizi de hem
şaşırttı hem de iş birliği yapma
konusunda görüşlerini aktardılar.”
değerlendirmesini yaptı.
Küme olarak iletişim sektöründeki
hedeflerin paylaşan Çelik, şunları
kaydetti: “HTK olarak amacımız;
2020 yılı itibarı ile kendi teknolojisini kullanarak 5G’ye geçen
öncü ülkelerden olmaktır. Çıktılarımızı aynı anda tüm dünyada
da satmak ve uygulamak istiyoruz. Bu sebeple bu ve benzer
etkinlikler bu amacımıza hizmet
etme açısından hem HTK hem
de ülkemiz için çok önemli. HTK
olarak planlarımızdan bir tanesi
de inşallah 2020 yılında Mobile
World Congress Türkiye & Orta
Doğu & Afrika etkinliğini ülkemizde yapmak. Ülkemizdeki 5G ve
ötesi Ar-Ge ve çıktılarımız 2023 yılı
gelmeden ülkemizi haberleşme
teknolojileri konusunda bölgenin
lideri yapacaktır.”

HTK Yönetim Kurulu Başkanı Veli Murat
Çelik, küme standını ziyaret eden Bakan
Arslan’a Uçtan Uca Yerli ve Milli 5G Projesi
hakkında bilgi verdi. Çelik, 2020 yılında
dünya ile aynı anda Türkiye’de yerli ve milli
5G sistemine geçileceğini anlattı.

4 | OSTİM ORGANİZE SANAYİ GAZETESİ

MAYIS 2018

DÜNYA’NIN TEMİZ GELECEĞİNE ORTAĞIZ
Dünyanın temiz geleceğine ortak olun!
mesajıyla tanıtılan Temiz Gelecek
Fonu (TGF), temiz teknoloji fikirleri ve
girişimlerini destekleyecek. OSTİM’de
TGF’nin destekleyicileri arasında yer
alarak dünyanın temiz geleceğine
ortak oldu.

GF Tanıtımı ve Küresel Temiz
Teknolojiler İnovasyon Programı
(GCIP) 2017 Ödül Töreni, Bilim
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Dr. Faruk
Özlü’nün katılımıyla gerçekleştirildi.
Birleşmiş Milletler Sınai Kalkınma Teşkilatı (UNIDO) ve TÜBİTAK-TEYDEP
iş birliğinde tasarlanan TGF; Artan dünya
nüfusu ile birlikte, iklim değişikliği, doğal kaynakların tükenmesi ve kirlilik gibi
faktörler ekonomik büyümenin önünde
engel olurken, temiz teknoloji fikirleri ve
girişimlerini destekleyecek. TGF ile temiz teknoloji iş fikirlerinin ticarileşmesi,
girişimlere ek kaynak sağlayarak kapasite oluşturulması ve küresel pazarlarda
yer almalarının sağlanması hedefleniyor.
OSTİM’de fonu destekleyenler arasında
bulunuyor.
Temiz gelecek temiz teknolojide
Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı Dr.
Faruk Özlü, programın hazırlamasında ve
yürütülmesinde emeği geçen tüm kurum
ve kuruluşlara teşekkür etti. Gelişirken,
değişirken ve büyürken, gelecek nesille-

T

re, yaşanabilir bir dünya bırakmak gerektiğine vurgu yapan Özlü, programı umut
verici olarak niteledi.
Geleceğin teknoloji, Ar-Ge ve inovasyonda olduğuna işaret eden Özlü, “Temiz gelecek; temiz teknolojide. Temiz gelecek;
temiz teknolojileri sağlamak için geliştirilecek olan Ar-Ge’lerde, inovasyonlarda.
İşte bunu sağlamak için yola çıkan kurum
ve kuruluşlarımızı, bu yönde çalışan KOBİ’lerimizi, işletmelerimizi gönülden tebrik ediyorum.” dedi.
Temiz teknoloji için çalışan firmalarımızın ödüllendirilmesinin, bu anlamdaki
farkındalığın artırılmasındaki önemine
vurgu yapan Bakan Özlü, “İnanıyorum
ki; bu tür programlar sayesinde, temiz
teknolojiden ilham alan iş fikirleri, ticari
hayatta çok daha fazla karşılık bulacak.
Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı olarak; temiz teknoloji girişimlerini, bundan
sonra da artan bir oranda desteklemeye
devam edeceğiz.” mesajını verdi.
UNIDO Bölgesel İşbirliği Merkezi Direktörü Süleyman Yılmaz, UNIDO’nun
kamu kurumlarıyla yürüttüğü projeleri
anlattı. Yılmaz, KOSGEB’in 1980’lerde
UNIDO’nun desteğiyle başladığını hatırlattı.
2023’te 100 milyar dolara ulaşacak
TÜBİTAK-TEYDEP Girişimcilik Destekleme Grubu Koordinatörü Dr. Sinan
Tandoğan, Temiz Gelecek Fonu hakkında bilgi verdi. Fonu oluşturan ağın içinde üniversiteler ve özel sektör olduğunu
aktaran Tandoğan, “Fon ile temiz üretim
için sanayinin ihtiyaç duyduğu teknolojiler üretilebilir. Toplamda 4 milyar dolara

larımızda da aynı zamanda Bilim, Sanayi
ve Teknoloji Bakanlığımızın desteklerini
almaktayız. Tematik olarak Türkiye’de
ilk defa temiz teknolojiler ve yenilenebilir enerji üzerine oluşturduğumuz teknoloji geliştirme bölgemizi faaliyete almaya
çalışıyoruz. Aynı zamanda sürdürülebilir
OSB’nin nasıl olacağına dair sürdürülebilirlik raporu hazırlamış durumdayız.
TGF’nin başlıkları OSTİM’in çalışmalarıyla örtüşüyor.”
TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan
Mandal, TGF sürecinde yeni iş fikirleri
çıkacağına inandıklarını belirtti. Mandal,
fikirlerin başladığı noktadan uluslararası
alana yükselmesinde fonun kaldıraç niteliği taşıyacağını belirtti.
Açılış konuşmalarının ardından GCIP
2017 ve BiGG programlarında derece
alan 9 temiz teknoloji start-up’ına ödülleri verildi.
Başından beri etkinliği destekleyen OSTİM, GCIP’in 2018 yılı sponsorları arasında yer alıyor.

ulaşan fonu 2023 yılında 100 milyar dolara ulaşmasını hedefliyoruz.” dedi.
“TGF, OSTİM’in çalışmalarıyla
örtüşüyor”
OSTİM Yönetim Kurulu Başkanı Orhan
Aydın, dünyanın temiz geleceği için herkesin sorumluluğuna işaret etti. “Dünyayı
düzeltmeden önce kendi çevremizi düzeltmeliyiz.” diyen Aydın, bu düşünceden hareketle OSTİM Yenilenebilir Enerji ve Çevre Teknolojileri Kümelenmesini
kurduklarını hatırlattı.
Aydın, küme faaliyetleri çerçevesinde temiz enerji çalışmalarına yönelik şu bilgileri verdi: “Rüzgar, güneş, hidrojen gibi
enerji kaynaklarını yerli ve milli imkanlarla yapıp ülkemizin açığını kapatmak
üzere çalışmalar yürütüyoruz. Bu çalışma-

Hisarcıklıoğlu yeniden TOBB Başkanı seçildi

“Türkiye’nin zenginleşmesi için fikir ve proje ürettik”
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği
(TOBB) Başkanlığına yeniden Rifat
Hisarcıklıoğlu seçildi. Hisarcıklıoğlu,
TOBB Ekonomi ve Teknoloji
Üniversitesi'ndeki 74. Genel Kurul'da
yapılan seçimde, geçerli oyların
tamamını alarak 4 yıl süreyle TOBB
Başkanı oldu. TOBB Başkanlığına
ilk kez 16 Haziran 2001'de seçilen
Hisarcıklıoğlu, beşinci kez bu görevi
yürütecek.
OBB Ekonomi ve Teknoloji
Üniversitesi’nde geniş bir katılımla
gerçekleştirilen Genel Kurulda konuşan
Hisarcıklıoğlu, kendilerine güvendiklerini belirterek, “Hedeflerimiz büyük.
Türkiye sadece bölgesinin değil, dünyanın ekonomik devi olacak.” dedi.
Başarıya ulaştıracak esas gücün birlik ve
beraberlikten geçtiğini bildiren TOBB
Başkanı, “Bu süreçte 4 ana meseleye
odaklandık. İlk olarak Oda ve Borsalarımızın gücünü ve kapasitesini artırdık. Odaklandığımız ikinci konu, özel

T

sektörümüzün yurtdışındaki lobisiydi.
Eskiden kapısından dahi giremediğimiz
küresel iş örgütlerinin tamamında artık
söz sahibi olduk. Özel sektörümüzün
çıkarlarını tüm dünyada savunan bir
camia haline geldik. Üçüncü önceliğimiz, ülke meselelerinde inisiyatif almak
oldu. Dördüncü olarak, Türkiye’nin
zenginleşmesi için fikir ürettik, proje
ürettik.” dedi.
“Sanayi Anadolu’ya yayıldı”
Hisarcıklıoğlu, konuşmasında şu ifadelere yer verdi: “2013-2018 döneminde
hem üyelerimize hizmet etme, hem de
ülkemiz ekonomisine katkı sağlama
noktasında, pek çok proje hayata ge-

çirdik. Bütün bu faaliyetler, elde edilen
tüm bu başarılar, sizin emek ve gayretlerinizin eseridir. Ne yaptıysak, neleri
başardıysak, gücümüzü sizden aldık,
sizin desteğinizle yaptık. Biz, bir olduk,
iri olduk, diri olduk. Sesimiz daha gür
çıktı. Biz, bir oldukça önümüzdeki engelleri aştık, yeni yollara çıktık. Ahiliğin, ‘Doğru ok, menzil alır’ düsturuyla,
her zaman dosdoğru olduk.
Geride kalan dönemde birlikte görev
yaptığı isimlere teşekkür eden Hisarcıklıoğlu, bu süreçte 4 ana meseleye
odaklandıklarını bildirdi: “İlk olarak
oda ve borsalarımızın gücünü ve kapasitesini artırdık. Şirket kurmak için kapı
kapı gezme dönemi bitti. Odalarımızı
tek durak ofise dönüştürdük. Oda ve
borsalarımızda dijital dönüşümü gerçekleştirdik. Bütün işlemleri, tek tuşla
yapar hale geldik. Odalarımız sorumluluk aldı. Organize Sanayi Bölgelerimiz
gelişti ve sanayi Anadolu’ya yayıldı.
Ticaret Borsalarımız, elektronik satış
salonlarını, akredite laboratuvarlarını ve
canlı hayvan borsalarını reel sektörün
hizmetine sundu. Dün, yabancı dil bilen çalışanımız yoktu. Bugün odalar ve
borsalar, uluslararası projelere imza atar

hale geldi.
Odaklandığımız ikinci konu, özel sektörümüzün yurtdışındaki lobisiydi. Eskiden kapısından dahi giremediğimiz küresel iş örgütlerinin tamamında artık söz
sahibi olduk. Üçüncü önceliğimiz, ülke
meselelerinde inisiyatif almak oldu. 15
Temmuz hain darbe girişiminde, darbe
bildirisi okunur okunmaz ilk tepkiyi biz
gösterdik.
Dördüncü olarak, Türkiye’nin zenginleşmesi için fikir ürettik, proje ürettik.
Her önemli meselede, bu camianın katkı
vermesi istendi. İstihdam seferberliğinde, finansmana erişimde, Türkiye’nin
otomobilinde bu hep böyle oldu. İşte
bu itibardır, güçtür. Türk özel sektörünün gücüdür. Oda ve Borsalarımızın
gücüdür. Türkiye Odalar ve Borsalar
Birliği’nin gücüdür.”
Başkan Hisarcıklıoğlu, oda ve borsa
üyelerinin geçen sene yeni bir başarı
hikâyesi yazdığını dile getirerek şu rakamları aktardı: 1,5 milyon ilave istihdam, 327 milyar lira makine-teçhizat
yatırımı, 160 milyar dolar mal ihracatı,
44 milyar dolar turizm ve taşımacılık
geliri.
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Ankara Sanayi Odası (ASO) Başkanı
Nurettin Özdebir, Türkiye’de de Ar-Ge
noktasında ön plana çıkacak stratejik
sektörlerin belirlenmesi gerektiğini
söyledi. Türkiye’nin ‘İleri Teknoloji
Stratejisi’ne ihtiyacı olduğunu belirten
Özdebir, kamusal desteklerin bu
strateji çerçevesinde yönlendirilmesi
gerektiğine işaret etti.
Türkiye’nin önümüzdeki dönemde
daha az kaynak ile daha fazla büyümek
zorunda olan bir ülke olduğunu
ifade eden ASO Başkanı, “Bunun için
de kaynaklarını verimli kullanmak
zorundadır. İşte bu yüzden diyoruz
ki, Türkiye olarak birincil önceliğimiz
kaynak verimliliğidir. Bu verimliliğin
de en önemli bileşeni Ar-Ge’dir.” dedi.

Sanayideki son durum hakkında neler
söylemek istersiniz?
Sanayimizin 2018 yılının ilk 4 ayında iyi
bir performans sergilemekle birlikte son
dönemde yaşanılan dalgalanma ve kurdaki artış, yılın ikinci yarısına ilişkin beklentilerde soru işareti ortaya çıkarmıştır.
İlk çeyreğe ilişkin rakamlar, aslında Türkiye ekonomisinin 2018 yılına gayet iyi
başladığına işaret etmektedir.
Kapasite kullanım oranı, Mart ayı itibari
ile sanayinin iyi gittiğini bize söylemektedir. 2018 yılının Mart ayında imalat
sanayi kapasite kullanım oranı %77.8 olmuştur. Bu rakam bir önceki ayla aynıdır.
Geçen yılın aynı ayı ile kıyaslandığında %1.4 yukarıda görünmektedir. Mart
ayı sanayi üretimi de olumludur. Sanayi
üretim verisi, kapasite kullanım oranı
verisinin gerisinden gelmektedir. En son

açıklanan sanayi üretim verisi Mart ayına
dairdir. Sanayi üretiminde pozitif ancak
yavaşlayan bir performans söz konusudur. Mart ayında sanayi üretimi yıllık
bazda %7.6 artış göstermiştir.

yeni ve farklı finansman modelleri hayata geçirilebildiği ölçüde, katma değer
yaratan ve ekonominin belkemiği olan
bu KOBİ’lerimizi ileri taşımak mümkün
olacaktır.

“Kurun psikolojik etkileri önemli”

Türkiye, büyüme hedeﬂeri
doğrultusunda neler yapmalıdır?

Sanayi, hizmet, ticaret ve inşaat sektörlerindeki ciro performansı da bizim
açımızdan önemli bir göstergedir. Türkiye sanayisinin ilk 4 ayını değerlendirdiğimizde, enflasyon ve cari açık dışında
tüm ekonomik gerçekleşmelerin olumlu
olduğu söylenebilecektir. Ancak Mayıs
ayından itibaren, ilk 4 aylık performans
geride kalmış görünmektedir. Sanayiciler
olarak 2018 yılında bizleri bir takım zorluklar beklemektedir. Ticari belirsizlikler
ve riskler bizleri ister istemez olumsuz etkilemektedir. Türkiye olarak ölçümleyebildiğimiz risklere karşı tedbir alabiliriz
ancak belirsizlikler için aynı şeyi söyleyemiyoruz.
Sanayici olarak belirsizlikler azaldığı ölçüde riskli de olsa ticari yaşamın gereğini yerine getirmeye hazırız. Siyasilerden
beklentimiz ise olabildiğince belirsizlik
ortamı yaratmamalarıdır. Bu yönüyle 24
Haziran seçimleri bir belirsizliği ortadan
kaldıracaktır ve sonrasında yolumuza çok
daha net bir şekilde devam etme imkânı
sağlayacaktır. Ancak 24 Haziran seçimlerinden önce yaşanan kurdaki dalgalanmanın ekonomi üzerinde yaratacağı tahribatın boyutu, söz konusu dalgalanmanın
süresine bağlı olacaktır. Kurun aşağı gelmemesi ya da daha bu seviyenin uzun
süreli devamı durumunda öncelikle şirket
bilançoları olumsuz etkilenecektir. Daha
da tehlikelisi, kur zararlarının reel sektörde yarattığı bilanço riskinin, likidite riskine dönüşmesi durumunda, bankaların
aktiflerini olumsuz yönde etkiyecektir.
Kurun psikolojik etkileri de önemlidir.
Kurdaki artış, özel tüketim harcamalarını
düşürdüğü ölçüde ekonomiyi daraltmaktadır.

“Alternatif finansmana erişim
kanalları oluşturulmalı”
Piyasalardaki bir diğer sorun likidite ile
ilintilidir. Özellikle KOBİ’lerin işletme
sermayesinin yetersizliği söz konusudur. Finansmana erişim imkanı olan ya
da ticari koşulları kendisi tarafından belirleyebilen büyük ölçekli üretim yapan
firmalar açısından böyle bir sorun söz
konusu değildir. Ancak oldukça uzun vadede parasını alabilen son yıllarda önemli
bir büyüme hamlesi yapmış olan imalatçı KOBİ’lerin işletme sermayesi artık
kendilerine yetmemektedir. Merkez
Bankasının 300 baz puanlık faiz
artırımının ardından finansmana
erişimin iyice pahalı hale geldiği bir ortamda bu KOBİ’lerimize alternatif finansmana
erişim kanalları oluşturulması gerekmektedir. Kredi
Garanti Fonu’nun (KGF)
2018 yılında kullanımına kaynak dışında,

Bugün Türkiye artık eski Türkiye değil.
FETÖ’nün hain darbe girişiminin üzerinden 1 çeyrek geçmeden büyüme patikasına yeniden dönen, 1 yıl sonrasında
yüzde 11,1’lik büyüme performansı ile
tüm dünyada büyüme lideri olan, aynı
dönemde imalat sanayii yüzde 15’e yakın
büyüyen bir Türkiye ile karşı karşıyayız.
Bu başarının arkasında yatan iki temel
güç bulunmaktadır: İnanç ve yenilikçilik.
İnanç, çünkü Türkiye’ye inanan bir sanayici, özel sektör var. Yenilikçilik, çünkü
dümende statükoyu kıran, yenilikçi bir
ekonomi yönetimi söz konusu. Bunun en
güzel örneği kemer sıkmak yerine ekonomiyi büyütmek için KGF’nin devreye
sokulması ve piyasanın canlandırılması
olmuştur. Mevcut paradigmayı kırarak
KGF’nin canlandırılması, ekonomi yönetiminde yenilikçi bakış açısının ne derece
önemli olduğunu bize göstermiştir.
Bu yıl büyümeyi desteklemeye yönelik
alınan tedbirler de önemlidir. 2018 yılında KGF ile Hazine Müsteşarlığı arasında imzalanan son protokolle birlikte
35 milyar TL’lik yeni bir kefalet paketi
kullanıma açılacaktır. Herhangi bir sektörel ayrım bulunmayan pakette, öncesinde
%80 olan kefalet oranı %85’e yükseltilmektedir. Konut sektörüne yönelik alınan
teşvikler de imalat sanayini destekler mahiyette etkiler doğuracaktır.

“Verimliliğimizi artırmak zorundayız”
Diğer taraftan OECD ülkeleri içerisinde, haftada 60 saat ya da daha fazla çalışan işçi oranı en yüksek ülke %23.3 ile
Türkiye’dir. OECD ortalamasının %5.6
olduğu düşünüldüğünde aslında çalışma noktasında bir sıkıntımızın olmadığı
açıkça anlaşılmaktadır. Ancak verimlilik
noktasında problemimiz bulunmaktadır.
Çalışmanın sonunda maksimum çıktıyı
alabilmek için verimliliğimizi artırmak
zorundayız. Bunun da yolu yenilik, ArGe, teknolojiden geçmektedir. Bu noktada halen gidecek çok yolumuz bulunmaktadır.
Diğer taraftan önemli bir potansiyele de
sahibiz. Nedir bu potansiyelimiz? Genç
nüfusumuz. Dünya Ekonomik Forumu
tarafından açıklanan Geleceğin Üretimine Hazırlık Raporu 2018, son dönemde
hazırlanan en kapsamlı rapordur. Rapora
göre Türkiye’nin potansiyeli Türkiye’nin
hem sayıca hem de genel nüfus içerisinde payı yüksek olan genç nüfustur. Genç
nüfus, teknoloji talebini ortaya koymaktadır. Ancak aynı rapor, Türkiye’nin
genç nüfusunun da içinde olduğu insan
sermayesinin teknolojik dönüşüme hazır
olmadığını ortaya koymaktadır. Gelişme
yolundaki ülkeler açısından genç nüfus
çok önemlidir. Bu noktada Türkiye’nin

“

Merkez Bankasının
300 baz puanlık faiz
artırımının ardından
finansmana erişimin iyice
pahalı hale geldiği bir ortamda
bu KOBİ’lerimize alternatif
finansmana erişim kanalları
oluşturulması gerekmektedir.
Kredi Garanti Fonu’nun (KGF)
2018 yılında kullanımına kaynak
dışında, yeni ve farklı finansman
modelleri hayata geçirilebildiği
ölçüde, katma değer yaratan
ve ekonominin belkemiği olan
bu KOBİ’lerimizi ileri taşımak
mümkün olacaktır.”

rakibi gelişmiş ülkeler değil gelişme yolundaki ülkelerdir. ABD’de 2018’de yayımlanan rapora göre ilk kez bir gelişme
yolundaki ülke yani Çin, ABD'nin önüne
geçerek, bilimsel yayın üretiminde dünya
lideri olmuştur. Bu alanda bizim de atılım
yapmamız şart görünmektedir.
Önümüzdeki yıllarda dünya Türkiye’nin
adını çok daha sık duyacaktır. PwC tahminine göre, ABD, İngiltere, Almanya,
Japonya, Fransa, Kanada, İtalya’nın oluşturduğu G7 ile kıyaslandığında 2050 yılında içinde Çin, Hindistan, Endonezya,
Brezilya, Rusya, Meksika ve Türkiye’nin
yer aldığı E7 ülkeleri ön plana çıkacaktır.
1995 yılında E7, G7’nin yarısı büyüklüğünde iken 2015 yılında E7 büyüklük olarak G7’yi yakalamıştır. 2040 yılında E7
gelir olarak G7’nin iki misli büyüklüğe
ulaşacaktır. Hepimizin bu bilinçle hareket
etmesi gerekmektedir. Faaliyetlerimizi
bu vizyon doğrultusunda kurgulamamız,
geleceğin Türkiye’sine uygun bir vizyona sahip olmak zorundayız. Farklı ve
yenilikçi düşünmek zorundayız. Belki şu
anda firmalarımızın performansı çok iyi,
her şey yolunda gidiyor olabilir. Ancak
unutulmamalıdır ki her şeyin iyiye gittiği
zamanlar, bir şeyleri değiştirmenin, yeni
bir şeyler yapmanın tam zamanıdır.
Katma değerli üretimde KOBİ’lerin
rolünü nasıl değerlendiriyorsunuz?
Dünyadaki likiditenin azalması, tasarruf açığı olan ve ihtiyacı olduğu sermayeyi dışarıdan sağlamak zorunda olan
Türkiye’nin daha zor ve pahalı kaynak
bulmasına neden olacaktır. Yani Türkiye
önümüzdeki dönemde daha az kaynak ile
daha fazla büyümek zorunda olan bir ülkedir. Bunun için de kaynaklarını verimli
kullanmak zorundadır. İşte bu yüzden diyoruz ki, Türkiye olarak birincil önceliğimiz kaynak verimliliğidir.
Bu verimliliğin de en önemli bileşeni ArGe’dir. Gelişmiş ülkelerde Ar-Ge artık
ülke genelinde ölçülen ve ele alınan bir
unsur değildir. Gelişmiş ülkelerde belirli sektörler Ar-Ge’de lokomotif görevi
görmektedirler. Örneğin Almanya’da
makine sektörü Ar-Ge’nin taşıyıcısı konumundadır. 31 makine alt sektöründen

DEVAMI 7'de

Türkiye’nin ‘İleri Teknoloji
Stratejisi’ne ihtiyacı var
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16’sında dünya lideri ve küresel makine
ticaretinden %16 pay alan Almanya’nın
makine sektörü yaptığı Ar-Ge ile öne çıkmaktadır. %90’ı KOBİ olan 6.000 makine firması ile makine ve ekipman sektörü,
Almanya’nın en büyük sektörü konumundadır. 2013 yılında Almanya’nın makine
ve ekipman firmalarının %75’i inovasyonda aktif durumda oldukları tespit edilmiştir. Bu firmaların %52’si de piyasaya
yeni ya da önemli derecede geliştirilmiş
ürünler sürmektedirler.
Ar-Ge noktasında nasıl ki Almanya’da
makine sektörü lokomotif görevi görüyorsa, Türkiye’de de Ar-Ge noktasında
ön plana çıkacak stratejik sektörlerin belirlenmesi gerekmektedir. Bunun için de
Türkiye’nin ‘İleri Teknoloji Stratejisi’ne
ihtiyacı vardır. Örneğin Alman Federal
Hükümeti tarafından finanse edilen tüm
araştırma programları, Almanya’nın ‘İleri
Teknoloji Stratejisi’ne göre belirlenmektedir. Söz konusu strateji kağıt üzerinde
yazılıp geçilen bir belge olmayıp Ar-Ge
fonlarının yönlendirilmesinde belirleyici olmaktadır. Kaynak dağılımında verimliliğe imkan tanıyan ‘İleri Teknoloji
Stratejisi’nin bir benzerinin Türkiye için
de oluşturulması ve kamusal desteklerin
bu strateji çerçevesinde yönlendirilmesi
gerekmektedir.

Model Fabrika Projesi
hayata geçirilecek
ASO olarak yeni dönemde en önemli
başlıklarınız neler olacak?

Bu dönem de proje üretme kapasitemizi en verimli şekilde sürdürmeye devam
edeceğiz. Geçtiğimiz dönem sonunda ilk
adımlarını attığımız bazı projelerimizi
çok yakın bir zamanda hayata geçirmeyi
planlıyoruz. Bunlardan birincisi Model
Fabrika Projesi’dir. Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Verimlilik Genel Müdürlüğü ve Birleşmiş Milletler Kalkınma
Programı ile birlikte yürüttüğümüz bu
projeyle, büyük ölçekli işletmelere oranla 5 kat daha verimsiz olan KOBİ’leri
Endüstri 4.0’a hazırlayacak dönüşümü
gerçekleştirmeye çalışacağız. Gerçek bir
üretim tesisi şeklinde olacak bu eğitim
merkezinde, dijital dönüşüme yönelik
eğitimleri KOBİ’lerimize uygulamalı olarak vermeye çalışacağız. ASO 1. OSB’de
binası şu anda tamamlanmış olan Model
Fabrika’nın makine ekipmanlarının bir
kısmını yerli üreticilerden aldık, bir kısmını ise yurt dışından tedarik ediyoruz.
Önümüzdeki bir-iki ay içinde burada eğitimlere başlayacağız.

teklenen Nükleer Sanayi Kümelenmesi
Projesi’nin (NÜKSAK) yürütülmesi ile
Ankara Kalkınma Ajansı desteğiyle uygulanmak üzere İleri Teknoloji ve Nükleer Eğitim Merkezi Projesi’ni hayata
geçireceğiz.

Bu dönem ayrıca nükleer enerjiyle ilgili
projelerimiz en önemli gündem maddemiz olmaya devam edecek. Nükleer projelerle bir yandan ülkemiz sanayisinin
nükleer enerji sektöründe yerli tedarikçi
olmasını teminen kapasitelerinin artırılmasını amaçlarken, diğer yandan da bu
alanda bir eğitim merkezi kurma çalışmalarımızı sonuçlandıracağız.

Ayrıca, TÜRKAK tarafından Personel
Belgelendirme Kuruluşları için Yetkilendirilmiş Belgelendirme Kuruluşu olarak
akredite edilmiş olan ve akreditasyon ve
mesleki yeterlilik belgelerini veren ASO
METES Mesleki Test ve Sertifikalandırma Merkezi tarafından kuruluşundan
bu yana toplam 25 meslekte 5021 ulusal
Mesleki Yeterlilik Belgesi verilmiştir. Bu
merkezdeki çalışmalarımız da mesleki
yeterliliklerin gelişmesine katkı sağlamaya çalışacak.

Ekonomi Bakanlığı’nca desteklenen ‘Nuc
IndusTRy Nükleer Endüstri'de Yerli Katkı’ Nükleer URGE Projesi ve Bilim,
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nca des-

Bu yıl ayrıca tekstil sektöründe bir URGE
projesini de hayata geçiriyoruz. İplik
Örme ve Dokuma Sanayi ile Konfeksiyon
ve Deri Sanayi Komitelerimizin birlikte
gerçekleştirecekleri projeyle; hazır giyim
alanında faaliyet gösteren 21 firmayla ihracatın artırılmasına yönelik çalışmalar
yapacağız.
ASO Arabuluculuk, Uzlaştırıcılık ve
Tahkim Merkezi’ni arabuluculuk zorunlu olmadan önce kurduk. Burada talep
henüz istediğimiz seviyeye gelmedi ama
işçi işveren davalarında önce arabulucuya
gitme zorunluluğuyla beraber merkezimizin hareketleneceğini düşünüyoruz. Bu
dönemde merkezimizin önemli bir işlevi
yerine getireceğini düşünüyorum.

Girişimcilik okulumuzu da çok önemsi-

“

Ar-Ge noktasında nasıl
ki Almanya’da makine
sektörü lokomotif görevi
görüyorsa, Türkiye’de
de Ar-Ge noktasında ön plana
çıkacak stratejik sektörlerin
belirlenmesi gerekmektedir.
Bunun için de Türkiye’nin
‘İleri Teknoloji Stratejisi’ne
ihtiyacı vardır. Örneğin Alman
Federal Hükümeti tarafından
finanse edilen tüm araştırma
programları, Almanya’nın ‘İleri
Teknoloji Stratejisi’ne göre
belirlenmektedir. Söz konusu
strateji kağıt üzerinde yazılıp
geçilen bir belge olmayıp Ar-Ge
fonlarının yönlendirilmesinde
belirleyici olmaktadır.”

yoruz. 2013 yılında eğitim vermeye başlayan bu merkezimizde 2 binden fazla
katılımcıya sertifika verilmişti. Önümüzdeki dönemde de bilinçli girişimciler yetiştirmeye devam edeceğiz.
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Ülkenin sorunlarını KOBİ’ler çözecek
ruz. Bunu da yapmak için şu anda bütün
altyapılarımızı hazırlamış vaziyetteyiz.
Allah kısmet ederse 2019-2020 eğitim
ve öğretim yılında burada 7 bölümde
öğrencilerini alan sanayicilerle birlikte,
yan yana, her atölyemizi, her firmamızı
bir laboratuvar gibi kullanarak oradaki
imkanları eğitime katacağız. Türkiye’de
uygulama ağırlıklı, eli işe dokunan, bunu
da hayata geçiren örnek bir sanayi bölgesi
olmak istiyoruz.” dedi.

OSTİM OSB Yönetim Kurulu Başkanı
Orhan Aydın, “Buradaki bir firma 5
milyon metrekarelik alan içerisinde
üretim yapıyor. Düşünebiliyorsan,
tasarlayabiliyorsan, ne istiyorsan
burada yapabilirsin. Bizim sloganımız,
'Benim Fabrikam OSTİM’” dedi.
Küçük ve orta ölçekli işletmelerin
önemine temas eden Aydın, “Bu
ülkenin sorununu KOBİ’ler çözecek.
Yurtdışından gelen büyük firmalar
çözemeyecek.” ifadelerini kullandı.

Aydın, gerçekleştirilen tüm faaliyetlerin
bir ekip işi olduğunu hatırlatarak yönetim kurulu, denetim kurulu, OSTİM OSB
personeli ve delegelere teşekkür etti.
Divan Başkanlığına Sıtkı Öztuna, divan
üyeliklerini ise Evren Bulut ve Fazlı Akın
oy birliğiyle seçildiği Genel Kurulda,

O

STİM OSB 2017 Olağan Genel
Kurul Toplantısı tüm delegelerin
katılımıyla OSTİM OSB Konferans Salonu’nda gerçekleştirildi.

Toplantının açılışında konuşan OSTİM
OSB Yönetim Kurulu Başkanı Orhan
Aydın, bölgenin kuruluşundan itibaren
günümüze kadar geçen süreçleri anlattı.
OSTİM’in yanında ve Ankara’da savunma ve havacılık sektörlerinde faaliyet
gösteren ana sanayi firmalarının varlığına
işaret eden ve bu firmaların, OSTİM’in
niteliğini dönüştüren bir adım olduğunu
vurgulayan Aydın, “Bu çok kıymetli. Bizim benzerimiz sayıda olan Türkiye’de
çok sayıda OSB var. Ama bu nitelikte ve
kalitede ürün üretebilecek çok yer yok.
OSTİM’de kalite ve standartları uluslararası çapta yüzlerce ve binlerce firma bula-

biliyorsunuz.” dedi.
Bölgede başarıyla sürdürülen kümelenmelere de temas eden Aydın, kümelenme
modelinin Avrupa ülkelerinde ve gelişmiş ülkelerde uygulandığını vurgulayarak şunları kaydetti: “Biz de bu işi onlar
kadar biliyoruz ve yapabiliriz. Dolayısıyla bilerek, inanarak ve dünyanın yaptığını
takip ederek bölgemize taşıyoruz ve buradan katma değer üretiyoruz.”

“Sloganımız; Benim Fabrikam
OSTİM”
Küçük ve orta ölçekli işletmelerin önemine temas eden Aydın, “Bu ülkenin sorununu KOBİ’ler çözecek. Yurtdışından gelen büyük firmalar çözemeyecek.” dedi.
OSTİM’deki üretim altyapısını ve avantajlarını anlatan Başkan Aydın, “Buradaki bir firma sadece 300 metrekarelik bir
firma değil! 5 milyon metrekarelik alan
içerisinde üretim yapıyor. Cıvatacı bütün
stoklarını yapmış üreticiler için, sac için
hiçbir stok yapmaya gerek yok. Lazer
kesme cihazı almaya gerek yok. Boyahane kurmaya gerek yok. Kalite kontrol bölümü kurmaya gerek yok. Bunların hepsi
var burada. Düşünebiliyorsan, tasarlayabiliyorsan, ne istiyorsan burada yapabilirsin. Bizim sloganımız; ‘Benim Fabrikam

OSTİM.’ İnsanlar tasarımlarını yaptıkları
zaman burada her şeyi üretebilir.” yorumunu yaptı.
Büyük projelere de OSTİM olarak imza
atmaya çalıştıklarını kaydeden Orhan
Aydın, sözlerini şöyle sürdürdü: “Türkiye’deki teknolojiyi artırmak, orta gelir
tuzağından çıkmak, katma değeri yüksek
ürün üretmek; bunların hepsi ayrı bir başlık. Bunların üniversite-sanayi iş birliği
kısımları, küme çalışmaları, bu başlıkları
öyle bir noktaya getirdik ki, aynı zamanda burada yaptığımız çalışmalar Bilim,
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımızın politikaları haline geldi. Teknoloji geliştirme bölgesini üniversite kampüsünden
sanayinin içine getiren bölge biziz. Daha
sonra Bakanlığımız bunu politika haline
getirdi.”

OSTİM Teknik Üniversitesi
model olacak

OSTİM OSB Bölge Müdürü Adem Arıcı tarafından 2017 faaliyetleri anlatıldı.
2018 çalışma programı hakkında bilgi
verildi. Toplantıda; 2017 faaliyet raporu,
2018 çalışma programı, gelir gider hesapları, 2018 bütçesi ve denetim kurulu raporu, okunarak müzakere edildikten sonra
oy birliğiyle ibra edildi.
YönetDim kurulu, denetim kurulu ve
Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşu
(OSBÜK) temsilcilerinin belirlenmesi
için yapılan seçimde; Yönetim Kuruluna,
Orhan Aydın, Sıtkı Öztuna, Behzat Zeydan, A. Mithat Ertuğ, Denetim Kuruluna
Mehmet Alkan ve Süleyman Eser seçildi.
OSTİM OSB’nin OSBÜK temsilciliğine
ise Orhan Aydın, Erol Barutçu ve Faruk
Görmez oy birliğiyle seçildi.

2017 yılında kanunu onaylanan OSTİM
Teknik Üniversitesi ile ilgili de bilgiler
veren Başkan Aydın, üretim ve sanayinin
sorunlarına çözüm odaklı bir üniversite
planladıkları söyledi.
Bunu bir model olarak Türkiye’nin diğer
sanayi bölgelerine göstermek istediklerini
kaydeden Orhan Aydın, “Buna inanıyo-

ASO, istihdam teşviklerini sanayiciye anlatıyor
A

nkara Sanayi Odası (ASO), Sosyal
Güvenlik Kurumu (SGK) ve Türkiye
İş Kurumu (İŞKUR) iş birliğiyle düzenlediği istihdam teşvikleri bilgilendirme
toplantılarının ikincisi OSTİM’de gerçekleştirildi.
OSTİM Konferans Salonu’nda gerçekleştirilen toplantıya ASO Başkanı Nurettin
Özdebir, Bilim Sanayi ve Teknoloji İl
Müdürü Vehbi Konarılı, İŞKUR İl Müdürü Üzeyir Yıldırım, OSTİM Yönetim
Başkanı Orhan Aydın, İş-Kur ve SGK
uzmanları ve çok sayıda firma temsilcisi
katıldı.
Toplantının açılışında konuşan ASO Başkanı Nurettin Özdebir, 2017 yılında gerçekleştirilen ilk istihdam seferberliğinde
önemli bir başarı elde ettiklerini hatırlatarak, “İkinci istihdam seferberliği kapsa-

mında çalışmalarımızı yoğun bir şekilde
sürdürüyoruz. Tüm sanayi odaklarında
toplantılar gerçekleştireceğiz” dedi. Özdebir, Ankara Sanayi Odası ve Ankaralı
sanayiciler olarak bu yıl daha büyük bir
başarıyı hedeflediklerini de ifade etti.

Konuşmasında istihdam desteklerinde
imalat sanayisine pozitif ayrımcılık yapılmış olmasının son derece önemli olduğuna da dikkat çeken ASO Başkanır,
ülkelerin teknoloji seviyesini imalat sanayisinin belirlediğini vurguladı.

İŞKUR İl Müdürü Üzeyir Yıldırım da
2017 yılında ASO ile başarılı bir çalışma yaptıklarını ve bunun neticesinde
Ankara’nın en yüksek istihdam artışı gerçekleştiren 3. Kentimiz olduğunu hatırlattı. Yeni teşvik sisteminde öncelikle işverenin taleplerine bakıldığına dikkat çeken
Yıldırım, “İmalat ve bilişim sektörlerinin
öncelik olarak belirlenmesi ülkenin geleceği açısından son derece önemli. Bu
kampanya döneminde başarılı geçeceğine inanıyorum” diye konuştu. Yıldırım,
seferberliğe destek veren ASO Başkanı
Nurettin Özdebir ve tüm sanayicilere teşekkür etti.
Toplantıda her iki kurumun uzmanları,
istihdam destekleri ve eğitim yardımları
hakkında sunumlar yaptı ve firma temsilcilerinin sorularını yanıtladı.

TARSUS - MERSİN OSB’dedir.

Boy: 3.2 m
Boy: 2.8 m
Boy: 1.5 m

TEST CİHAZLARIMIZ
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OSTİM ENERJİK
güven tazeledi
OSTİM Yenilenebilir Enerji ve Çevre
Teknolojileri Kümelenmesi (OSTİM
Enerjik) Yönetim Kurulu Başkanı Yaşar
Çelik 4. Olağan Genel Kurulu’ndaki
seçimde yeniden seçilerek güven
tazeledi. Çelik, “Kümemizi birlikte
kurduk, birlikte yürüttük ve birlikte
geliştireceğiz.” dedi.

O

STİM Yenilenebilir Enerji ve Çevre Teknolojileri Kümelenmesi
(OSTİM Enerjik) 4. Olağan Genel
Kurul Toplantısı, OSTİM OSB Konferans
Salonu’nda yapıldı.
2007 yılında kurulan OSTİM Enerjik, 10
yılı geride bıraktı. Birçok uluslararası etkinlikte imzası olan küme, OSTİM’in desteğiyle sürdürdüğü, yerli ve milli enerji teknolojilerinin üretilmesi çalışmalarına kamu
destekli projeleriyle devam ediyor.

“Kümemizi birlikte geliştireceğiz”
Genel Kurul’un açılışında konuşan OSTİM
Enerjik Yönetim Kurulu Başkanı Yaşar Çelik, kümenin kurulmasında, gelişmesinde baş
rol alan OSTİM Yönetimine teşekkür etti.
Çelik, küme vizyon ve stratejisine uygun belirlenen, yol haritasını izlediklerini kaydetti.
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’ndan
aldıkları destekler hakkında bilgi veren Çelik, OSTİM Temiz Teknolojiler Kümelenmesi Projesi (OSTEK) ile Bakanlıkla sözleşme imzalayan 4 kümeden biri olduklarını
hatırlattı.
Projenin birinci yılını hazırlık dönemi olarak
tamamladıklarını belirten Yaşar Çelik, yeni
dönemde daha fazla faaliyet gerçekleştirmeyi hedeflediklerini anlattı.
OSTİM Enerjik’in de ortağı olduğu Ostim
Teknopark projesinde inşaat aşamasına geçildiği bilgisini paylaşan Çelik, “Her ayın ilk
Pazartesi günü yönetim kurulu toplantılarımız, faaliyet dönemi içerisinde, aksamadan
oluşturulan gündemler doğrultusunda gerçekleştirilmiştir. Küme üyesi firmalarımız
mevcut paydaşlarımıza ziyaretler gerçekleştirmiştir. Yapılan ziyarette faaliyetlerimiz
hakkında bilgi verilmiş, üyelerin ihtiyaçları
dinlenmiş ve potansiyel iş birliklerine önem
verilmiştir. Kümemizi birlikte kurduk, birlikte yürüttük ve birlikte geliştireceğiz.” dedi.

Enerji sorununa çözüm, küçük sistemler
OSTİM Yönetim Kurulu Başkanı Orhan
Aydın, kümelenmenin önemine dikkat çekti.
Kümelenmelerin firmaların bireysel faaliyetlerine engel olmadığını vurgulayan Aydın,
“Türkiye’nin yönetimini yapan bürokrasiye
söylememiz gereken işler var. Tek başına
hiçbir firmanın bunun üstesinden gelmesi
mümkün değil! Bunu birlikte yapabiliriz. Bu
kümenin çıktıları bizim için çok kıymetli.”
dedi.
Enerjinin en stratejik sektör olduğuna dikkati
çeken Aydın, başka ülkelerin çözümleriyle,
Türkiye’nin enerji sorununun çözülemeyeceğini vurguladı. Büyük sitemlerin sürdürülebilir olmadığına işaret eden Aydın, “Küçük
rüzgar türbinleri, çatılara konulacak güneş
panelleri ve yerel atıkların değerlendirildiği
sistemlerin daha geçerli olacağını, tam da bi-

Yaşar Çelik

Vehbi Konarılı

zim KOBİ’lerimize uygun çözümler olduğunu düşünüyorum.” görüşünü aktardı.

“OSTİM’i örnek gösteriyorum”
Ankara Bilim, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Vehbi Konarılı, OSTİM’deki kümelenme
çalışmalarının başarısına değindi. Bölgedeki
kümelenmelerin birçok yerde örnek alındığını anlatan Konarılı, “Ben gittiğim yerlerde
yaptığım konuşmalarda hep OSTİM’deki
bu kümelenmeleri örnek gösteriyorum. OSTİM’deki kümelenmelerin hepsi Türkiye’de
lokomotif görevi görecek. O yüzden burada
yapılan işler çok önemli. Bunların duyurulması da çok önemli.” ifadelerini kullandı.
Açılış konuşmalarının ardından Genel Kurulun idaresi için Divan Heyeti oy birliğiyle
şu isimlerden teşkil edildi: Başkan Orhan
Aydın, üyeler; Nihat güçlü ve Mustafa Gözübatık.
Yönetim Kurulu faaliyetleri, Küme Koordinatörü Pınar Yalman Akcengiz tarafından
anlatıldı. Akcengiz, faaliyetleri; görünürlük,
iş geliştirme, uluslararasılaşma çalışmaları,
teknik geziler ve saha ziyaretleri başlıklarında gerçekleştirdiklerini ifade etti.
Kamunun en önemli paydaşları arasında
olduğunu belirten Akcengiz, kamu kurumlarını ziyaret ederek faaliyetleri hakkında
bilgiler verdiklerini anlattı. Eğitim kurumlarıyla gerçekleştirdikleri iş birliklerine değinen tecrübeli yönetici, “Tek derdimiz sektörümüzdeki yerli üretimin artması olduğu
için, yerli üretimin olduğu her platformda,
olmaya çalışıyoruz.” dedi.
Bütçe ve denetim kurulu raporları da okunarak müzakereye açıldı. Müzakerelerin ardından faaliyet raporu, bütçe ve denetim kurulu
raporları oy birliğiyle kabul edildi.
Genel Kurul, yönetim ve denetim kurullarını
belirlemek için yapılan seçimle tamamlandı.
Gerçekleştirilen seçimde Yönetim Kurulu şu
isimlerden oluştu: Yaşar Çelik (Biomass),
Yusuf Taşçı (Taşçı Makine), Tacettin İleri (Makim), Selma Çam (Tecimer), Erkan
Şanal (Şantes), Dursun Çiçek (Bozankaya),
Nihat Güçlü (Eptim).
Denetim Kuruluna seçilen isimler de şöyle:
Orhan Aydın (OSTİM), Cantaş Öğülmüş
(Damla Kimya), Emre Yöntem (Ekodenge).

Fransa, ICDDA'e
yüksek katılım sağlayacak
OSSA firmalarıyla bir araya gelen
Fransız sektör temsilcileri; bu yıl
dördüncüsü düzenlenen Savunma
ve Havacılıkta Endüstriyel İşbirliği
Günleri’ni (ICDDA), Türkiye’nin
savunma sanayi alanındaki
mevcut potansiyelini görebilmek
açısından önemli bir etkinlik olarak
niteleyerek, etkinliğe ülkelerinden
çok sayıda firmanın katılım
sağlayacağını belirttiler.

O

STİM Savunma ve Havacılık
Kümelenmesi (OSSA), Fransız Büyükelçiliği ve Business
France iş birliğiyle gerçekleşen ikili iş
görüşmeleri programında 12 Fransız
firmasıyla masaya oturdu. Programda
ilk olarak OSSA tarafından kümeyi ve
firmalarını anlatan bir sunum yapıldı.
Görüşmelerde Fransız havacılık sanayinden yöneticiler de bulunarak OSSA
firmalarının yetenekleri hakkında bilgiler aldı.
Verimli geçen iş görüşmelerinin ardından Airbus Türkiye ve Afrika Uluslararası İşbirliği Direktörü Thierry Ader ve
Business France Ticaret Danışmanı Sanayi ve Cleantech Departmanı Müdürü
Véronique Priour izlenimlerini paylaştı. Türkiye’nin savunma ve havacılık
sanayinde önemli bir oyuncu olduğunu kaydeden Fransız temsilciler, bu
yıl dördüncüsü düzenlenen Savunma
ve Havacılıkta Endüstriyel İşbirliği
Günleri’ne (ICDDA) ülkelerinden çok
sayıda firmanın katılım sağlayacağı
görüşünü paylaştı.

Türkiye’deki ağımızı geliştirmeyi
hedefliyoruz
Türkiye ile 20 yıldan beri çalışıyoruz.
Özellikle TAI, Türk Havayolları ve
TEI gibi büyük firmalar ile iş birliğimiz mevcut. Airbus olarak gelecekte Türkiye’deki ikincil tedarik zincir
ağımızı geliştirmeyi hedefliyoruz. Bu
bağlamda tedarikçi geliştirme programına şimdiden başladık.
Şu anda OSSA üyelerinden Epsilon Kompozit,
Yepsan ve Küçükpazarlı
Havacılık ile çalışıyoruz.
Tedarikçilerimizin mevcut kapasitelerini ve ye- Véronique Priour

teneklerini artırmak amacıyla çeşitli
çalışmalar yürütüyoruz. Temel amacımız; bu firmaların piyasada güvenilir
tedarikçiler olmalarına destek vermek.
Böylece tedarikçi firmalar uluslararası
pazarda kendilerini daha güçlü hissediyor.
ICDDA, Türkiye’nin savunma sanayi alanındaki mevcut potansiyelini
görebilmek açısından önemli bir etkinlik. Airbus olarak etkinliğe destek
vermekten büyük onur duyuyoruz. Etkinliğe Airbus, Boeing gibi firmaların
yanı sıra Safran, Thales gibi firmalar
da ICDDA’e katılıyor. ICDDA, KOBİ’leri büyük firmalarla buluşturuyor
ve burada firmalar için büyük bir potansiyel mevcut.

Fransız firmaları ICDDA’a yüksek
katılım gösterecek
Bu organizasyonda toplam 10 Fransız
firması yer aldı. Firmaların büyük bir
kısmını KOBİ’ler oluşturuyor. Etkinliğin iki ülke arasındaki mevcut iş birliği potansiyelini artıracağını düşünüyoruz. Türkiye özellikle savunma ve
havacılık alanında önemli bir konumda
bulunuyor. Organizasyona Fransa’dan
Air Cost Control, ECA Group, AVISO, EGIDE, Sappi Groupe Sofiplast,
LOIRETECH, Secan, SPHEREA ve
STAINLESS firmaları katılım sağlıyor. Burada yer alan KOBİ’ler nihai
ürün, hizmet ya da teknoloji üretiyor.
Aynı çalışma İstanbul ve Eşkişehir’de
de düzenlenecek ve oradaki Türk firmaları ile bir dizi görüşmeler gerçekleştireceğiz. Böylece firmaların savunma ve havacılık alanındaki mevcut
potansiyellerini daha yakında görme
fırsatı yakalayacağız.
Türkiye’nin savunma ve havacılık
alanında büyük oyuncular arasında
yer aldığını biliyoruz. OSSA sunumundan gördüğüm kadarıyla; 2016
yılında yapılan ICDDA etkinliğine
Fransa’dan 20 firma katılmış ICDDA
2018 etkinliğinde Business France
olarak bu yıl da yer almayı planlıyoruz. ICDDA, Fransız firmaları için
Türkiye’deki mevcut potansiyeli görebilmek açısından önemli bir etkinlik.
Özellikle workshop, konferans programları ve firma ziyaretlerinin verimli
olduğunu düşünüyorum.
Etkinliğe Fransız firmaları olarak bu senede yükThierry Ader
sek katılım göstereceğiz.

Ankara’da gerçekleşen programda OSSA sunumunun ardından firma tanıtımları yapıldı.
Fransız sektör temsilcileri küme üyeleriyle hali hazırda çalışmalar yürüttüklerini belirterek
temel amaçlarının, firmalara piyasada güvenilir tedarikçiler olma süreçlerinde destek
vermek olduğunu ifade ettiler.

12 | OSTİM ORGANİZE SANAYİ GAZETESİ

MAYIS 2018

Türkiye’nin stratejik projelerinden birini daha KOBİ gücü sırtladı…

ELEKTROMANYETİK TOP SİSTEMİ

OSTİM’DEN SAHAYA ÇIKIYOR
OSTİM firması Anadolu
Yönlendirilmiş Enerji Teknolojileri
A.Ş. (YETEKNOLOJİ), bir süredir
çalışmalarını sürdürdüğü
Elektromanyetik Top Sistemi’nde
saha aşamasına geçiyor. Ana yüklenici
YETEKNOLOJİ ve destekleyici firmaları,
Savunma Sanayii Müsteşarlığı’yla
(SSM) Elektromanyetik Fırlatma
Sistemi Saha Prototipi Tedarik
Sözleşmesini imzaladı.
SSM Müsteşarı İsmail Demir,
“Konuştuğumuz sistem, dünyada
Amerika Birleşik Devletleri, Rusya,
Çin, Fransa ve Almanya gibi ülkelerin
çalıştığı elektromanyetik fırlatma
sistemine dayalı bir top projesi.” dedi.
Demir, projenin yaz bitmeden saha
testinin yapılmasının planlandığını
belirtti.
ürk sanayisine önemli katkılar sağlayan, birçok büyük projeye yerli ve
milli çözümler sunan OSTİM’den,
bir firma daha adını milli bir projeye yazdırdı. Prof. Dr. Mirzahan Hızal, Fazıl Hızal ve ekibi tarafından geliştirilen Elektromanyetik Top Sistemi için saha süreci
başladı.

T

SSM tarafından görev verilen OSTİM
Savunma ve Havacılık Kümelenmesi
üyesi firma, aralarında OSTİM Teknoloji A.Ş.’nin de yer aldığı destekleyicilerle
birlikte Elektromanyetik Fırlatma Sistemi
Saha Prototipi Tedarik Sözleşmesine imza
attı.
Sözleşme; SSM Müsteşarı İsmail Demir,
SSM Müsteşar Yardımcısı Faruk Yiğit,
Hızal Ltd. Genel Müdürü Prof. Dr. Mirzahan Hızal, Anadolu Yönlendirilmiş
Enerji Teknolojileri A.Ş. Yönetim Kurulu
Başkanı Fazıl Hızal, OSTİM Teknoloji
Araştırma ve Geliştirme Merkezi A.Ş.
Yönetim Kurulu Başkanı Behzat Zeydan,
Adalar Makina Ltd. Şti. Genel Müdürü
Muharrem Elçi ve Figes Mühendislik A.Ş.
Genel Müdürü Koray Gökalp tarafından
imzalandı.

Hedef yüzde 100 yerlilik
Sisteme ŞAHİ209 ismini verdiklerini
belirten SSM Müsteşarı İsmail Demir,
“Güvenlik birimlerimizin kullanımına
yönelik olarak envantere çeşitli yeni nesil
sistemlerin dahil edilmesi çalışmaları ve
bu konuda çeşitli araştırma ve ürün geliştirme çalışmaları devam ediyor. Şu anda
üzerinde konuştuğumuz sistem, dünyada
Amerika Birleşik Devletleri, Rusya, Çin,
Fransa ve Almanya gibi ülkelerin çalıştığı

HIZLI, ETKİLİ, CAYDIRICI
EMT teknolojisinin, diğer tüm
sistemlerden özellikle klasik
top ve füze sistemlerinden çok
önemli üstünlükleri bulunuyor.
• Hipersonik (ses hızının 5 katı)
hızlarda atış yapabiliyor.

elektromanyetik fırlatma sistemine dayalı
bir top projesi. Bu projeyi hocamız 2013
yıllarından beri çalışıyor aslında. Bu, şu
anda, teknoloji geliştirme safhasında olan
prototip ürünün çeşitli ortamlarda kullanılmaya başladığını gördüğümüz bir teknoloji.” dedi.
Klasik silahların barut, yakıt veya patlayıcılarla hedefi vurduğunu, elektromanyetik
top sisteminde ise bunların yerine elektrik
enerjisi kullanıldığını kaydeden İsmail
Demir, şöyle devam etti: “Bu enerjiyle fırlatılan mühimmat çok yüksek bir kinetik
enerjiye ve hipersonik hıza sahip oluyor.
Hedefi de bu yüksek enerjiyle vurarak
imha ediyor. Bu teknolojinin en büyük
avantajı atış maliyetlerinin ucuz olması.
Top atış maliyetiyle füze menzilinde etkili
olunması, hipersonik hızlara sahip olması
sebebiyle çok hızlı ve etkili, hedefleri tahrip gücüne sahip olabilmesi.
Aslında benzeri projeler, Türkiye’de başka
kurumlar tarafından da çalışılıyor. Burada
bizim hedefimiz; bir, yüzde 100 yerlilik.
İkincisi ise bu tür yeni teknoloji gösterimlerinin birden fazla kurum, kuruluş akademi tarafından çalışılması Türkiye’nin
artık alışık olması gereken bir yöntem.
Çünkü, projeler hem kendi mecrasında
değişik teknolojilere yol açabiliyor. Hem
de birbirini tetikleyen ve birbiriyle belki
ileride entegre çalışacak değişik sistemler
ortaya çıkartabiliyoruz.”

Öncü projeler arasında yer alacak
Proje kapsamında çeşitli deneme safhaları
olacağını, güvenlik güçlerinin kullanacağı
silah sistemleri platformuna dönüşmesinin ise nihai hedef olduğuna işaret eden
SSM Müsteşarı, “Projemiz Türkiye’de bu
alanda ve benzer alanlardaki sistemlerin
yaygınlaşması hedefiyle değerlendirildiğinde öncü projeler arasında yer alacaktır. Geliştirme çalışmaları kapsamında şu
anda laboratuvar ortamında oluşturulmuş
olan prototipler var. Benzer özelliklerde
bir adet saha prototipinin tedarik edilmesine yönelik olarak Anadolu Yönlendirilmiş Enerji Teknolojileri A.Ş. ile sözleşme

imzalıyoruz.” açıklamasında bulundu.

Kısa sürede sonuçlanacak
Çalışmanın safha safha ilerleyecek bir
proje olduğunu anlatan SSM Müsteşarı
İsmail Demir, “Laboratuvar ortamındaki
testleri devam ediyor. Bugüne kadar belki
bine yakın test yapılmış durumda. Şu an
sahaya çıkacak, alanda atış yapabilecek
ürünü hedefliyoruz. İnşallah saha testimize de hep beraber şahitlik edeceğimiz
günü de görürüz. Bu projemiz, altını çizerek söyleyeyim, 3 yıl sürecek bir proje
değil, bu projemizi çok kısa sürede sonuçlandırmayı hedefliyoruz. İnşallah bu yaz
bitmeden projenin saha testini yaparak
hep beraber şahitlik edeceğiz.” dedi.

“Devamını getirmeyi arzu ediyoruz”
Hızal Ltd. Genel Müdürü Prof. Dr. Mirzahan Hızal da, imza töreninde şunları söyledi: “Savunma Sanayii Müsteşarlığı’na
ve Sayın Müsteşarımıza çok teşekkür
ediyoruz. Konuyla ilgili hassasiyeti ve
samimi destekleri bizi cesaretlendirdi ve
güvenimizi artırdı. İnşallah bu çalışmaların bugün başlangıcını gerçekleştiriyoruz.
Mümkün olan en kısa zamanda da bunun
devamını getirmeyi arzu ediyoruz.” dedi.

“Sonuna kadar destekleyeceğiz”
OSTİM Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Aydın, projeye tüm imkanlarla destek vereceklerinin altını çizdi. Aydın,
Türkiye’ye önemli kazanımlar sağlayacak
projeye ilişkin, “Bu projenin ülkemize,
vatanımıza, milletimize, istiklal ve istikbal için hepimize hayırlı olmasını diliyorum. Hocamın OSTİM’de uzun yıllar
emek verdiği bu projenin hayata geçmiş
olmasına vesile olduğunuz için sizlere çok
teşekkür ediyorum. Biz OSTİM’deki tüm
imkan ve kabiliyetlerimizle bu projenin
hayata geçmesi için hocamın emrinde olacağız ve sonuna kadar da destekçisi olacağız. Bunu bilmenizi istiyorum, hepinize
teşekkür ederim.” değerlendirmesinde
bulundu.

• Yüksek hızdan (ses hızından en
az 3-7 kat daha hızlı atış) kaynaklanan yüksek kinetik enerji
ile yüksek tahrip gücü; mevcut
top-roket mühimmatından
yüzlerce kat yüksek enerjilere
ulaşılabiliyor ve buna bağlı yüksek imha kapasitesine sahip.
• Top mermisi fiyatına füze menzilinde atış. Elektromanyetik
Top Sistemi (EMT) mühimmatı;
füzeyle kıyaslanamayacak
kadar maliyet etkin, üretimi
mümkün ve operasyonu ucuz.
Atış maliyeti benzer etkilere
sahip bir füzeye kıyasla 1/1000’i
gibi çok düşük.
• EMT mermileri yüksek hızı,
küçük ölçüleri sebebiyle hedefe
çok daha hızlı ulaşıp karşı önlem alınmasına fırsat vermiyor.
Radara yakalanması neredeyse
mümkün olmayan mermi ve
karşı önlemi olmayan yüksek
teknolojiye sahip durdurulamaz
bir silah sistemi.
• Projede Elektromanyetik İTKİ
İLR Uçak ve İHA KATAPULT
sistemi uygulandı. Ayrıca gelecekte teknolojik olarak geliştirildikçe uzun menzilli balistik
mühimmatları hatta mikro-mini
uydu fırlatılabilme potansiyeli
var.
• Yerli ve milli olarak üretilebilmekte. Bu sebeple uygun
maliyetleri ile istenen sayıda
üretilebilecek ve milli savunma
sanayiine çarpan etkisi ile katkı
sağlayabilecek.
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Üretimi artırmak isteyen Bakanlık, yönetmelikte değişikliğe gitti

OSB’LERE UYGULAMA KOLAYLIĞI
Organize sanayi bölgelerinin
kuruluşu, yapımı ve işletilmesine
ilişkin usul ve esasları düzenleyen
Organize Sanayi Bölgeleri Uygulama
Yönetmeliği’nde değişiklikler yapıldı.
1 Mega Joule şarj enerjisi,
2,5 Mach - 5 Mach arasında
namlu çıkış hızları, 250 gr mermi.

B

ilim, Sanayi ve Teknoloji
Bakanlığı'nın Organize Sanayi
Bölgeleri (OSB) Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına
Dair Yönetmeliği Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Değişiklikle
OSB’lerde daha çok üretim ve istihdam
için çeşitli olanaklar sağlandı.
Yeni uygulamayı değerlendiren OSTİM
OSB Bölge Müdürü Adem Arıcı, “Bakanlıkların, kamu kurumlarının, üniversitelerin sanayiyle ilgili iş arayan kişilere
iş bulmayla ilgili ilk akla getirdiği yerler
OSB’lerdir. Sanayicilerin işleri olabildiğince kolaylaştırılmalıdır. OSB’lerdeki
sanayicilerin işini artırması, teknolojisini yenilemesi, yeni yatırımlar yapması
yeni istihdamlar yaratıyor.” dedi.
Arıcı, Organize Sanayi Bölgeleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapıl-

ŞAHİ209 ismi verildi

Bu ismin ŞAHİ kısmında, Fatih Sultan
Mehmet’in toplarından esinlenildi. 209 kısmı
ise Türk Kara Kuvvetleri’nin milattan önceki
kuruluş yılını temsil ediyor. Ses hızının 5 katı
hızlarda atış yapılabilen sistemin mühimmatı;
füzeyle kıyaslanamayacak kadar maliyet
etkin, üretimi mümkün ve operasyonu ucuz.

BARUT ÇAĞI KAPANIYOR!
Anadolu Yönlendirilmiş Enerji
Teknolojileri A.Ş. Yönetim Kurulu
Başkanı Fazıl Hızal, sistemle ilgili
olarak şunları aktardı:
“Tüm klasik konvansiyonel silah
ve savunma sistemleri kimyasal
enerji ile sevk edilerek hedef ya
da düşman üstünde yanıcı-patlayıcı-tahrip edici olarak mermi-harp
başlığı, roket, füze vb. çeşitleri
etkili olmaktadır.
Rail Gun (Raylı Silah)-EMT silah
sistemi uygulaması yönlendirilmiş enerjili elektrik silahlar, hedef
veya düşmana karşı depolanmış
ve yönlendirilmiş elektrik enerjisi
kullanılarak sevk edilmek ve etkili
olmak üzere devrimsel bir teknolojidir olarak uygulanmaktadır.
Gelişmiş ülkeler (ABD, İngiltere,
Çin, Almanya, Fransa, Rusya)
geçtiğimiz 20 yılda elektromanyetik fırlatma teknolojisine (RailgunEMT) 150 civarında araştırma
merkezinde, 5.000’e yakın uzmanla, yaklaşık 5 milyar dolar yatırım
yaptılar.”

Yönetmelik
değişikliğini
değerlendiren
OSTİM OSB
Bölge Müdürü
Adem Arıcı,
“Sanayicilerin
işleri olabildiğince
kolaylaştırılmalıdır.
OSB’lerdeki sanayicilerin işini artırması,
teknolojisini yenilemesi, yeni yatırımlar
yapması, yeni istihdamlar yaratıyor.” dedi.
Arıcı ayrıca, “Bu yönetmelikte; kanunda
yapılan düzenlemelerin nasıl uygulanacağı
ifade ediliyor. Pozitif bir adım olarak
üretime ve reel sektöre ciddi bir katkı
sağlanacak.” tespitinde bulundu.

Yerlileştirilecek özgün
ürünler raporlandı
avunma ve havacılık sanayisinde
Türkiye'nin yurt dışı bağımlılığını
azaltmak için bir dizi özgün proje yürüten Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş.
(TAI) yerlileştirme çalışmalarına devam
ediyor.

S

Şirket bu amaçla, özgün ürünlerindeki
yerlilik oranını artırmak amacıyla Özgün
Ürünlerinde Kullanılan ve Öncelikli Yerlileştirilmesi Planlanan Ürünler Raporu
yayınladı.
Özgün ürünlerin ihtiyaçlarına yönelik öncelikli ürün, sistem, alt sistem, bileşen,
malzeme ve prosesleri belirleyen TAI,
yurt içindeki firmalarla iş birliği içinde
yerlileştirme ve millileştirme çalışmaları
sürdürerek her bir ana kalem için ihtisas
sahibi şirketler oluşturmayı hedefliyor.

masına Dair Yönetmelik’in, geçen yıl
toplumun tüm kesimlerinin katıldığı üretim reform paketinde; OSB Kanunu’nu
ve birçok kanunu ilgilendiren kanun değişikliğinden sonra, kanunun etkilediği
maddelerde yapılan düzenlemeleri içerdiğini söyledi.

“Parseller en kısa sürede
üretime geçmeli”
“OSB’ler adına, üretim adına, istihdam
artırma adına olumlu yönleri var.” diyen Adem Arıcı, “OSB’ler kritik, üretim
olması gereken bölgeler. Boş parsel tutulmaması gereken ve bir an evvel üretime geçmesi gereken alanlar. OSB ilan
etmek, parselasyonunu yapmak, altyapısını hazırlamak ciddi bir süre, masraf
ve emek gerektiriyor. Bu alanlar oluşturulduktan sonra parselleri en kısa sürede
üretime geçirmek gerekir.
Üretim Reform Paketi’nde, boş olan
parsellerin veya rant için tahsis edilen
parsellerin bir an evvel üretime geçilmesi ile ilgili birçok düzenlemeler yapıldı.
Denildi ki ‘Alacaksın, ihtiyacı olana
vereceksin, kamulaştıracaksın veya geri
alacaksın. İhtiyacı olana kullandıracaksın.’ Bu yönetmelikte; kanunda yapılan
düzenlemelerin nasıl uygulanacağı ifade
ediliyor. Pozitif bir adım olarak üretime
ve reel sektöre ciddi bir katkı sağlanacak.” tespitinde bulundu.

adım. OSB’ler içerisindeki kamuya ait
olan alanların yetkisi Maliye Bakanlığı’ndaydı. Yapılan düzenleme ile bölge içerisinde Bakanlık adına yer varsa
diyor ki, ‘Bakanlık bunu OSB’ye satacak.’ Kaynakların verimli kullanılması,
OSB’lerin elini güçlendirmesi adına
önemli bir madde.
Üretime geçme ile ilgili süreçlerde hiçbir
taviz yok. Bu da çok önemli. Bir OSB
içerisinde arsa tahsisi alındıktan sonra
sanayici 3 yıl içerisinde üretim yapmak
zorunda. Yapmadığı zaman; diyelim ki
bir inşaata başladı. Ve bu inşaatla ilgili süreci yönetiyor. Bölge yönetimi de
bunu tespit ediyorsa eğer karşı taraf iyi
niyetli ise zaman verebilirler. Tam tersi
durumda; arsa tahsis edilmiş ancak hiç
inşaata başlanmamış, bölge yönetimi ücretini ödeyerek geri alıyor ve üretim yapmak isteyen sanayiciye verecek. Bu da
OSB’lerin elini güçlendiriyor. Bir diğer
husus ise şu; OSB sanayicileri kendine
ait iş yerinde faaliyet gösteriyorsa emlak
vergisinden muaf tutuluyor.

“Kaynaklar verimli kullanılacak”
Üretim ve yatırım yapmak isteyen sanayiciler için olumlu, iyi bir adım atıldığını
kaydeden Arıcı, şu hususlara dikkat çekti: “Yönetmelik, bir takım önlemler alınmasını istiyor ve bölge yönetimleri ile
Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’na
yetkiler veriyor. Öte yandan OSB’lerde
aktif olan sanayicilerin ve kurucu odaların, OSB’lerin kurucu kurumlarının
OSB yönetimlerinde yer alması teşvik
ediliyor. Bundan dolayı da olumlu bir
TAI’den konuyla ilgili yapılan açıklamada, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin ihtiyaçlarını karşılayarak yurt savunmasına en
üst düzeyde katkı sağlayabilmek için son
dönemde özgün ürünlerde yer alan kısıtlayıcı düzenlemelere tabi ve yurtdışından
tedarik edilmekte olan ürünlerin yerlileştirilmesine, yurtiçinde milli imkânlarla özgün olarak geliştirilip üretilmesine önem
verildiği bildirildi.

Öncelikler belirlendi
Bu konuda şirket içinde tüm
birimlerin katıldığı bir çalışma grubu oluşturulduğu belirtilen açıklamada, “Özgün
ürünlerimizin ihtiyaçlarına
yönelik öncelikli ürün, sistem, malzeme ve proseslerimiz belirlenmiştir. Yurt
içindeki firmalarımız ile
işbirliği içinde yerlileştirme ve millileştirme çalışmalarımızı sürdürerek her
bir ana kalem için ihtisas

sahibi olacak şirketler oluşturmak ana hedef olarak belirlenmiştir. Güçlü bir tedarik
zincirine sahip olmanın küresel bir şirket
olma yolunda anahtar nitelik taşıdığına
inanmaktayız.” denildi.
Raporda, şirketin özgün ürünlerinde kullanılan ve yerlileştirilmesi hedeflenen her
bir kalem için Savunma Sanayi Teknoloji Taksonomisi ilişkisi, teknoloji tanımı,
platformlardaki kullanım durumu, yapılması gereken testler ve özel gereksinimler
belirtildi ve İtki Sistemi, Yakıt Sistemi,
İniş Takımı Sistemi, İklimlendirme Sistemi, Hidrolik Sistemi, Kanopi/Saydam, Pervane,
Rotor, Hidrolik Hareketlendiriciler, Elektromekanik Hareketlendiriciler, Test Sensörleri
(Veri Toplama Sistemi), Pitot
Tüp, Silah Sistemleri, Ham Malzemeler, Prosesler başlıklarında
gruplandı.
Rapor,
www.tai.com.tr/tedarik/yerlilestirme
adresinden incelenebiliyor.
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Hintli kauçukçulardan meslektaşlarına davet
Tüm Hindistan Kauçuk Birliği
yöneticileri, OSTİM Kauçuk
Teknolojileri Kümelenmesi üyeleriyle
yaptıkları görüşmede, ülkenin en
büyük kauçuk fuarı India Rubber
Expo 2019’a davet etti. Birlik yönetimi
Türkiye’den katılacak belirli sayıdaki
firmaların konaklama ve çeşitli
masraflarını karşılayacaklarını dile
getirdiler.

O

STİM Kauçuk Teknolojileri Kümelenmesi, T.C. Ekonomi Bakanlığı tarafından desteklenen
Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesi
(URGE) Projesi kapsamında 28 Nisan-6
Mayıs 2018 tarihleri arasında Hindistan’da
çeşitli temaslarda bulundu.
Uluslararası tanınırlık ve yurtdışı pazarlama faaliyeti çerçevesinde planlanan organizasyona proje üyesi 13 firma ve paydaş
kurum temsilcilerinin katıldı Programda
ilk olarak Hindistan hakkında ticari bilgilendirme toplantısı düzenlendi. Hindistan
Hükümeti’nin savunma, raylı sistemler ve
maden sektörlerine verdiği önem ve kontrol mekanizması toplantının dikkat çeken
detaylarından oldu. Edinilen bilgiye göre
söz konusu sektörlerdeki ithalat ve ihracat
hükümet iznine tabi.

121 iş görüşmesi
Hindistan programı kapsamında küme
üyeleri iki adet ikili iş görüşmesi etkinliğine katıldı. İlki olarak Mumbai şehrinde
toplam 121 iş görüşmesi yapıldı. Görüşmelerde yüzde 50 oranında başarıyla iş
bağlantısı yakalandı. Küme üyeleri numune alışverişi gerçekleştirerek ürün analiz
süreçleriyle ilgili çalışmalar da yaptı.
İkinci program alternatif hammadde kaynakları odaklı düzenlendi. Yoğun geçen
görüşmelerde; teknik kauçuk hamurları

konusunda şimdiye kadar küme üyesi firmaların hammadde ticareti yapmamış bir
ülke ile alternatif oluşturabilmesi adına
çalışmalar yürütüldü.

Fuara davet
Güçlü bir ticari potansiyel taşıyan Güney
Asya ülkesinde; Hindistan Kauçuk Üreticileri Araştırma Merkezi ve Tüm Hindistan Kauçuk Birliği Derneği gibi beş farklı
kurum ve kuruluş ziyaret edilerek kümelenmenin tanıtımı da yapıldı. Ziyaretlerde,
muhtemel iş birlikleri için adımlar atıldı.
Tüm Hindistan Kauçuk Birliği yönetimi,
Hindistan’ın en büyük kauçuk fuarı olan
India Rubber Expo 2019 ile ilgili ayrıntıları aktarırken, fuara OSTİM Kauçuk Teknolojileri Kümelenmesi ve Türkiye’den
katılacak firmalar için konaklama gibi
belli masraflarının karşılanacağı sözünü
verdi.
17-19 Ocak 2019’da onuncusu düzenlenecek fuar, 26.000 metrekare alanda kauçuk
ile ilgili hammadde, ürün, makine, kalibrasyon ve test makineleri gibi her başlık ve
alandan temsilcilerin katılımıyla düzenlenecek.
Türkiye dönüşü görüşlerini paylaşan OSTİM Kauçuk Teknolojileri Kümelenmesi
Yönetim Kurulu Başkanı Akman Karakülah, Hindistan’ın yeni gelişen ve kalabalık
bir ülke olduğunu belirterek, “Bu ülkede
çok ticaret olacağını düşünüyorum ve görüşmelerimiz de o düzeyde geçti. Bizim,
sektördeki teknolojimiz daha iyi ve AB
ülkelerine mesafemiz de daha az. Bunlar
bizim açımızdan avantaj diye düşünüyorum.” dedi.
Denetim Kurulu Başkanı Nejat Demiriz,
kauçuk sektöründe Hindistan’ın önde gelen firmalarıyla bir araya geldiklerini ve
ihraç ettikleri ürünler hakkında fikir sahibi
olduklarını söyledi. Küme Bilim Kurulu
Başkanı Prof. Dr. Murat Şen, test ve analizler konusunda yeni firmalar ve akredite
merkezlerle görüşmeler gerçekleştirdiklerini belirtti.
Yükselen ekonomiler arasında adı sıkça
telaffuz edilen Hindistan’da, 2016 yılı temel
ekonomik göstergelerine göre 2.19 trilyon
dolar GSYİH oluştu. Aynı yıl %7.1 Reel
büyüme oranı yakalayan Güney Asya ülkesi
bu dönem içerisinde 262 milyar dolar ihracat,
381 milyar dolar tutarında ithalat yaptı.
Türkiye ile ticaretinde ise denge Hindistan’dan
yana. 2016 yılı tablosu, ülkeden
yapılan 5.757 milyar dolarlık ithalata işaret
ederken, ihracatımız ise sadece 652 milyon
dolar.
Başlıca ihraç ürünlerimiz: Altın, gümüş,
adi metaller, metal ve bakır cevherleri;
Hindistan’dan ithalatında ise taşkömürü
katranı, ham petrol ürünleri ve hafif yağlar.
Başlıca ithal ürünlerimiz: Sentetik filament
iplikleri, karayolu taşıtları için aksam, parça
ve aksesuarlar, sentetik organik boyayıcı
maddeler, fluoresanlı aydınlatma maddeleri,
propilen ve diğer olefinlerin polimerleri,
sentetik devamsız lifden iplik, pamuk,
traktörler. (Kaynak: www.mfa.gov.tr)

RUBBERCON GENİŞ KATILIMLA GERÇEKLEŞTİ
Kauçuk sektörünün en önemli
etkinlikleri arasında gösterilen her
yıl değişik ülkelerde düzenlenen
konferans programı RUBBERCON,
bu yıl Kauçuk Derneği tarafından
İstanbul’da gerçekleştirildi. OSTİM
Kauçuk Teknolojileri Kümelenmesi
10-11 Mayıs 2018 tarihleri arasında
düzenlenen etkinliğin destekleyici
kurumları arasında yer aldı.
Ana teması ‘Kauçuk Esaslı Malzemelerde Yapı-Kompozisyon-Özellik
İlişkisi’ olan konferansta kauçuk ve
ürünleri üreticileri, kauçuk sanayi ve
kurumlarından araştırmacılar, ilgili
derneklerden delegeler bir araya
geldi. Alanında dünyanın önde gelen
akademisyenlerinin de yer aldığı
konferansta, Küme üyeleri Özdekan
Kauçuk ve DRC Kauçuk firmaları

adına bilimsel sunumlar yapıldı.
Ayrıca Küme Bilim Kurulu Başkanı
Prof. Dr. Murat Şen ve geri dönüşüm
konusunda Kümeye destek sağlayan Doç. Dr. Bağdagül Karaağaç,
RUBBERCON’daki pek çok sunuma
katkı verdi.
OSTİM Kauçuk Teknolojileri
Kümelenmesi’nin kurucuları arasında bulunduğu Avrupa Kauçuk
Kümeleri Birliği’nin (TEEPPI) üyesi
Fransız Elastopol Kümelenmesi de
İstanbul buluşmasına katılan kurumlardan biri oldu. Elastopol temsilcisi Philippe Dabo, 2020 yılındaki
RUBBERCON’un, yan kuruluşları
AFICEP tarafından Paris’te düzenleneceğini söyledi.

OSTİM Kauçuk
Teknolojileri
Kümelenmesi, kauçuk
konusunda dünyanın
sayılı isimlerinin
katıldığı konferansta
açtığı standında, küme
faaliyetleri ve OSTİM
hakkında bilgiler verdi.
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Medikal sanayicileri
AB Tıbbi Cihaz Regülasyonu için tedbir istedi
OSTİM Medikal Sanayi Kümelenmesi
4. Olağan Genel Kurul Toplantısı’nda
mevcut Başkan Fatin Dağçınar güven
tazeledi. OSTİM OSB Konferans
Salonu’nda gerçekleşen genel kurulda,
küme üyeleri sektör sorunları ve
talepleri dile getirdiler. Firmalar, geri
ödemeler, AB’nin yeni Tıbbi Cihaz
Regülasyonu (MDR) sertifikasyonu,
KDV gibi birçok başlıkta karşılaştıkları
zorlukların, iç piyasa ve uluslararası
pazarda rekabet güçlerini etkilediğini
dile getirerek tedbir istedi.

Ü

lkemizde ekonominin, büyümenin, istihdamın ağırlık noktasında
KOBİ’ler var. Sürdürülebilir kalkınma hamlelerinin atar damarı olarak
görülen bu işletmelerin, varlığını devam
ettirebilmesi için rekabetçi olmaları şart.
Ancak kamu alımları başta olmak üzere
birçok bürokratik uygulama, sektördeki
bazı uygulamalar firmaları zorlu viraja
itiyor.
Alanında Türkiye’nin önde gelen
STK’larından biri olan OSTİM Medikal
Sanayi Kümelenmesi’nin Genel Kuruluna katılan üyeler, son yıllarda aşmaya
çalıştıkları sorunları ve çözüm önerilerini
sıraladı. Kamu yatırımlarında yerli tıbbi
cihaz tercihi ile geri ödemelerin ağırlıklı
olarak vurgulandığı genel kurulda, Yerli
Malı Belgesi alınması ile ilgili problemlerin devam ettiği kaydedildi. Tıbbi cihaz
sektöründe yerli malı belgesi alınması ile
ilgili problemlerin çözümüne uygun kamu
alımlarının planlanmasına işaret eden
firmalar, özellikle %15 fiyat avantajının
kullanılabilir olması gerektiğinin altını
çizdiler.

Denetim mekanizmalarında
tekelleşme
Sektördeki veri eksikliği ise dikkat çekilen
bir başka konu oldu. Buna göre; mevcut
verilerinin düzenlenmesi, temizlenmesi,
veriye erişim sistemi ve şartların tanımlanması, kritik verilerin belirlenmesi,
tanımlarının yapılması ve farklı kurumlar altında mevcut veri tabanlarının tespit edilmesi gerektiğine temas edilirken,
AB Tıbbi Cihazlar Regülasyonu (MDR )
uyum sürecinde gerekli önlemlerin devlet tarafından alınması ve kümelenmeler
aracılığı ile çalışmaların yürütülmesi talep
edildi.
CE sertifikasyon problemleri ve buna bağlı olarak denetim şartlarının zorlayıcı yönüyle ilgili olarak şunlar kaydedildi: Tıbbi
cihaz test laboratuvarları yetersiz. Tekel
konumdaki denetim mekanizmaları fiyat
rekabetini engelliyor, uluslararası pazarda
CE, FDA gibi istenilen testleri yapabilecek akredite laboratuvarlar ve yeni MDR
la gelen klinik raporlama için yeterli alt
yapı da yok. Belgelerin alım süresi ise
uzun.
Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi
Bankası kayıtları için yabancı firmalar
kontrol edilmesini isteyen üreticiler, yurt-

dışından getirilip satılacak cihazların üretim yerinde denetiminin yapılabileceğini
belirtti. Kurun sürekli değiştiğini buna
karşın DMO fiyatlarının sabit kaldığına
işaret eden firmalar, fiyatların aylık bazda
revize edilmesini talep etti.

SİP yerine OFFSET
Toplantıda gündeme gelen bir başka konu
ise Sanayi İşbirliği Programı (SİP) oldu.
“SİP yerine OFFSET uygulanmalı!” diyen medikal sanayicileri; Sağlık Bakanlığı, TÜBİTAK, Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ve Ekonomi Bakanlığı gibi
kurumların kontrolünde, alım garantili;
Türkiye’de veya dünyada olmayan medikal cihaz, medikal yazılım ve ilaç konulu
projelerin değerlendirilmesini istedi.
SİP başlığı altında teknoloji transfer seviyesi ve yöntemlerinin belirlenmesi de
genel kurulda konuşuldu. SİP kapsamında
ana tedarikçi firmalarla ortak proje yürütmeyen yerli üreticilerin yok olma tehlikesi yaşadığını ifade eden katılımcılar,
teknoloji transferinin millileştirilmesi için
yöntem olarak üniversitelerin SİP’e ortaklığını tavsiye etti.
SİP’le ilgili diğer öneriler ise şöyle: OFFSET kapama yöntemlerinden biri olan
Türk mallarının satılması kapsamında
mal satışı medikal ürünlerden yapılmalı.
Dijital röntgen ve hasta başı monitör SİP
kapsamından çıkarılmalı. Kabiliyeti olan
firmalar belirlenmeli.
Genel Kurulda paylaşılan diğer talepler
ise şu başlıklardan oluştu:

me Kaynak Yönetim Sistemi) ürün içeriği ve şartnamelerinin görünür olması
gereklidir.
• İhale iştirakçisi firmalar demolara girebilmeli. İhalelerde puanlama yöntemi
uygulanmalı, KİK’e yapılan itirazlarda
alınan harçlar düzenlenmeli.

KISA

Litvanya, kamu-özel sektör
modelinde dünya lideri
Dünya Bankası tarafından yayımlanan
Kamu Özel Ortaklığı 2018 Raporunda,
Litvanya, kamu-özel sektör ortaklığı
projelerinin hazırlanması ve tedariğinde
dünya liderliğini korudu. Rapora göre,
Litvanya anılan projelerin tedariği
kategorisinde 100 puan özerinde 95
aldı.
Bu yıl 53 yeni ülkeyi daha
değerlendirmeye alan Dünya Bankası,
toplam 135 ülke ekonomisinin
düzenleyici altyapısını inceledi.
İnceleme kapsamında kamu-özel
sektör ortaklığı modelindeki 4 aşama
ele alındı. Projenin hazırlanması,
tedariği, sözleşme yönetimi ve teklif
yönetimi.

Genel Kurulda yapılan seçimde; Yönetim
Kurulu üyeliklerine Fatin Dağçınar, Mehmet Aydıngün, Ersun Nasırlıoğlu, Turabi
Ünal, Yılmaz Salık, İbrahim Yarsan, Osman Başhan, Adem Uyanık, Ali Kuleoğlu; Denetim Kurulu üyeliklerine Behzat
Zeydan, Tuncer Okur ve Süleyman Kıraç
seçildi.

GERİ ÖDEMELER
3 YILI GEÇİYOR
• Geri ödeme süreçleri: Sağlık
Bakanlığı’nın merkezi ve toplu alım
politikaları ve üniversitelerin ödemelerini
3 yılı aşan sürelerde yapmalarından
dolayı üretim zorlaşıyor ve birçok firma
üretimi bırakıyor.
• Alıcının en büyük pay sahibi, devlet
hastaneleri olması, alım şartlarının ihale
yöntemine dayalı en ucuz ürün olması,
firmaların dünyada en ucuz ürün üreten
firmalar ile rekabetini engelliyor.

İngiltere, ihtiyat planını AB’ye
sunacak
İngiltere, Avrupa Birliği’nden ayrılma
kararı olan Brexit’e hazırlanıyor. Brexit
sonrası dönemde İngiltere ve AB
arasında anlaşmaya varılamaması
durumunda Kuzey İrlanda ile İrlanda
arasında fiziki sınır oluşmasından
kaçınmak için AB tarafından önerilen
ve Kuzey İrlanda’nın AB Gümrük
Birliği’nde kalmasını öngören tasarıya
karşılık İngiltere’nin tamamının
Gümrük Birliği’nde kalmasına ilişkin bir
tasarının İngiliz hükümeti tarafından AB
makamlarına sunulacağı ifade edildi.

• KDV Oranları: Üretimde kullanılacak
malzemeler %18 KDV oranı ile alınırken,
üretilen cihazların %8 KDV oranı ile
satılıyor.

• Üniversite-sanayi iş birliği devlet tarafından yönlendirilmeli ve teşvik edilmeli. Sağlık Uygulama Tebliği (SUT)
fiyatlar ve şartlar açısından yeniden yapılandırılmalı.
• Cazibe Merkezlerinde yeni düzenlemeler yapılmalı. Sağlık Endüstrileri Yönlendirme Komitesi (SEYK) içerisinde
sektör temsilcileri bulunmalı. Tıbbi cihaz üreticilerinin kümelenebileceği ihtisas OSB’ler eksik; buna yönelik devlet
destekleri artırılmalı.
• TSE vb. akredite belgelendirme kuruluşlarından alınan standart dokümanların fiyatları yüksek ve bu kuruluşların
yetersiz sayıda denetim personeline
sahip. Etik kurul problemleri çözülmeli
ve klinik çalışmalar konusunda düzenlemeler getirilmeli. MKYS’de (Malze-

KISA

Toplantıda, en az savunma sanayii kadar
stratejik öneme sahip medikal sektörünün
desteklenmesi gerektiği vurgulandı. Merkezi
ve toplu alım politikalarının ve 3 yılı aşan
sürelerdeki geri ödemelerin dolayı üretim
zorlaştırdığının altı çizildi.

Fas’ın dış ticaret açığı artıyor
Fas Dış Ticaret Ofisi’nin son
raporunda, 2018 yılının ilk üçüncüsü
itibariyle dış ticaret açığının yüzde
12 oranında artarak geçen yılın aynı
dönemine göre 66.105 milyar dirhem
olduğu ifade edildi. İhracat kısmında
yüzde 7.2’lik artış gözlenmesine
rağmen ithalattaki yüzde 9.2’lik artış
nedeniyle dış ticaret açığı artmaya
devam etti. İthalattaki artışın nedeni,
malzemelerdeki yüzde 13.5’lik ithalat
artışı, enerji ürünlerindeki yüzde
9.5’lik ithalat artışı, tüketim için hazır
ürünlerdeki yüzde 10’luk ithalat artışı,
gıda ürünlerindeki yüzde 3.8’lik ithalat
artışı olarak vurgulandı.
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Savunma ve havacılık
off-set katkısıyla güçlendi
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği
(TOBB) Savunma Sanayi Sektör
Meclisi Toplantısı’nda Savunma ve
Havacılık Sanayii İmalatçılar Derneği
(SaSaD) tarafından hazırlanan
Savunma ve Havacılık Sanayii 2017
Performans Raporu açıklandı. Rapora
göre, ihracatta ilk sırada ABD, ikinci
sırada Avrupa’nın olması off-set
yükümlülüklerinin karşılanmasında
kaynaklanıyor.
OBB Savunma Sanayi Sektör Meclisi Toplantısı, TOBB Genel Sekreter Yardımcısı Cengiz Delibaş
ve Meclis Başkanı Yılmaz Küçükseyhan
başkanlığında, gerçekleştirildi. Toplantıda SaSaD, Savunma ve Havacılık Sanayii
2017 Performans Raporu açıklandı.

T

Toplantıya, Savunma Sanayii Müsteşarı
(SSM), Prof. Dr. İsmail Demir, OSTİM
Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Aydın,
OSTİM Savunma ve Havacılık Kümelenmesi Yönetim Kurulu Başkanı Mithat
Ertuğ ve Türk savunma ve havacılık sanayisi firmalarının üst düzey temsilcileri
de katıldı.
Meclis Başkanı Yılmaz Küçükseyhan,
Meclisin son toplantıdan itibaren yaptığı
faaliyetler, gönderdiği görüşler, Meclis
Başkanlık Divanı olarak katılım sağladığı
toplantılar ve yapılan ziyaretler hakkında
meclis üyelerine detaylı bilgi verdi.

2017 çalışmalarını sağlıklı yansıtıyor
SaSaD Genel Sekreteri Hüseyin Baysak,
Savunma ve Havacılık Sanayii 2017 Performans Raporu’nu açıkladı. Baysak, Raporun, SaSaD tarafından hazırlanan, tüm
üye ve özel üyelerine dağıtılan ankete, 86
firma tarafından verilen cevaplar kapsamında hazırlandığını belirtti.

Önceki yıl anketine cevap veren üye sayısının 80 olduğuna dikkat çeken Baysak,
ardışık iki yıl verilerinin benzer sanayici profilini yansıttığını anlattı. Baysak,
katılımcı profili incelendiğinde sektör
performansının yine yüzde 90 ve üzerini
yansıtan verilerin toplandığı ve sektörün
2017 yılı çalışmalarını sağlıklı bir şekilde
yansıttığı bilgisini paylaştı.

8 milyarlık sipariş
2017 yılı sektör rakamlarını paylaşan Hüseyin Baysak şu bilgileri verdi: Toplam
ciro 2016’ya göre yüzde 12,14 artarak 6
milyar 693 milyon Dolar oldu. Yurt dışı
satış geliri 1 milyar 824 milyon Dolar,
alınan siparişlerin toplamı 8 milyar 55
bin Dolar, toplam ithalat 1 milyar 544
milyon Dolar. Sektörün toplam istihdamı
44 bin 740 kişi.
2017 yılında sektörde ürün ve teknoloji
geliştirme harcaması 295 milyon Dolar
oldu. Diğer yandan sektörün proje kaynaklarından ve teşviklerden desteklenen
harcamalarında yüzde 27 artış gözlendi.
Bu da devlet desteğinin sektörde yoğun
bir şekilde devam ettiğini gösteriyor.

İhracatta ABD ilk sırada
2017 yılında ihracatta Amerika Birleşik

harcamalarının finansmanına destek
olacak özel teşvik, savunma ürünleri ihracatına (orta ve ileri teknoloji
ürünleri) özel teşvik vb. uygulamaların hayata geçmesi öneriliyor. Hedef
pazarlarla politik ilişkilerin değerlendirilmesi de önemli bir faktör olarak
öneriler arasında yer alıyor.

SON 5 YIL TOPLAM CİRO TABLOSU (Milyon $)
Yıllar

Toplam Ciro

2012

4.800

2013

SM Müsteşarı Prof. Dr. İsmail
Demir, Türkiye’nin stratejik
konumuna dikkat çekerek, ihtiyaçları
karşılayana güçlü bir savunma sanayiinin gerekliliğine işaret etti.

S

Teknolojik bağımsızlık için yerli
savunma sanayiine işaret eden Demir,
teknolojik yetkinliklerinin geliştirilmesi ve ihtiyaçlarımızın karşılanmasında
dışa bağımlılığın asgari seviyelere
indirilmesinin önemini vurguladı.

İHRACATI ARTIRACAK ÖNERİLER
SaSaD, Savunma ve Havacılık Sanayii 2017 Performans Raporu’nda
ihracatın arttırılması için şu önerilerde bulunuldu: Devletten devlete satış/
kredilendirme, barter uygulamaları,
sektör tanıtımı kapsamında devlet
protokolü ziyaretlerine sektör oyuncularından katılım, uluslararası savunma fuarları katılımcılarına katılım

BAĞIMSIZLIĞIN ANA
FAKTÖRÜ KRİTİK ÜRÜNLER

% Değişim (2012’e göre)

% Değişim (Yıllık)

5.076

%5,75

%5,75

2014

5.101

%6,27

%0,49

2015

4.908

%2,25

%3,78

2016

5.968

%24,33

%21,60

2017

6.693

%39,44

%12,14

Kaynak: SaSaD, Savunma ve Havacılık Sanayii 2017 Performans Raporu

Devletleri (ABD) en büyük payı aldı.
2016 yılında 585 milyon dolar olan ihracat 2017’de yüzde 8.5 artışla 635 milyon
Dolara yükseldi. ABD’ye ihracatta sektörel dağılımda 313 milyon dolarla sivil
havacılık ilk sırayı alırken 262 milyon
dolarla askeri havacılık ihracatı ikinci sırada yer alıyor.
Sektörün ihracatta ikinci sırayı 464 milyon dolarla Avrupa alıyor. Orta Doğu,
Asya, Afrika ve Güney Amerika’ya yapılan ihracatın toplamı da 721 milyon
Dolar.
Raporda yer verilen ihracat bölgeleri değerlendirmesinde; ABD ve Avrupa’ya
ihracatın daha çok off-set yükümlülüklerinin karşılanması çerçevesinde
geliştiği ifade ediliyor. Orta
Doğu, Pasifik-Güney, Asya
Türki Cumhuriyetlerine
yapılan ihracatın ise pazar geliştirme sonucu
gerçekleştiğine dikkat çekiliyor. Sektörün pazarlayabileceği özgün ürün
çeşitliliğinin her
yıl arttığı bunun
da ihracata olumlu
yansıyacağı
Prof. Dr. İsmail Demir
değerlendiriliyor.
SSM Müsteşarı

Savunma sanayiinin yerlilik oranları
hakkında bilgi veren Demir, şunları
kaydetti: “Yerlilik oranlarını artırmak
istiyoruz. Burada net olarak, bizim
kritik ürünlerde bağımsızlığımızın ana
faktör olduğunu vurgulamak istiyorum.” dedi.
Sektörün ihraç ettiği ürünleri anlatan
Demir, devam eden ihraç faaliyetleri
ile ilgili şu bilgileri paylaştı: “Türk
savunma sanayii şirketleri, yurt dışına
zırhlı araçlar, hava savunma sistemleri, roket sistemleri, simülatörler, silahlı
güvenlik gemileri, askeri haberleşme
sistemleri, komuta kontrol sistemleri
ve yazılımları ihraç etmeye başladılar.
Bir taraftan MİLGEM savaş gemimizin ihraç faaliyetleri devam ederken,
envanterimize katılma süreçleri de
devam ettiriliyor. Binin üzerinde Kirpi
aracımız envantere girdi. Pazarlama
faaliyetleri devam ediyor. Kobra,
Ejder Yalçın araçlarımız 300’erden
fazla envantere girdi. Bunların
üretim, teslimatları yanında yurt
dışı ihracat faaliyetleri devam
etmekte.”
Savunma alanında ihtiyaçların
tedariğinde birkaç yıl öncesinde karşılaşılan engelleri
hatırlatan Demir, “Kara ve
hava araçlarımızın motor ve transmisyon sistem ihtiyaçlarını milli
imkanlarla karşılamak ve bu konuda
dışa bağımlılığımızı asgari seviyeye
indirmek amacıyla ilgili alanlarda geliştirme projeleri verildi. Günümüzde
giderek önemi artan elektronik harp,
elektronik destek ve elektronik taarruz
sistemleri ve yerli üretim ile hayata
geçirdiğimiz projelerde kullanmak
üzere sistem bileşenlerinin geliştirildiği Ar-Ge projeleri başlatıldı.” bilgisini
verdi.

Savunmanın en önemli
kaynağı insan
Savunma sanayiinde yetişmiş insan
kaynağının önemine vurgu yapan
İsmail Demir, “Savunma sanayii
dediğimizde aklımıza gelen en önemli
kaynak aslında insan kaynağı. İnsan
kaynağını yetiştirmek ve teknoloji
yatırımlarını yapmak üzere çeşitli
faaliyetlerimiz devam ediyor.” dedi.
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Bakan Albayrak, temel hedef olarak yerli üretim ve teknolojiyi gösterdi:

“Teknoloji üreten ve ihraç
edenler altın çağı yaşayacak”
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, “Enerjide başlıca hedefin yerli üretim ve teknolojinin geliştirilmesi olduğunu dile
getirerek, "Bunları ne kadar geliştirirsek, dünyanın geleceğinde de o kadar söz sahibi oluruz.” dedi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat
Albayrak, dünya yeni bir dönemin
eşiğinde olduğunu belirterek “Artık
teknoloji kullanan değil, üreten ve
ihraç eden ülkelerin altın çağını
yaşayacağı yeni bir yüzyıla girdik.
Türkiye'ye en büyük sıçramayı
yaptıracak olan, teknoloji alanında da
üretim ortaya koymasıdır.” dedi.

M

illi Eğitim Bakanlığı ile Enerji
ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı arasında Milli Enerji Eğitim
Hamlesi kapsamında Tabii Kaynaklar ve
Yenilenebilir Enerji Teknolojileri Mesleki ve Teknik Anadolu Liseleri protokolü
imzalandı. Protokolle; doğal kaynaklar
sektörünün ihtiyacının karşılanmasına
yönelik Maden Teknolojisi ve Doğal
Kaynaklar alanında eğitim vermek üzere; kapalı spor salonları ve 100 öğrenci
kapasiteli pansiyonları olan 10 tane Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi yapılması
planlanıyor. Eğitim projesi, Nurol Holding, Sabancı Vakfı, TANAP Doğalgaz
İletim A.Ş. ve Doğanlar Holding'in destekleriyle gerçekleştirilecek.

“Enerji teknolojileri yerlileşmeli”
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat
Albayrak, enerji alanında işleri başarıyla

yürütecek, hedeflerin ötesine taşıyacak
gençlerin yetiştirileceğini bildirdi. Bakan
Albayrak, "Yerlileşme ve yerli üretim
dedik. Enerji teknolojilerinin de yerlileştirilmesi gerekiyor dedik. Dünya yeni bir
dönemin eşiğinde. Artık teknoloji kullanan değil, üreten ve ihraç eden ülkelerin
altın çağını yaşayacağı yeni bir yüzyıla
girdik. Türkiye'ye en büyük sıçramayı
yaptıracak olan, teknoloji alanında da
üretim ortaya koymasıdır. Tüm stratejileri de teknoloji yerlileştirilmesi üzerine
kuruyoruz. Sadece ihtiyaçlarımızı karşılamayı değil, Türkiye'nin bu alanda üretim üssü haline gelmesini amaçlıyoruz."
ifadelerini kullandı.
Albayrak, enerjide başlıca hedefin yerli

üretim ve teknolojinin geliştirilmesi olduğunu dile getirerek, "Bunları ne kadar
geliştirirsek, dünyanın geleceğinde de
o kadar söz sahibi oluruz. Enerjinin her
alanında ihtisaslaşmaya giden eğitim kurumlarına ihtiyacımız var. 10-20-50 yıllık planlar yapıyorsak, bu süreci besleyecek insan kaynağı da aynı ölçüde olmak
zorunda." değerlendirmesinde bulundu.
Milli enerji ve maden politikası
Türkiye'nin gelecek hedefleriyle uyumlu şekilde hazırlandığını kaydeden Berat
Albayrak, bu hedeflerin gerçekleşmesi
için kalifiye, yetişmiş ve nitelikli insan
kaynağının oluşturulması gerektiğinin
altını çizdi.

İki Bakanlık arasındaki protokolle, 16 derslikli 10 okulun yapımı gerçekleşecek. Bunlardan 3'ü
yenilenebilir enerji lisesi, diğer 7'si tabii kaynaklar lisesi olacak. Aralarında Hatay, Trabzon,
Zonguldak, Balıkesir ve Sivas'ın da yer aldığı illerde atölye, laboratuvar, pansiyon ve kapalı spor
salonlarıyla tam donanımlı liseler kurulacak.

Sendikalarla Endüstri 4.0 iş birliği
OSTİM Sanayici ve İşadamları Derneği
(OSİAD), sanayinin dönüşüm geçirdiği
bir dönemde işçilere Endüstri 4.0’ı
anlatmak üzere TURKONFED ile
birlikte harekete geçti. OSİAD, Türk
İş yönetimi ile birlikte Endüstri
4.0 sürecinin çalışanlara yönelik
etkilerini ve yeni döneme nasıl uyum
sağlanacağını işçilere anlatmak üzere
görüşmeler gerçekleştiriyor.

ğini yerine getirmeyen ülkelerin hızla
yoksullaşacağını ifade etti. Bu nedenle
genç nüfusa, çağın gerektirdiği nitelikte
eğitim verilmesinin keyfiyet değil mecburiyet olduğunu, ancak sadece gençlerin değil tüm toplumun da kendisini,
nesneler arasındaki iletişime hazırlaması gerektiğini vurgulayan Kurt, sürecin
işgücü profilini ve meslek yapısını değiştireceğini ayrıca yeni değerler ve kültür yaratacağını söyledi.

O

Toplumda bu konuda bilinç eksikliği
yaşandığına inandıklarını dile getiren
Ahmet Kurt, “Endüstri 4.0’ın sadece
işverenleri ilgilendirdiği gibi yanlış bir
kanı var. Sorun genellikle işverenlerin
sorunuymuş gibi konuşuluyor. Oysa dijitalleşme, bilgi teknolojilerinin, akıllı
uygulamaların kullanılması işverenlerden çok işçileri ilgilendiriyor. Önümüzdeki 5 yıl içerisinde üretimin yüzde
60’ından fazlası makinalar tarafından

SİAD Başkanı Ahmet Kurt, insanlık tarihinin en hızlı değişimlerinin yaşandığı günümüzde Endüstri 4.0 için Türkiye’nin topyekun bir
seferberliğe girişmesi gerektiğini belirterek, “Endüstri 4.0 çağı, işverenlerden
daha çok başta işçiler olmak üzere tüm
çalışanları yakından ilgilendiriyor. Bu
konuda bir uyanışa ihtiyaç var. OSİAD
olarak sendikalarla görüşerek Endüstri

“Yapay zeka en önemli üretim
aracı olacak”

4.0 konusunda işçileri bilinçlendirmek
istiyoruz. Türk- İş Konfederasyonu ile
görüşmelerimiz oldu.” dedi.
Tüm dünyada sanayinin bir dönüşüm
geçirdiğini, yakın bir gelecekte bazı
mesleklerin kaybolacağını ancak yeni
mesleklerin ortaya çıkacağını belirten
OSİAD Başkanı, Endüstri 4.0’ın gere-

MESLEK LİSELERİ
ARTMALI
Meslek liselerinin sayılarının daha da
artırılması gerektiğine dikkati çeken
Albayrak, gelişmiş ülkelerde mesleki
eğitime ciddi önem verildiğini vurguladı. Albayrak, sanayi ve akademi iş
birliğiyle enerji alanında yeni gelişmeler yaşanacağını belirterek, şu görüşlere
yer verdi: "Meslek lisesi sadece bir okul
meselesi değil, bunun ötesinde kalkınma meselesidir. Meslek lisesi bir ülkenin büyümesi, gelişmesi ve üretmesi
için önemlidir. Daha yolun başındayız
daha büyük başarılara imza atacağız.
Amacımız, bilimsel ve teknolojik bilgiyi pratik alana taşıyarak enerjide teknoloji üretiminde Türkiye'nin yetkinliğini
artırmak.
Türkiye'nin kara ve deniz sondajcılığında kendi hedeflerine, kendi imkanlarıyla ilerleyeceğine inanıyorsak, ülkemizi
muasır medeniyetler seviyesi üzerinde
hayal ederek tek tek hedeflerimize bu
sağlam adımlarla ilerleyeceğiz. Heyecanımızı, motivasyonumuzu işte bu
gençlerimizin üzerine inşa ediyoruz.
İşte bu yatırımlarla, büyük ve güçlü
Türkiye idealini daha da ileriye taşıyacağız."

planlanıp üretilecek. Yapay zeka öne
çıkan en önemli üretim aracı olacak,
dolayısı ile üretim aracını kontrol eden
çalışanların da nitelikli olması gerekecektir. Bu nedenle, Endüstri 4.0 ile asıl
problemi yaşayacak kesim işçilerdir.
Çünkü onlar bu sürece adapte olamazlarsa işlerini kaybedecekler.” dedi.
OSİAD Başkanı Ahmet Kurt, çalışanların konuya olan ilgisinin artırılmasıyla
ilgili olarak kendilerini sorumlu hissettiklerini bu çerçevede bazı girişimlerde
bulunduklarını ifade ederek, sözlerini
şöyle sürdürdü: “Bilgi teknolojilerine
yatırım yapmayan, nüfusunu da bu teknolojileri kullanabilir hale getirmeyen,
veri ve bilgi üretemeyen ülkeler zenginleşemeyecekler. Dolayısıyla bu konuda
yediden yetmişe herkese görev ve sorumluluklar düşüyor. İşçi ve işveren kesimi de birbirini tamamlayan iki kesimdir. Biz OSİAD olarak işçilerimizi konu
hakkında bilinçlendirmek üzere harekete geçtik ve sendikalarla ilk temasları
gerçekleştirdik. Türk-İş Konfederasyon yönetimi ile görüşmelerimiz gayet
olumlu geçti. Şu an temaslarımız devam
ediyor ve büyük olasılıkla seçimlerden
sonra somut adımlar atacağız.”
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Yüksek hızlı demiryolu için 31 milyar Avro
caklarını belirtti. Dünyada bugün yaklaşık
41.000 km yüksek hız hattının işletildiğini
bilgisini veren Apaydın, bu rakamın, yapım aşamasında olan ve yapımı planlanan
hatların tamamlanmasıyla birlikte yakın
zamanda 80.000 km’ye çıkarılacağını söyledi.

10. Dünya Yüksek Hızlı Demiryolu
Kongresi’nde konuşan Ulaştırma,
Denizcilik ve Haberleşme Bakanı
Ahmet Arslan, raylı sistem
yatırımlarında 2023 planlarını
paylaştı. Arslan, “2023 yılına kadar
demiryolu sektörüne 39 milyar Avro
daha yatırım yapacağız. Bu tutarın
yüzde 80'i olan yaklaşık 31 milyar
Avroyu yüksek hızlı ve hızlı demiryolu
projeleri için planladık.” dedi.

U

luslararası Demiryolları Birliği
(UIC) tarafından düzenlenen dünya
çapındaki yüksek hızlı demiryolu
etkinliği olan Dünya Yüksek Hızlı Demiryolu Kongresi'nin onuncusu Türkiye
Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD)
ev sahipliğinde, Sürdürülebilir ve Rekabetçi İşletim İçin Bilgi Paylaşımı sloganıyla
Ankara Ticaret Odası Kongre Merkezi'nde
(Congresium) gerçekleştirildi.
Bugünün ve yarının demiryollarını hazırlamakla görevli karar alıcılar ve temel aktörleri buluşturan UIC 10. Yüksek Hızlı
Demiryolu Kongresi’ne 30 ülkeden 150
konuşmacı katıldı. Kongrede teknik, ekonomik ve sosyal konularla ilgili gerçekleştirilen birçok paralel oturum, panel ve yuvarlak masa toplantılarının yanı sıra, teknik
ziyaretler ve dünyadaki demiryolu sistemlerindeki en son gelişmelerin sergilendiği
ticari bir fuar da düzenlendi. 3 gün süren
etkinlikte, Anadolu Raylı Ulaşım Sistemleri Kümelenmesi’de (ARUS), stantlı katıldı.
ARUS, yerli ve milli raylı sistem üreticilerini uluslararası katılımcılara tanıttı.
Kongreye, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, TCDD
Genel Müdürü ve UIC Başkan Yardımcısı İsa Apaydın, UIC Genel Müdürü JeanPierre Loubinoux, UIC Başkanı Renato
Mazzoncini, demiryolu altyapı işleticileri,

demiryolu tren işleticileri, demiryolu tedarikçileri, araştırma enstitüleri, üniversiteler,
uluslararası örgütler ve sektör paydaşlarının üst düzey temsilcilerinden 1000’in üzerinde davetli katıldı.

2023’e 39 milyar avro yatırım
Etkinliğin açılışında konuşan Ulaştırma,
Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet
Arslan, Türkiye'nin, konumu itibarıyla Asya, Avrupa, Akdeniz ve Karadeniz
havzasının da içinde bulunduğu bölgenin
kesişme noktası olduğunu ifade ederek,
"Bulunduğu coğrafya, sosyal, kültürel ve
ekonomik dokusu, Türkiye'yi Avrupa ve
Asya'nın doğal merkezi haline getiriyor.”
dedi.
Kongreyi, bu coğrafyanın ihtiyaçlarının
tespitinde, yüksek hızlı demiryolu teknolojilerinin teknik ve uygulamalarının sürdürülebilir paylaşımında bir platform olarak
gördüğünün altını çizen Arslan, sürdürülebilir ve rekabetçi işletimlere yönelik bilgilerin paylaşılmasında kongreden önemli
çıktıların alınacağını anlattı.
Demiryollarına yapılan yatırımlar hakkında bilgi veren Arslan, Türkiye'de işletmede olan yüksek hızlı tren hattının 1.213
kilometreye ulaştığını 3 bin 798 kilometre
demiryolunda inşanın, 11 bin 582 kilometrelik demiryolu hattında da yapım, ihale ve

proje hazırlama çalışmalarının sürdüğü bilgisini verdi.
Yüksek hızlı trenlerin doğrudan hizmet
verdiği il sayısının 7'ye yükselerek nüfusun yüzde 33'ünü kapsadığını vurgulayan
Arslan, şunları kaydetti: "2023 yılına kadar
demiryolu sektörüne 39 milyar Avro daha
yatırım yapacağız. Bu tutarın yüzde 80'i
olan yaklaşık 31 milyar Avroyu yüksek
hızlı ve hızlı demiryolu projeleri için planladık. Yeni açılacak hatlarımızla ülkemizin
dört bir yanını yüksek hızlı ve hızlı tren hatlarıyla bağlamış olacağız."

Kongrenin önemi hakkında bilgi veren
Apaydın, “Bu önemli kongrenin bu coğrafyada ilk kez ev sahipliğimizde Türkiye’de
düzenleniyor olması bizim için büyük bir
onur kaynağıdır. Ülkemizde başarılı bir
şekilde uygulanan yüksek hızlı demiryolu
işletmeciliğinin tüm komşu ülkelere örnek
olduğuna memnuniyetle şahit oluyoruz.”
dedi.
UIC Başkanı Renato Mazzoncini de konuşmasında dünya yüksek hızlı tren işletmeciliğine ilişkin istatistiki bilgileri paylaştı.
Sektördeki rakamsal büyüklükleri vurgulayan Mazzoncini, sektörün dünyadaki büyüklüğüne değindi.

Türkiye’yi demiryolu sektöründe küresel
bir oyuncu hatta karar verici hale getirmek
adına 15 yıldır gayret ettiklerini dile getiren
Bakan Arslan, TCDD’nin, UIC’nin hem
Avrupa hem de Ortadoğu Bölgesel Kurulunun önde gelen üyesi olmasının çok önemli
olduğunu UIC demiryolu taşımacılığının
ve karşılıklı işletilebilirliğin teşvik edilebilmesi için yıllardır büyük çaba harcadığını
ve bu çabaları nedeniyle kendilerini tebrik
ettiğini dile getirdi.

Komşu ülkelere örnek
TCDD Genel Müdürü İsa Apaydın, Kongreye paralel olarak firmaların katılımıyla
yüksek hızlı demiryolu ürün ve hizmetlerinin sergilendiği Fuar’da teknolojik yenilikleri yakından görme imkânı yakalaya-

ARUS, kongreye katılan uluslararası
konuklara, yerli ve milli raylı sistem üreticisi
üyelerinin ürünlerini ve yeteneklerini
tanıttı. Küme ayrıca son olarak Başbakanlık
Genelgesi ile de sabitlenen raylı
sistemlerdeki yüzde 51 yerli şartını da
katılımcılara hatırlattı.

Türk teknolojisi Güney Asya’da ‘MUHAFIZ’ oluyor
10. Dünya Yüksek Hızlı Demiryolu
Kongresi’nde konuşan Ulaştırma,
Denizcilik ve Haberleşme Bakanı
Ahmet Arslan, raylı sistem
yatırımlarında 2023 planlarını
paylaştı. Arslan, “2023 yılına kadar
demiryolu sektörüne 39 milyar Avro
daha yatırım yapacağız. Bu tutarın
yüzde 80'i olan yaklaşık 31 milyar
Avroyu yüksek hızlı ve hızlı demiryolu
projeleri için planladık.” dedi.

A

SELSAN, bir Güney Asya ülkesinin milli savunma teknolojileri
alanında hizmet veren kuruluşu ile MUHAFIZ silah sistemi tedarikine yönelik
sözleşme imzaladı. Şirket bu sözleşme ile MUHAFIZ silah sistemi ihracatı yaptığı ülkelere bir yenisini daha
ekledi. Sözleşme ile Asya ülkelerinin
ASELSAN’ın Uzaktan Komutalı Silah
Sistemleri’ni artarak kullanmaya devam
edecek.

görüş şartlarında çıplak gözle görülemeyen hedeflerin tespit edilmesini, hedeflerin otomatik olarak tanınmasını,
takip edilmesini ve bu hedeflere atış yapılabilmesini sağlıyor. Otomatik hedef
izleme özelliği ile hedefin hız ve rotasını hesaplıyor, meteoroljik koşullar, mühimmat tipi ve hedef mesafe bilgilerini
dahil ederek atış sırasında otomatik ba-

Etkin koruma

İKİNCİL HALKA ARZ SÜRECİ

Dünya savunma sanayiinin lider kuruluşları arasında yer alan ASELSAN’ın
silah sistemi MUHAFIZ, otomatik hedef takip yeteneği ile uzaktan komuta
özelliğine ve 30 mm silah ile donatılmış
yüksek stabilizasyon performansına sahip. Savaş gemileri, sahil güvenlik ve
karakol botları, çıkarma gemileri ve diğer deniz platformlarına entegre edilebilen çok yönlü ve etkili bir sistem olan
MUHAFIZ, yüksek vuruş hassasiyeti
ile asimetrik ve tehditlere karşı etkin
koruma sağlıyor.
MUHAFIZ sistemi, gece ve olumsuz

ASELSAN, ikinci kez halka arz edilecek. Şirketin Yönetim Kurulu; şirketin
2 Nisan 2018 tarihli Genel Kurul kararı
ile 2 milyar) TL kayıtlı sermaye tavanı
dahilinde, Sermaye Piyasası Kanunu ve
ilgili tebliğleri çerçevesinde, 1 milyar
TL mevcut çıkarılmış sermayenin 210
milyon TL artırılarak 1 milyar 210
milyon TL'ye çıkarılması hakkında
karar aldı.
Yapılan bilgilendirmede; “Ülkemizin ve
uluslararası piyasaların içinde bulunduğu ekonomik konjonktür göz önünde

listik düzeltme uyguluyor.

103 milyon TL’lik sözleşme
Şirketten yapılan bir diğer açıklamada;
Savunma Sanayii Müsteşarlığı ile Hassas Güdüm Kiti Projesi ile ilgili olarak,
103.371.572 TL tutarında sözleşme imzalandığı bildirildi. Söz konusu sözleşme kapsamında teslimatlar 2019-2020
yıllarında gerçekleştirilecek.

bulundurularak, 2 Nisan 2018 tarihli
Genel Kurul kararının 16. maddesinin
3. paragrafı çerçevesinde, halka arz edilecek pay sayısının yeniden belirlenmesine ve bu kapsamda sermaye tutarının
140 milyon TL artırılarak Şirket'in
çıkarılmış sermayesinin 1.140.000.000
TL'ye artırılmasına; ve alınan bu karar
kapsamında İzahname dahil diğer halka
arz belgelerinde gerekli değişikliklerin
yapılıp Sermaye Piyasası Kurulu, Borsa
İstanbul A.Ş dahil ilgili kurumlara
gerekli bilgilendirme ve başvuruların
yapılmasına karar verilmiştir.” ifadeleri
kullanıldı.
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Sermaye yeterliliği oranı
küresel normların iki katı
Türkiye Bankalar Birliği’nden yapılan
açıklamada, bankacılık sektörünün,
riskleri doğru yöneterek pozitif
görünümü koruyacak yapıda ve güçte
olduğu bildirildi. Açıklamada, “Bu
yılın ilk çeyreği sonunda, sermaye
yeterliliği oranı yüzde 16,6 ile küresel
normların iki katı düzeyindedir.”
denildi.

akın dönemde ABD’de faiz oranlarının
yükselmesi, dünyada petrol ve emtia
ﬁyatlarının artış eğiliminde olması yanında
uluslararası ve bölgesel politik risklerin artması gelişmekte olan ülkeleri olduğu gibi
ülkemizi de etkilediği ifade edilen açıklamada, “Hükümetimizin, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun, Türkiye
Cumhuriyet Merkez Bankası’nın ve ilgili
diğer kurumların temel makro dengelerin
sağlıklı olarak sürdürülmesindeki kararlılığı, bu yönde gereken önlemlerin alınmasındaki aktif yaklaşımı sayesinde Türkiye
ekonomisi şoklara dayanıklıdır ve makul
bir hızda büyümeye devam etmektedir. İç
ve dış şokların yaşandığı son onbeş yılda
Türkiye ekonomisi ortalama yüzde 6’ya
yakın büyümüştür.” ifadeleri kullanıldı.

Y

Sorunlu kredi oranı oldukça düşük
Bankacılık sektörünün, büyümenin sağ-

lıklı olarak sürdürülmesine destek olacak
yapıda ve güçte ve uluslararası düzenleme
ve denetim kurallarına tam uyumlu olduğunu belirten Birliğin açıklamasında, sektöre
ilişkin şu hususlara temas edildi: “Uluslararası temel göstergeler olan sermaye yeterliliği, aktif kalitesi, kaliteli teminat yapısı,
likidite, karlılık düzeyi ve yönetim tecrübesi ile iyi örnek olarak gösterilebilecek
ülkelerin temel göstergelerine sahiptir. Bu
yılın ilk çeyreği sonunda, sermaye yeterliliği oranı yüzde 16,6 ile küresel normların
iki katı düzeyindedir. Sorunlu kredi oranı
yüzde 2,9 ile diğer ülkelere göre oldukça
düşüktür. Toplam kredilere oranı yüzde 3,8
olan yapılandırılan kredilerin tahsilat oranı yüzde 80’e yakındır. Sorunlu kredilerin
yüzde 75’i için özel karşılık öngörülmedik
riskler için ise makul düzeyde genel karşılık ayrılmıştır.
Hükümetimiz başta olmak üzere ilgili tüm
kurumlar ile yakın istişare ve işbirliği sayesinde, beklenmedik durumlarda aracılık
işlevini sağlıklı olarak yerine getiren bankacılık sektörü, büyük ölçüde uluslararası
gelişmelerin neden olduğu son dönemdeki
zorlu süreçten kaynaklanan riskleri de doğru yöneterek pozitif görünümünü koruyacak kabiliyettedir.”

Devler ligindeki
iki tasarım ödülü
HİDROMEK, iş makineleri üreten en
büyük 50 global firmanın sıralandığı
uluslararası Yellow Table 2018 yılı
listesinde 49. sırada yer alıyor.
Listeye son 6 yıldır girmeyi başaran
HİDROMEK, bu listedeki ilk ve tek
Türk makine üreticisi.
Firma aynı zamanda yeni ürettiği
iki makineyle de sektörün Oscar’ı
olarak nitelenen Red Dot Tasarım
Ödüllerinde iki ayrı ödül kazandı.

H

İDROMEK, Ar-Ge ve tasarımdaki
gücünü aldığı uluslararası başarılar
ve ödüllerle tescilliyor. 2017 yılsonu itibariyle, 110 ülkede toplam 41 bin 690
HİDROMEK makinesi çalışıyor. Küresel pazarda bu başarıyı gösteren ﬁrma, iş
makineleri konusunda tüm dünyaya bilgi tedariki sağlayan ve sektöre referans
oluşturan basın kuruluşu KHL Group
tarafından hazırlanan ve iş makineleri
üreten en büyük 50 global ﬁrmanın sıralandığı uluslararası Yellow Table 2018
yılı listesinde 49. sırada yer alıyor. Yellow Table listesine son 6 yıldır girmeyi
başaran HİDROMEK, bu listede ilk ve
tek Türk makine üreticisi olarak dikkat
çekiyor.

’e

HİDROMEK tasarımına iki Oscar
1955 yılından bu yana düzenlenen ve
uluslararası arenada iyi tasarım için bir
kalite işareti olarak kabul görülen Red
Dot Tasarım Ödülleri tasarımın Oscar’ı
olarak niteleniyor. Bu yıl yarışmada 59
ülkeden, 48 kategorideki ürün tasarımı
başvuruları, bağımsız ve uluslararası jüri
üyelerince değerlendirildi.
HİDROMEK, en yüksek tasarım kalitesi ve inovasyon derecesine sahip iki İki
Akıllı Dev ismini verdiği yeni ürünleri
HMK 60 CR midi ekskavatör ve HMK
145 LC SR kısa kuyruk ekskavatörü ile
ticari taşıt kategorisinde iki ayrı ödül kazandı.
Red Dot Ödülleri 9 Temmuz 2018 tarihinde Almanya'nın Essen kentinde yapılacak törenle sahiplerine verilecek.

14 uluslararası tasarım ödülü var
HİDROMEK Tasarım Stüdyo Müdürü Hakan Telışık, tasarımdaki kalite ve
başarılarına dikkat çekerek, “Uluslararası tasarım otoriteleri tarafından titizlikle değerlendirildikten sonra verilen
bu ödüllerle HİDROMEK Design imzalı
ürünlerin tasarım konusundaki kalite ve
yenilikçi iddiasını bir kez daha tescillemiş oldu. HİDROMEK, ürünlerinin toplamda 14 adet uluslararası tasarım ödülü
bulunuyor.” dedi.
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YÜKSEK HIZLI
TRENLERİN
DÜNÜ, BUGÜNÜ VE
YARINI (1)
Dr. İlhami Pektaş

anayinin gelişiminde önemli rol
oynayan tekerlek ve buhar makinesi birbirine entegre edilerek
demiryolu ulaşımının ilk temeli atılmıştır. Tarihte ilk olarak 1804 yılında
İngiltere’nin Wales bölgesinde Richard
Trevithick tarafından ilk buharlı tren
geliştirilmiş ve kullanılmaya başlanmıştır. 1829'da George Stephenson’un
yaptığı Roket isimli lokomotif ile ilk
ulaşılan 50 km/s'lik hızdan sonra demiryolları 1850 yıllarında 100 km/saat,
1854’de 130 km/saat ve 1930'larda ise
hızlı trenlerle en yüksek hız olarak 180
km/saat hıza ulaşmıştır.

S

Dünyadaki ilk hızlı tren örneği 1938
yılında İngiltere’de, 203 km/saat hıza
ulaşan Mallard buharlı lokomotifi olsa
da modern ve ticari anlamda YHT
faaliyetleri ilk olarak 1964 yılında
Japonya’da Tokyo-Osaka arasındaki
Tokaido Shinkansen hattında faaliyete
geçen ve 210 km/saat ile o zamana kadarki en yüksek hıza sahip Shinkansen
trenleri başlamıştır.

Avrupa’da en uzun YHT hattı
İspanya’da
Avrupa’da ise YHT yolcu taşımacılığında, 1981 yılında Fransa’da TGV’nin
faaliyete geçmesiyle birlikte hızlı bir
gelişme sağlanmış ve sonrasında Almanya, İspanya, İtalya, İngiltere, Belçika, İsviçre, Hollanda, Avusturya, İsveç,
Polonya ve Portekiz’de hızlı tren hatları
birer birer hizmete açılmaya başlamıştır.
Uluslararası Demiryolları Birliği’nin
2017 yılı verilerine göre Avrupa’da en
uzun YHT hattına sahip ülke, 2888 km
ile İspanya’dır. İspanya’yı 2696 km. ile
Fransa ve 1136 km. ile Almanya takip
etmektedir. ABD’de ise ilk ve tek YHT,

Washington D.C.-Boston arasında 2000
yılında faaliyet göstermeye başlayan ve
maksimum 240 km/saat hıza sahip olan
Hızlı Express trenidir. Bugün itibarıyla, Amerika’da bu hat dışında faaliyet
gösteren başka bir YHT hattı da bulunmamaktadır.
Avrupa'da Almanya, İtalya, İngiltere
ve özellikle Fransa’nın 1955 yılında
331 km/s gibi bazı hız denemelerinden
sonra, Japonya’da ilk YHT treni olan
Tokaido Shinkansen, 515 km mesafeli Tokyo-Osaka hattında 1 Ekim 1964
yılında 210 km/s hız ile faaliyete başlamıştır. “Mermi tren” olarak da adlandırılan Tokaido Shinkansen, sadece yolcu
trafiğine mahsus olmak üzere tamamen
ayrı bir hat olarak inşa edilmiştir. Güvenlik konusunda alınan tüm tedbirler
sayesinde, hizmet vermeye başladığından bugüne kadar herhangi bir ölümlü
kaza yaşanmamıştır. Azami 210 km/
saat hızla başlatılan Tokyo-Osaka arası
1964 yılında 6,5 saatten 4 saate düşürülmüş, ilerleyen yıllarda hızın artırılmasıyla birlikte bu süre 1965 yılında
3 saat 10 dakikaya ve maksimum hızın
270 km/saat’e ulaşmasıyla birlikte 1992
yılında 2,5 saate inmiştir.

Japonya’nın başarısı örnek oldu
Tokaido, Tokyo-Kyoto-Osaka arasında
45 milyonun üzerinde bir nüfusa hizmet etmektedir. Japonya’da YHT’lerin
gelişiminde 1969 yılı Ulusal Gelişim
Planı ve 1970 yılında yürürlüğe giren
Ulusal YHT (Shinkansen) Ağı Geliştirme Kanunu önemli rol oynamıştır.
Bu çerçevede Japonya’da 2017 yılına
kadar yaklaşık 2464 km’lik YHT hattı
inşa edilmiştir. Japonya’da YHT hatları, üzerinde hem ara istasyonlarda
duran trenler, hem de 4 ekspres trenler
çalışacak şekilde esnek programlanmıştır. Sinyalizasyon ve otomasyona büyük önem verilmiştir. Tokaido hattında trenlerin sefer aralıkları 3’er dakika
olup günde yaklaşık 420.000 (323 tren
x 1.300 yolcu) kişi bu hat üzerinde yolculuk yapmaktadır. Japonya’da Shinkansen YHT’lerinin büyük başarısının
ardından, başta Fransa, Almanya, İtalya
ve İngiltere olmak üzere birçok Avrupa
ülkesinde, geleceğin yolcu demiryolları
yeni teknolojiler geliştirilmeye başlanmıştır.
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Lyon arasında yeni bir demiryolu hattının inşasına başlanmıştır. Dünyadaki
ekonomik krizlere rağmen ulusal Fransız demiryolu şirketi olan SNCF, 27
Eylül 1981'de Paris ile Lyon arasında
en yüksek 260 km/s hızla ilk yüksek
hızlı tren hattı çalışması yapılmıştır. İlk
iki yılda daha çok konvansiyonel hızda
seyahat eden bu trenler 1983 yılında
yeni hattın tamamlanmasıyla birlikte
260 km/s hızla çalışmaya başlamıştır.
1997 yılında Fransa demiryollarında
yeniden yapılandırılması ile altyapı
yöneticiliği ile tren işletmeciliği birbirinden ayrılmıştır. Başlangıçta her ikisi
de kamu tarafından sürdürülmüş, daha
sonra yeni projelere yönelik finansman
politikaları geliştirilerek özel sektörün
de katılmasının önü açılmıştır. 2017
yılı itibarıyla 2696 km. YHT hattında
YHT’ler Fransa’da demiryolu trafiğinin
%59’unu gerçekleştirmektedir.
Fransız TGV'nin büyük başarısının
ardından, Avrupa’nın sanayide öncü
ülkesi Almanya’da, 1969 yılında, şehirlerarası demiryolu ağlarının genişletilmesi ve yeni hatların inşa edilmesi planlanmıştır. Almanya, Fransa ile
rekabet ederken, çeşitli hız rekorlarını
da kırmıştır. 1986 yılında 346 km/saat
ve 1988 yılında 407 km/saat hızlarına
ulaşmıştır. Almanya’da YHT ile yolcu
taşımacılığı faal olarak 1991’de, Hannover-Würzburg ve Manheim-Stuttgart
hatlarında ICE (InterCity Express) trenleriyle başlamıştır. Almanya’da YHT
hatlarının idaresi, Alman demiryollarında tekel konumundaki DeutscheBahn (DB) tarafından yürütülmektedir.
1994 yılında DB’nin doğu ve batı Alman demiryollarının birleştirilmesiyle,

1998 yılında Hannover-Berlin, 2002
yılında Köln-Frankfurt ve 2004 yılında
Hamburg-Berlin hatları hizmete açılmıştır. Almanya’da sadece yolcu taşımacılığı değil, YHT hatları ile geceleri
yük taşımacılığı da yapılmaktadır. Bu
amaçla, Almanya’da bazı YHT hatları,
konvansiyonel hatların nispeten yüksek
hızlara uygun hale getirilmesi şeklinde
tasarlanmıştır.
Diğer Avrupa ülkeleri de rekabetçi yeni
nesil orta ve uzun mesafeli demiryolu
hatlarına yoğunlaşmış ve Avrupa'da
hızlı tren uygulamaları, 1988'de İtalya, 1992'de İspanya, 1997'de Belçika, 2003'te İngiltere ve 2009'da
Hollanda’da başlatılmıştır. İngiltere’de
4 ana hatta çalışan trenlerin ortalama
hızı 201 km/saat’tir.
İspanya’da yüksek hızlı trenler Alta
Velocidad Española (AVE) olarak
isimlendirilmekte ve İspanya ulusal
demiryolu operatörü Renfe Operadora
tarafından işletilmektedir. İspanyada
YHT hızı 310 km/saat’e kadar çıkabiliyor. 2888 km’lik bu demiryolu ağı
dünyada Çin’den sonra ikinci sırada
gelmektedir. İtalya’da iki ana hat ile
belli başlı tüm şehir merkezleri 981 km.
yüksek hızlı tren ağıyla birbirine bağlanmıştır. NTV (Nuovo Trasporto Viaggiatori), Avrupa’nın ilk özel yüksek
hızlı tren operatörü olarak 2012 yılında
hizmete başlamıştır. Rusya’da, Moskova ve St. Petersburg arasındaki demiryolu hattında hizmet vermekte olan
Sapsan trenleri 250 km/s hız yapıyor.
Bu hatta Siemens Velaro YHT setleri
kullanılıyor.

1950’lerde başlayan çalışmalarla birlikte, Fransa Ulusal Demiryolları
(Société Nationale des Chemins de fer
Français-SNCF), 1970 yılında Paris-

YENİLİKÇİ PROJELERİN FİZİBİLİTELERİ DESTEKLENECEK
nkara Kalkınma Ajansı’nın 2018
A
Yılı Fizibilite Desteği Programı
açıldı. Toplam bütçesi 2 milyon TL olan
program yıl sonuna kadar açık olacak.

Sistemi (KAYS) üzerinden başvuru yapılabilecek. Programa kamu kurum ve
kuruluşları, yerel yönetimler, üniversiteler, kamu kurumu niteliğindeki meslek
kuruluşları, birlikler ve kooperatifler, sivil toplum kuruluşları, organize sanayi
bölgeleri (OSB), küçük sanayi siteleri
(KSS), teknoloji geliştirme bölgeleri ve
iş geliştirme merkezleri başvuru yapabilecek.

Ankara Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri
Arif Şayık, program ile Ankara’nın kalkınması ve rekabet gücü açısından önemli fırsatlardan yararlanılması, ekonomiye
yönelik tehdit ve risklerin önlenmesi ile
yenilik ve girişimcilik kapasitesinin geliştirilmesine yönelik projelerin fizibilite
çalışmalarının destekleneceğini kaydetti.

Azami destek 150 bin TL

Azami proje süresinin 12 ay olduğu
programa, Kalkınma Ajansları Yönetim

Toplam bütçesi 2 milyon TL olan 2018
Yılı Fizibilite Desteği Programı’nın as-

gari destek tutarı 25 bin TL, azami destek
tutarı 150 bin TL olarak belirlendi. Program başvuruları, www.ankaraka.org.tr
adresi üzerinden ulaşılabilen Kalkınma
Ajansları Yönetim Sistemi Proje ve Faaliyet Destek (KAYS-PFD) Modülü kullanılarak elektronik ortamda yapılacak.
Programa internet üzerinden son başvuru
tarihi 10 Aralık 2018 saat 23.50, taahhütname son tarihi ise 14 Aralık 2018 saat
17.00. Detaylı bilgi, başvuru rehberi ve
ekleri www.ankaraka.org.tr adresinde
yer alıyor.

Arif Şayık
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18 yıllık sektör tecrübesi girişimcilikle taçlandı

Türkiye’nin tek özel boru
test laboratuvarı OSTİM’de
OSTİM firması Borlab, Türkiye’de
tek özel ve tam bağımsız boru test
laboratuvarı olarak hizmet veriyor.
Plastik borulara yönelik testleri
başarıyla gerçekleştiren, yakın
zamanda metal boruların analizlerini
de yapacak şirket, bir girişimcilik
başarısı aynı zamanda. 18 yıllık sektör
tecrübesini şirketine aktaran firma
ortağı Ekrem Demir, “Girişimciliği
öneririm. Bir boru döşendiğinde hiçbir
şekilde toprak altından çıkmaması
gerekiyor. Asfalt dökülüyor, üstüne
kaldırım yapılıyor. Eğer boru
standartlara göre yapılmayıp da
topraktan çıkarsa tüm masraflar
tekrarlanıyor. Ve hepsi bizlerin
cebinden çıkıyor. O yüzden biz masanın
bu tarafına geçtik. Taşın altına elimizi
koyduk.“ diyor.

Ekrem Bey, ﬁrmanız nasıl kuruldu?
1999 yılında bir boru firmasının laboratuvarında mesleğe adım attım. 2006 yılına
kadar bu şirkette çalışmaların devam etti.
Ardından 2013 yılına kadar ise yine sektörün önde gelen bir markasında kalite şefi
olarak görev yaptım.
Boru fabrikalarında da akredite laboratuvarları var ama kurumlar tam bağımsız
akredite laboratuvar tercih ediyor. (hiçbir
boru üreticisine bağlı ve ortaklığı olmayan
laboratuvarlar tercih ediliyor.) Sektörde bu
alanda böyle bir açık vardı. Ortağım Kerim
Kenan Özşimşek’le Borlab’ı kurma kararı
aldık. İvedik OSB’de 300 metrekare bir
alanda 4 kişiyle yola çıktık.
Sayımız giderek artmaya başladı, ilave
cihazlar da aldık yerimiz yetmedi. 2017
yılında OSTİM OSB’de bin metrekarelik
bir alana geldik. Personel sayımızı 14 kişiye çıkardık. Personelimizin 8’i mühendis.
Yatırım planlarımıza göre birkaç yıl sonra
burasının da yetmeyeceğini düşünüyoruz.
Amacımız yaklaşık olarak 5 bin metrekarelik büyük bir laboratuvar merkezi kurmak. Düktil boru, vana, çelik borular… Bu
kapsamda farklı bir laboratuvar alanında
gelişmeyi düşünüyoruz. Hem bizim hem
ülkemiz için kaliteyi artırmak istiyoruz.
İlerleyen süreçlerde metal sektörüne
de girmek istiyoruz. Çünkü Devlet Su
İşleri’nin barajlardan taşıdığı veya şehirlerarasında, doğalgaz taşıyan boruların hepsi
çelik. Plastik belki bu sektörde onların yanında yüzde 20-30 civarında kalır.

Sektöre uzun yıllar çalışan olarak hizmet
veren Ekrem Demir, şimdi 14 kişiye istihdam
sağlayan Borlab’ın ortağı. Demir, “TÜRKAK
17025 kapsamında akrediteyiz. Onun için
cihazlarımız sektörün en iyisi olmak zorunda.
Müşteriye hatalı rapor verme şansımız yok. O
yüzden yatırımlarımızı yaparken bu sektörün
en iyisini almak zorundayız.” dedi.

Firmanızın temel özelliği nedir?
Türkiye’de biz bu alanda tek özel laboratuvarız. Hiçbir şekilde özel bir boru fabrikasına ve ne de devlet kurumuna bağlı
yada ortaklığı olmayan tek özel firmayız.
Her fabrikanın kendi laboratuvarı var ama
bağımsız değil. Kamu, ürünlerin TS EN
ISO/IEC 17025 standardına göre bağımsız

lışıyoruz. Türkiye’nin 81 ilinden test için
numuneler geliyor. DSİ, İller Bankası, belediyeler, il özel idareleri, doğalgaz şirketleri, boru üreticileri ve TSE. Aynı zamanda
TSE’nin taşeron laboratuvarıyız.
Süreç nasıl işliyor?
Laboratuvarımızda içme suyu, doğalgaz ve
kanalizasyonlarda kullanılacak boruların
testlerini yapıyoruz. Kurumlar, ihale yoluyla alacağı boruların teknik özeliklerini şartname ile belirliyorlar. Aldıkları boruların
teknik şartname veya TS standardına göre
uygunluğunun kontrolü için TS EN ISO/
IEC 17025 kapsamında bağımsız laboratuvarlara gönderiliyor. Bize gelen borulara
teknik şartname ve TS standardına göre deney sonuçları değerlendirilip sonuçlar kuruma gönderiliyor.
Test ve deneyleriniz nelerdir?

laboratuvarlarda test edilmesini istiyor.
TÜRKAK 17025 kapsamında akredite bir
laboratuvarız. Onun için cihazlarımız sektörün en iyisi olmak zorunda. Müşteriye
hatalı rapor verme şansımız yok. O yüzden
yatırımlarımızı yaparken bu sektörün en
iyisini almak zorundayız.
Kimlere hizmet veriyorsunuz?
Ağırlıklı olarak müşterilerimiz kamudan.
Ülkemizdeki tüm kamu kurumlarıyla ça-

“GİRİŞİMCİLİĞİ ÖNERİRİM”
Kısa bir sürede iyi yerlere geldik.
Borlab, marka haline geldi. Türkiye’deki tüm kurumlar tarafından
biliniyor. Girişimciliği öneririm.
Biz Türkiye ekonomisine katkıda
bulunmak istiyoruz. Boru da sonuçta milli servet. Polietilen borunun
normalde 50 yıl servis ömrü var. Bir
boru döşendiğinde hiçbir şekilde
toprak altından çıkmaması gerekiyor.
Asfalt dökülüyor, üstüne kaldırım
yapılıyor. Eğer boru standartlara göre
yapılmayıp topraktan çıkarsa tüm
masraflar tekrarlanıyor. Ve hepsi
bizlerin cebinden çıkıyor. O yüzden
biz masanın bu tarafına geçtik. Taşın
altına elimizi koyduk. Türkiye ekonomisine katkı sağlamak istiyoruz.

Tüm kurumlardan bize polietilen, koruge
ve PVC borular geliyor; hepsinin testini
yapıyoruz. Polietilende PE100 için ağırlıklı 7, PVC için 4, Koruge için 6, doğalgaz borusu için de 6 tane deney yapıyoruz.
PE100 içme suyu borusu, doğalgaz borusu,
PVC-U temiz su borusu, Koruge kanalizasyon borusunda yapılan deneyler şunlar:
Yoğunluk Tayini (TS EN ISO 1183-1),
MFR (Melt Flow Rate - Erime Akış Hızı)
Tayini (TS EN ISO 1133-1), OIT Tayini
(Oksijen İndüksiyon Süresi) (TS EN ISO
11357-6), Karbon Siyahı Miktar Tayini
(TS ISO 6964), Pigment veya Karbon Siyahı Dağılımının Derecelendirilmesi (TS
ISO 18553), Çekme Özelliklerinin Tayini
(TS EN ISO 6259-1/3), İç Basınca Mukavemetin Tayini (TS EN ISO 1167-1/2),
Uçucu Madde Muhtevasının Tayini (TS
EN 12099), Boyutların Tayini (TS EN ISO
3126), Uzunluğundaki Değişim Tayini
(TS EN ISO 2505), Etüv Deneyi (TS ISO
12091), Çember Rijitliğinin Tayini (TS
EN ISO 9969), Halka Esnekliğinin Tayini
(TS EN ISO 13968) ve Çevre Boyunca Dış
Darbeye Mukavemet Tayini (TS EN 744)
OSTİM’de olmak size ne gibi fayda
sağlıyor?
OSTİM’i tercih etmemizin sebebi şu: Herhangi bir şekilde cihazlarımızla ilgili bir
sıkıntı olduğunda OSTİM’de her türlü imkanı bulmak daha kolay. Her şeyi yaptırabiliyoruz. Burada bir esnafımıza gittiğimizde
kısa sürede hepsini yapabiliyor.
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Isıyı dekorla bütünleştirdi
Isıtma-soğutma sistemlerindeki
uygulama faaliyetlerinden kazandığı
tecrübesini üretime aktaran OSTİM
firması Risa Alüminyum Radyatör,
ürünleriyle sektörde fark yaratıyor.
Aynalı, oval, resimli ve cam
radyatörleri Türkiye’de üreten ilk
firma olan Risa, yaşam alanlarına
dekoratif, özgün radyatörler tasarlıyor.
ektörde alüminyum radyatör konusundaki fırsatları gördükten sonra
üretime geçmeye karar verdiklerini
anlatan Yönetim Kurulu Başkanı Hanifi
Baldan, tasarım ve kalite anlayışıyla radyatör üretiminde sektörde ilk sıralarda
yer aldıklarını ifade etti.

S

Baldan, “Ürün geliştirme ve yeni ürün
tasarımında çok güçlü Ar-Ge çalışmalarımız var. Müşterilerimizin talepleri ve
ihtiyaçları doğrultusunda üretim yapıyoruz. Mühendislerimiz, alüminyumla alakalı bütün konulara hâkim. Alüminyumu topraktan, nihai ürün haline kadarki
safhasını çok iyi bilen mühendislerimiz
var.” dedi.

Radyatörü 180 derece bükebiliyor
Kamu kurumları tarafından en fazla tercih edilen radyatör markası olduklarını vurgulayan Hanifi Baldan, sözlerini
şöyle sürdürdü: “Buhara dayanabilen
alüminyum radyatörü, 41,5 bar basınca
dayanabilen tek alüminyum radyatörü
Türkiye’de hatta dünyada biz yapıyoruz.
İmalat tekniğimizle rakiplerimizin ilerisindeyiz. Tamamen pres yöntemiyle malzemeyi birleştiriyoruz. Ürün yelpazemiz
geniş; aynalı, resimli cam, oval radyatör,
ülkemizde ve dünyada ilki gerçekleştirdiğimiz köşeli radyatör evleri ısıtıyor.
Diğer yandan bir radyatörü 180 derece
bükebiliyoruz. Conta, vida, kaynak kullanmadan yaptığımız işlemler bunlar.
Tamamı standardın üzerinde imalat kalitesine sahip.”
14 cm yüksekliğinden 3 metre yüksekliğe kadar, standart olmayan, ancak her
türlü standart verisine sahip ürünler ürettiklerini kaydeden, 50 kişiye istihdam
sağlayan genç sanayici sürekli gelişim ilkesiyle Ar-Ge çalışmalarını da ön planda
tutuyor.
Aylık ortalama 45-50 ton civarında hammadde işlediklerini, otomasyon sistemlerine geçmek için yatırım yaptıklarını dile
getiren Baldan, “Kademe kademe kendimizi büyütmeye gayret ediyoruz. Çalışan
sayımız her geçen gün artıyor. 2018’in
sonuna doğru 65-70 kişiyi bulacağız.”
açıklamasında bulundu.

“Standarttan ödün vermeden
üretiyoruz”
Hanifi Baldan

TSE, ISO, CE kalite belgelerine sahip
olduklarını belirten Baldan, “Kaliteli bir

yönetim, kaliteli bir imalat sloganıyla
adım atıyoruz. Bütün süreçlerimiz ölçülebilir, izlenebilir, gözlemlenebilir durumda. Hiçbir standarttan ödün vermiyoruz. Ürünlerimizin kullanım ömrü 25-30
yıl. Standartları yüksek hammadde kullanıyoruz. Kullandığımız alüminyumların
içinde hurda metal olmaz. Cevherden
üretilmiş hammaddeyi kullanıyoruz.”
bilgisini verdi.
Hammaddeye erişimde kamudan kolaylık beklediklerini ifade eden Baldan,
Hammaddeyi Dolarla alıp, TL ile sattıklarına dikkat çekerek, “Devletimizin attığı adımlar ve uyguladığı teşviklerle de iyi
bir noktaya geleceğimiz kanısındayım.
Son 4-5 yıldır önümüzün en açık olduğu
zamanları yaşıyoruz.” görüşünü aktardı.
Firmanın hedefleri hakkında bilgi veren
Hanifi Baldan, 2019 yılı başlarında çok
farklı, güzel modellerle piyasaya adım
atacaklarını kaydederek, “Hammaddenin
imalatına odaklandık. 10-12 bin metrekare kapalı bir alanda yatırım yapmayı
düşünüyoruz.” dedi.

Öğrenciler 3 boyutlu yazıcı tasarlayıp üretiyor

3

boyutlu yazıcılar, T.C. Milli Eğitim Bakanlığı'nın müfredatı çerçevesinde 6, 7 ve 8. sınıflar için
zorunlu olan Teknoloji ve Tasarım
Dersleri için önemli araç haline geldi.
Laboratuvarlarda Araştır-Kurgula-Tasarla-Üret aşamaları şeklinde ilerleyen
ders içeriğinde, Üret kısmı 3 boyutlu
yazıcıyla uygulamalı olarak yapılıyor.
Sanayinin içindeki OSTİM Şehit Alper Zor Mesleki ve Teknik Anadolu
Lisesi’nin öğretmen ve öğrencileri, ilköğretim öğrencilerinin ders aracı olarak kullanabileceği 3 boyutlu yazıcıları
tasarlayıp üretiyor.

Öğretmenlere eğitim verilecek
Okul Müdürü Tuncay Uçar, liselerinin
özel program ve proje uygulayan okullar içerisinde yer aldığını belirtti. Temalarının 3 boyutlu yazıcılar olduğunu
ifade eden Uçar, “3 boyutlu yazıcılar,
öncelikle ilkokul ve ortaokul öğrenim
çağındaki, meraklı ve hayal gücü yüksek öğrencilerin fikirlerinin sonuca dönüştürülmesine yarayan bir araç. 3 boyutlu yazıcılar okullara girdikten sonra
öğrencilerin fiziksel, zihinsel, mesleki

ve sosyal gelişimlerine katkı sağlayacak.” dedi.
Okullarında 3 boyutlu yazıcının da bulunacağı bir atölye kuracaklarını vurgulayan deneyimli eğitimci, Yenimahalle
ilçesindeki öğretmenlere; 3 boyutlu yazıcı teknolojileri, 3 boyutlu düşünme,
tasarlama ve yazıcıların üretimi konusunda uygulamalı eğitimler vermeyi
planlıklarını bildirdi. Tuncay Uçar,
“Böylece eğitim alan öğretmenler okullarına okul aile birlikleri kanalıyla hizmet verilebilecek. Ayrıca düzenlenen
kurslarda imalat sürecinin tüm aşamalarını anlatım göstermeyi planlıyoruz.”
ifadelerini kullandı.

OSTİM, HAYALLERİMDEKİ YER
OSTİM’in üreticilere sağladığı fırsat ve
avantajlara değinen Baldan, “Benim
hayallerimin yeri burası. Şu anda hayal
ettiğim yerde imalat yapıyorum. Bundan
çok keyif alıyorum. OSTİM’in çok ciddi
avantajları var. Özellikle imalatçılar için.
Burada ulaşılabilirlik çok ön planda.
OSTİM Yönetiminden aldığımız hizmetler,
bireysel noktalarda bize çok değer katıyor.
Biz Türkiye’nin dört bir tarafına gidiyoruz.”
Bugün Adana’da bir firmaya biz OSTİM’liyiz dediğimiz zaman, neresi diye
sorulmuyor bir daha. OSTİM dediği
zaman, kemikleşmiş bir yapı, tamamen
profesyonel imalatçıların olduğu yer. Algı
çok iyi, özellikle şehir dışında. Kendimizi
tanıtmak için nerede olduğumuzu detaylı
anlatmaya çalışmıyoruz. Ankara OSTİM,
dediğimiz zaman insanların kafasında çok
güzel yer edinmiş OSTİM. Biz de bunun
nimetlerinden faydalanıyoruz.” yorumunu
yaptı.

