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Milli teknolojiyi geliştirmek zorunludur
Korhan GÜMÜŞTEKİN
korhan@ostim.org.tr
twitter.com/KorhanGumustkn

ünya zorlu bir sınav veriyor.
Çin’de başlayan koronavirüsün
etkileri herkesi büyük bir şaşkınlık ve endişeye sevk etti. İçinde bulunduğumuz günler, geleceğe ders niteliğinde
olacak gelişmeleri barındırıyor.
Virüsün kitlelere etkisi bu kadar çok
hızlı ilerlerken görülüyor ki tüm ülkelerde
bir hazırlık sorunu yaşanıyor. Özellikle
‘Batı’da Avrupa başta olmak üzere ortaya
çıkan bilanço ve beraberindeki tablo çok
vahim. Konuyu ciddiye alma meselesi
var ve sonuçları binlerce insanın hayatını
kaybetmesiyle dramatik bir şekle bürünüyor. Bu durumun ekonomik etkileri kaçınılmaz.
Sağlık, şakaya gelmeyen, ciddi politikalara ihtiyaç duyulan en başat alan. Ve
görüyoruz ki bu hayati alanda imkanların
daha da ileri taşınması şart. Bu durum
elbette geride kalacak. Gelecekte benzer
durumlara karşı olası senaryolar, sadece
bir ülkede değil küresel boyutta tüm ülkelerin ortak politikasıyla her yönüyle düşünülmeli; tedbirler ona göre alınmalıdır.
Bir virüs, dünyayı neredeyse felç olmanın eşiğine getirdi. Bundan sonra
uzun vadeli, milli politikalarımızı geliştirmemiz gerekiyor. Her alanda çaba
gösterdiğimiz gibi medikal teknolojilerini
ilerletmede de kararlı duruşumuzu elden
bırakmayalım.
Mevcut süreçte, Sağlık Bakanlığımız,
Sayın Bakan Dr. Fahrettin Koca ve cesur,
fedakar tüm sağlık çalışanlarına özverili
çalışmaları için şükranlarımızı sunuyor
ve alkışlıyoruz. Onların çabaları çok kıymetli; uyarıları dikkate alalım, sıkı şekilde uygulayalım.
Hep birlikte üstesinden geleceğiz.

D

ŞAHİ’den sonra MMU Yıldırım Test Tesisi
Dünya ve ülkemizin gündemi virüs etkileri ile kaplansa da hayat devam ediyor.
Kapakta da yer verdiğimiz, milli teknolojilerin ve bu bağlamda KOBİ’lerin ne
kadar kritik bir role sahip olduğuna dair
gelişmeler gördük, duyduk.
Bunlardan ilki, Milli Muharip Uçağa
ilişkindi. Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) tarafından sürdürülen Milli
Muharip Uçak (MMU) Projesi’nin Yıldırım Test Tesisi’nin altyapısı, yerli ve milli
imkanlarla OSTİM firması Hızal Elektroerozyon Sanayi ve Ticaret Ltd. tarafından

yapılacak. OSTİM Teknik Üniversitesi ve
OSTİM Teknoloji A.Ş. de projenin diğer
paydaşları.
Türkiye’nin savunma sanayii alanında
en kritik hedeﬂerinden biri olan MMU
Projesi’nin bu önemli tesisinin altyapısının yerli bir firma tarafından yapılacak
olması, Türk sanayisinin de bir başarısı.
Daha önce ŞAHİ209 Elektromanyetik
Top Sistemi ile Türkiye’de büyük yankı
uyandıran Hızal’ı kutluyoruz.

Alamadık kendimiz yaptık
Milli Savunma Bakan Yardımcısı Sayın Muhsin Dere, OSTİM’de katıldığı
toplantıda önemli bilgiler aktardı. Dere,
kamu ve özel sektör iletişiminin altını çizdi ve buna yönelik bir örnek verdi.
Barış Pınarı Harekatı, ülkemizin son
yıllarda gerçekleştirdiği en büyük harekatlardan biri. Sayın Muhsin Dere, harekat sırasında Türk Silahlı Kuvvetleri’nin
ihtiyacı keskin nişancı mermilerinin
OSTİM’li sanayicilerin kabiliyetleriyle
kısa sürede üretildiğini açıkladı. Dere,
sipariş görüşmesi yapılan bir ülkenin
mermileri vermediğini, diğerinin de
3 ay sonraya gün verdiğini belirterek,
“OSTİM'den kalıpçı arkadaşlarımızı topladık, Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumunda (MKEK) birkaç gün gecelendi ve
Genel Müdürümüz ve ekibiyle 13 günde
daha önce Türkiye'de olmayan kalıplar
oluşturularak üretim hattı kuruldu, yüksek adetlerde teslimat yapılır noktaya gelindi.” dedi.
Özetle; sizin olmayan teknolojilerle,
onu tasarlayan ve üretenlerin izin verdiği
kadar ilerleyebilirsiniz.
Medikal, raylı sistemler, savunma ve
havacılık, enerji, haberleşme teknolojileri, kauçuk, iş ve inşaat makineleri ve daha
birçok alanda kendimize ait teknolojilere;
içinden geçtiğimiz dönemde, yaşananlar
da gösteriyor ki her zamankinden daha
çok ihtiyaç var.
Birlikte başaracağız! Buna mecburuz!
Her zorluğun sonunda doğan bir ışık
vardır. Eğer elleriniz diken yaralarıyla kan
revan içinde kaldıysa güle dokunmanıza
çok az kalmış demektir.
Mevlana
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5G’de hedef daha yüksek yerlilik
2016 yılında 4,5G ihalesinde, kademeli
olarak yüzde 30, yüzde 40 ve yüzde
45 yerlilik şartı getirdiklerini anımsatan
Cumhurbaşkanı Erdoğan, ”Yüzde 23
ile henüz bu yerlilik oranlarının çok
uzağındayız. Önümüzde 5G süreci var.
Kritik bir alan olan mobil teknolojide
5G’de daha yüksek yerlilik oranlarına
ulaşmak mecburiyetindeyiz.” dedi.

haberleşme şebekesinde kullanılan yerlilik oranları yüzde 1 seviyesindeyken 3
yıl içerisinde yerlilik oranı yüzde 23’e
çıktı. Proje sonunda Türkiye’nin uçtan
uca yerli ve milli 5G sistemine geçmesi
hedeﬂeniyor.
BTK Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezi açılış törenine katılan
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan,
Türkiye’nin her türlü siber saldırıya karşı
çok daha hazırlıklı hâle geldiğine inandığını söyledi.

Yatırımlar 100 milyarı aştı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip
Erdoğan, 5G sürecini kritik
olduğunu ve yerlilik oranlarının
artırılması gerektiğini
belirterek, yerli 5G teknolojisi
altyapısını kurmadan 5G’ye
geçilemeyeceğini kaydetti.
Erdoğan, “5G’de daha yüksek
yerlilik oranlarına ulaşmak
mecburiyetindeyiz.” vurgusunu
yaptı.

Yerli ve
milli ürünler
motivasyon
kaynağı
illi Savunma Bakanı Hulusi
Akar, Roketsan’ın çalışmaları
hakkında bilgi aldı. Kurumu
olmazsa olmaz kuruluşlardan biri olarak
nitelendiren Akar, Roketsan’ın önemli projeleri hayata geçirdiğini, gelişen
harp araç ve gereçleriyle Türk Silahlı
Kuvvetleri’nin etkin, caydırıcı ve saygın
özelliğinin daha da arttığını belirtti.

M

Türk Silahlı Kuvvetleri personelinin
kahramanlık ve fedakârlığının dünyaca
bilindiğine dikkati çeken Bakan Akar,
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016 yılında 4,5G ihalesinde getirilen
yerlilik şartı ile haberleşme teknolojilerinde yerli üretim çalışmaları
hız kazandı. 2017 yılında OSTİM’in girişimleriyle kurulan Haberleşme Teknolojileri Kümelenmesi (HTK), Ulaştırma
ve Altyapı Bakanlığı, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK), Sanayi ve
Teknoloji Bakanlığı, TÜBİTAK ve mobil operatörlerin destekleriyle Uçtan Uca
Yerli ve Milli 5G Projesi’ni yürütüyor.
HTK çalışmalarına başlamadan önce

Bilgi ve teknolojinin, dünyada en hızlı
büyüyen sektör olduğunu, Türkiye’de bu
sektörün hacminin 17 yılda 20 milyar dolardan 132 milyar dolara yükseldiğini ifade eden Erdoğan, sektörün Türkiye’deki
yatırımlarının 100 milyar lirayı aştığını,
mobil hizmetlerden faydalanan abone sayısının nüfusla aynı rakama, 83 milyona
ulaştığını anlattı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, genişbant
internet abonesi sayısının 77 milyonu, sabit genişbant abone sayısının 14 milyonu,
fiber abone sayısının 3,2 milyonu, makineler arası iletişim abone sayısının da 6
milyonu geride bıraktığına işaret ederek,
bu tabloda mobil tarifelerin fiyatlarındaki
düşüşün büyük etkisi bulunduğunu, sürecin devam ettirilebilmesi için de altyapı

Milli Savunma Bakanı Hulusi
Akar, “Karada, denizde, havada
Türk Silahlı Kuvvetlerimizin
kullandığı yerli ve milli çok
sayıda silah, araç-gereç ve
mühimmat var. Bu, bizler için
ayrı bir moral ve motivasyon
kaynağı.” dedi.

"En iyi şekilde kullanabileceğimiz ileri
teknoloji ürünü silah araç ve gereçlerle,
bu kahramanlık ve fedakârlık çok daha
etkili ve olumlu sonuçlar doğuracaktır."
dedi.

Moral ve motivasyon kaynağı
Milli Savunma Bakanlığı olarak,
yerli ve milli savunma sanayinin daima
yanında olduklarını vurgulayan Hulusi
Akar, "Karada, denizde, havada Türk
Silahlı Kuvvetleri’mizin kullandığı yerli

ve milli çok sayıda silah, araç-gereç ve
mühimmat var. Bu, bizler için ayrı bir
moral ve motivasyon kaynağı. Bundan
dolayı emeği geçenlere teşekkür ediyorum." ifadesini kullandı.
Yerli savunma sanayiinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın teşvik
ve destekleriyle gelinen noktanın daha
da geliştirilmesinin önemine işaret eden
Bakan Akar, bunun sadece Türkiye için
değil dost, kardeş ve müttefik ülkeler
için de gerekli olduğunu belirtti.

yatırımlarının en etkin ve verimli şekilde
yürütülmesinin şart olduğunu kaydetti.
“5G’de daha yüksek yerlilik oranlarına
ulaşmak mecburiyetindeyiz”
Türkiye’de haberleşme altyapısının
kapsama alanına girmeyen tek karış yer
bırakmamayı hedeﬂediklerini vurgulayan
Erdoğan, Türkiye’nin ilk yerli ve millî
baz istasyonu ULAK’ı bu amaçla ürettiklerini ifade etti.
2016 yılında 4,5G ihalesinde, kademeli olarak yüzde 30, yüzde 40 ve yüzde
45 yerlilik şartı getirdiklerini anımsatan
Cumhurbaşkanı Erdoğan, şu mesajı verdi: “Yüzde 23 ile henüz bu yerlilik oranlarının çok uzağındayız. Önümüzde 5G
süreci var. Kritik bir alan olan mobil
teknolojide 5G’de daha yüksek yerlilik
oranlarına ulaşmak mecburiyetindeyiz.
Endüstride hızlı bir dönüşümü beraberinde getirecek 5G, akıllı şehirler, akıllı
ulaştırma sistemleri, akıllı hastaneler gibi
nice alanın temel altyapısını oluşturacak.
Bunun için 5G’nin etkileyeceği tüm sektörlerle ilgili kapsamlı bir çalışmayı da
hızla yürütüp, geleceğin teknolojisine bir
an önce hazır hâle gelmeliyiz. 5G konusunda geciktiğimiz her günün ülkemize
yıllara sari maliyetinin olacağını aklımızdan çıkarmamalıyız. Yerli 5G teknolojisi
altyapısını kurmadan 5G’ye geçemeyiz.”
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Özel sektör projelerine ivme kazandıracak

SSB’nin OSB’lerdeki
ilk irtibat ofisi OSTİM’de açıldı

Ü

“Değerli çalışmaların farkındayız”
OSTİM Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Aydın, SSB yöneticilerinin sürekli OSTİM’le ve OSTİM’li KOBİ’lerle
iletişim halinde olduğunu belirtti. Başkanlığın yaptığı çalışmaları çok değerli
bulduklarını vurgulayan Aydın, “Hem
KOBİ'lerin sanayileşmede derinleşmesi,
hem de ülkemizin sanayileşmesi politikalarının bölgemize yansıtılması konusunda çok değerli çalışmaları olduğunun
farkındayız. Kamunun diğer birimlerine,
bakanlıklara bu örnekleri ısrarla anlatmaya çalışıyoruz." dedi.

“Bütün sektörlerde yerli üretim milli
tasarım arzumuz”
İsmail Demir, teknolojik alt yapı ve
yetkinliklerin sadece savunma alanında
değil, sanayinin diğer sektörlerine de çok
değerli katkılarda bulunabileceğinin altını çizdi.
Demir şunları söyledi: “Tabi ki diğer bütün sektörlerde yerli üretim, milli
tasarımların olması arzumuz. Savunma
sanayiine uygulanan modellerin analiz
edilmesi, başarılı yönlerinin vurgulanması varsa eksiklerinin tartışılıp giderilmesi
ve yeni modellerinin oluşturulması önem
taşıyor.”

T.C. Cumhurbaşkanlığı
Savunma Sanayii Başkanlığı
(SSB), OSTİM’le iş birliği
protokolü imzaladı ve
OSTİM OSB’de irtibat ofisi
açtı. SSB Başkanı Prof. Dr.
İsmail Demir, OSB’lerdeki
ilk irtibat ofisinin açılışında,
sektöre ve KOBİ’lere ilişkin
önemli mesajlar verdi. Demir,
“Burada yapacağımız sıkı
iş birliği ve yakın çalışma
ortamıyla birlikte savunma
sanayimizde projelerimizin
sayısı ve çeşitliliği artacak.
Buradaki faaliyetlerimiz bir
model olsun.” dedi.
lkemizin savunma ve havacılık
alanında gerçekleştirdiği başarı
hikayesinin ana aktörü SSB, organize sanayi bölgelerindeki ilk irtibat
ofisini OSTİM’de hayata geçirdi.
SSB ve OSTİM Organize Sanayi Bölgesi asında iş birliği protokolü imzalanan
protokolle kapılarını açan ofisin, yerli
üretime ve KOBİ’lere önemli bir ivme
kazandırması bekleniyor.
İş birliği protokolü, Savunma Sanayii
Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir, OSTİM
Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Aydın ve
OSTİM Savunma ve Havacılık Kümelenmesi (OSSA) Yönetim Kurulu Başkanı
Mithat Ertuğ tarafından imzalandı.
Prof. Dr. İsmail Demir, OSTİM
OSB’de açılan irtibat ofisiyle beraber
daha etkin bir çalışma ortamı oluşturulacağını söyledi.

mak hatta sürekli olarak vurgulamak istediğim; sanayi ekosisteminizin toptan belli
bir yere belli bir seviyeye ulaşması çok
disiplinli alanlara hizmet veren şirketlerimiz olması önemli. İrtibat ofisimizle beraber daha etkin bir çalışma ortamı oluşturulacak.” görüşünü aktardı.

“Buradaki faaliyetlerimiz model
olsun”

Protokol, Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir, OSTİM Yönetim Kurulu Başkanı Orhan
Aydın ve OSTİM Savunma ve Havacılık Kümelenmesi (OSSA) Yönetim Kurulu Başkanı Mithat Ertuğ
tarafından imzalandı.

ğer sektörlerde de hayata geçirilmesi gerektiğine işaret eden Orhan Aydın, sözlerini şöyle sürdürdü: “Bölge olarak biz
sadece savunma sanayii değil diğer sanayi alanlarında da yaptığımız kümelenme faaliyetleriyle savunma sanayiimizin
diğer başlıklarında da her türlü hizmette
sizlerin emrinde, ülkemizin savunmasında 24 saat hizmetindeyiz. Aynı zamanda
bu hizmetin etkin ve yerel hale getirilmesi anlamında bölgemizde de Savunma
Sanayii Başkanlığımızın bir irtibat ofisinin olması bizim için çok kıymetli. Sanayicilerimizin çok kolay erişebildiği ve
Savunma Sanayii Başkanlığı ile buluşabildiği önemli bir ara yüz olduğunu düşünüyoruz. Bunun da çok etkin kullanıldığını görüyoruz. İrtibat ofisine ev sahipliği
yapma konusunda bütün imkanlarımız
emrinizde. Protokolün ülkemize, firmalarımıza, bölgemize, milletimize hayırlar
getirmesini temenni ediyorum.”

“Daha etkin çalışma ortamı
oluşturulacak”
Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr.
İsmail Demir, OSTİM’le yakın iş birliği

Türkiye’nin bütün kabiliyetlerinin sahada
kullanılması gerektiğini bildiren Prof. Dr. İsmail
Demir, “Buradaki faaliyetlerimiz bir model olsun
diyorum. Başarı takdir edilmeli, diğer sektörlere
ve bölgelere, kümelenmelere, illere de benzer
modeli inşallah uygularız.” dedi.

içinde olduklarını, protokolle çalışmaların daha düzenli ve kolay bir şekle dönüşeceğini dile getirdi.
OSTİM’in sanayi bölgesi yapısının da
ötesine geçtiğini kaydeden Başkan Demir, “Bir taraftan üniversite, teknopark
ve sanayicilerimiz bu bağlamda çok daha
etkin ve sinerji oluşturabilecek bir yapıya
doğru gitmiş OSTİM. Burada firmaların
tasarım, üretim ve entegrasyon kabiliyetlerini değerlendirmek, farkındalığı sağla-

OSTİM’de irtibat ofisi açılmasını değerlendiren İsmail Demir, “Burada yapacağımız sıkı iş birliği ve yakın çalışma
ortamıyla birlikte savunma sanayimizde
projelerimizin sayısı ve çeşitliliği artacak. Bir dizi alt sistem ve alt ürünle ilgili
çeşitli kabiliyetlerin farkındalığı sağlanarak yerlileştirme faaliyetlerimizde daha
da derine inilip yerlilik oranlarımızın çok
daha yukarılara taşınması sağlanmış olacak.
OSTİM gibi savunma sanayii ekosisteminde diğer firmaların, diğer Organize
Sanayi Bölgelerinin de katkısını ihmal
etmiş değiliz. Burada OSTİM’e bir pozitif ayrımcılık yaparken bütün sanayicilerimize de kapımızın, kalbimizin açık
olduğunu Türkiye’nin bütün kabiliyetlerinin sahada kullanılması gerektiğini ve
bu şekilde ivmelenmeye devam edeceğimizi belirtmek isterim. O açıdan buradaki
faaliyetlerimiz bir model olsun diyorum.
Başarı takdir edilmeli, diğer sektörlere ve
bölgelere, kümelenmelere, illere de benzer modeli inşallah uygularız. Bu girişimin öncülüğünü yapan, gayret gösteren
başta OSTİM Başkanımız Orhan Aydın
olmak üzere bütün OSTİM camiamız, savunma sanayiindeki bütün şirketlerimize,
Savunma Sanayii Başkanlığı çalışanlarımıza katkısı bulunmuş, bulunacak bütün
paydaşlara teşekkürlerimi sunuyor, hayırlı olmasını temenni ediyorum.” değerlendirmesini yaptı.

“Ülkemizin savunmasında 24 saat
hizmetindeyiz”
Savunma sanayiindeki başarıların di-

SSB Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir ve beraberindeki heyet , OSTİM’de savunma sanayiine üretim yapan işletmeleri de ziyaret ederek ürünler hakkında bilgi aldı.
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OSTİM’li sanayi
ı 13 günde
mermi kalıpların
tamamladı.

Milli Savunma Bakan
Yardımcısı Muhsin Dere, Barış
Pınarı Harekatı sırasında Türk
Silahlı Kuvvetleri’nin ihtiyacı
keskin nişancı mermilerinin
OSTİM’li sanayicilerin
kabiliyetleriyle kısa sürede
üretildiğini açıkladı. Dere,
sipariş görüşmesi yapılan
bir ülkenin mermileri
vermediğini, diğerinin de
3 ay sonraya gün verdiğini
belirterek, “OSTİM'den kalıpçı
arkadaşlarımızı topladık,
Makina ve Kimya Endüstrisi
Kurumunda (MKEK) birkaç
gün gecelendi ve Genel
Müdürümüz ve ekibiyle 13
günde daha önce Türkiye'de
olmayan kalıplar oluşturularak
üretim hattı kuruldu, yüksek
adetlerde teslimat yapılır
noktaya gelindi.” dedi.

illi Savunma Bakan Yardımcısı
Muhsin Dere, OSTİM’de savunma ve havacılık sektöründe
faaliyet gösteren sanayicilerle bir araya
geldi. Askeri Fabrikalar Genel Müdürlüğü, Tersaneler Genel Müdürlüğü, Tedarik
Hizmetleri Genel Müdürlüğü, Millî Mayın Faaliyet Merkezi Dairesi Başkanlığı,
MKEK ve ASFAT A.Ş.’nin bağlı olduğu
Dere, OSTİM programının ilk kısmında
bölgenin yapısı hakkında bilgiler aldı ardından bürokratlarıyla birlikte OSTİM’de
sahaya indi.
KOBİ’lere yönelik önemli mesajlar
veren Muhsin Dere, alt yüklenicilerin,
savunma ve havacılık sanayiindeki kritik
rolüne vurgu yaptı; ekosistemin korunması ve geliştirilmesi gerektiğini bildirdi.
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Barış Pınarı Harekatı'nda İmalat-ı
Harbiye’nin OSTİM’li neferleri
“Alt yükleniciler olmadan
her şeyi kendiniz yapamazsınız”

• Milli Savunma Bakan Yardımcısı Muhsin Dere,
“Eğer siz kamuyla, sanayiyle birada olursanız,
bir de bu işleri milli olarak yapma derdiniz
varsa, işi bilen arkadaşlarla da çalışıyorsunuz
bunu yapabiliyorsunuz.” dedi.
• Yetişmiş insan kaynağının önemine işaret eden
Muhsin Dere, “OSTİM Teknik Üniversitesi
bu anlamda çok önemli. Sanayinin içinde
yetişmiş mühendis, tekniker ve teknisyenlere
ihtiyaç var. Kümelenme konularına göre
mühendislerin yetişmesi gerekiyor.” ifadelerini
kullandı.
• Dere, “Alt yüklenicileri yaşatmazsak
geldiğimiz bu aşamaya bir daha gelemeyiz.
Alt yüklenicileri büyüterek, orta ve ana
yüklenici seviyesine getirmemiz lazım.”
değerlendirmesini yaptı

niz. Biz bunları yapmaktan kendimizi sorumlu hissediyor ve bu konularda sizinle
iş birliği yapmayı can-ı gönülden istiyoruz.” mesajını verdi.

“Uzmanlaşmak çok önemli”
OSTİM Savunma ve Havacılık Kümelenmesi (OSSA) Yönetim Kurulu Başkanı Mithat Ertuğ, Ankara’da savunma
sanayii alanında oluşan ekosisteme dikkat çekti. Ertuğ, “Savunma sanayiinde
uzmanlaşmak çok önemli. Bu kabiliyetler
uzun zamanlarda kazanılabiliyor.” dedi.
Kamu kurumlarına iş birliği tavsiyesi
Milli Savunma Bakan Yardımcısı
Muhsin Dere, savunma sanayiinde yer-

• Savunma Sanayii Başkanlığı’nı merhum Turgut Özal kurmuş 1985’te. Çok
iyi düşünülmüş; savunma sanayiiyle
ilgili projelere odaklanacak, kamunun
mevzuat yükünden, mevzuatla getirilen
kısıtlamalardan istisnası olan güzel bir
yapılanma oluşmuş.

• Planlamada hassas davranmamız lazım. Ar-Ge planlaması, modernizasyon
projeleri kim yapacak; görev tanımları,
teşkilatların buna göre şekillenmesi,
çatışmaların önlenmesi, özel sektör,
asker, sivil iş birliğinin sağlanması
lazım.

• Savunma sanayiinin 700 civarında
projesi, 60 milyar dolar imzalanmış, 75
milyar dolar İcra Komitesinden geçmiş
projesi var.

• İhracat, olmazsa olmaz. Firmalarımızın
ayakta durması için ihracata yönelmeleri şart.

• İhtiyaçların belirlenmesinde ve tedarikinde etkili bir mekanizma oluşması
lazım.
• Helikopter ya da tank projelerine başlarken, alt sistem projeleri de aynı anda
başlamalıydı.
• MKEK’nin, tersanelerin tezgahları,
fabrikalarımız sizlere açık.
• Biraz dokunursanız işçimize, askerimize, sivilimize birazcık güvenirseniz
gerçekten biz birçok şey yapacak
durumdayız sanayicilerimizle birlikte.
• Kamu, özel sektör, vakıf şirketi, asker,
sivil bu ayrımlar yok. Vatanını, milletini
seven herkesin el ele verip birlikte çalışması gereken bir dönemdeyiz. Bunu
iyi yapabilirsek, elimizdeki kaynakları
iyi planlarsak, bütçemizi iyi planlarsak
ben inanıyorum artık aramızdaki 20-30
yıllık farkları Amerika’yla, Rusya’yla
daha kısa sürelerde kapatırız.

li ve milli kabiliyetlerin önemine dikkat
çekti. Dere, sektörde oluşan ekosistemin
korunması ve geliştirilmesi gerektiğini
belirterek, “Alt yüklenicileri yaşatmazsak
geldiğimiz bu aşamaya bir daha gelemeyiz. Alt yüklenicileri büyüterek, orta ve
ana yüklenici seviyesine getirmemiz lazım.” değerlendirmesini yaptı.
Kıbrıs Barış Harekatı’ndan bu yana

• Firmalarımızın anlayışlarını değiştirmesi, dünya pazarına dönük üretim yapmaları lazım. İhracatı geliştiremezsek
sektörü bu seviyede bile tutamayız; bu
kadar ciddi bir konu.
• İnsan kaynağı yetiştirmek, ihracat kadar önemli. OSTİM Teknik Üniversitesi
bu anlamda çok önemli bence. Belki
geç bile kalmış. Çok hızlı bir şekilde sanayiyi bilen, sanayinin içinde yetişmiş,
stajlarını buralarda yapmış; mühendis,
tekniker, teknisyenlere ihtiyaç var.
Kümelenmelerin konularına göre bu
arkadaşların yetişmesi lazım, başka
çaremiz yok.
• Alt yükleniciler olmadan her şeyi kendiniz yapamazsınız. Alt yüklenici, kendini
geliştiremezse, o piramitteki orta sınıf
gelişmezse buradan yeni ana yükleniciler çıkmaz.
• MKEK ile birlikte çalışılacak ne konu
varsa biz sonuna kadar açığız. O anlamda yakın iş birliğinizi arzu ediyorum.

hem kamu, hem de özel sektör firmalarının önemli bir aşama kaydettiğini anlatan
Muhsin Dere, kamu kurumlarının özel
sektörle iş birliği içinde çalışması gerektiğini vurgulayarak kamu planlamalarında hassas davranılmasının önemini dile
getirdi.
Savunma sektörünün 2023 ihracat hedefine değinen Dere, “10 milyar dolarlık

OSTİM Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Aydın, OSTİM’in, milli ihtiyaçların
çözüm noktası olduğunun altını çizdi.
OSTİM Teknik Üniversitesinin, sanayinin beklentilerini karşılamak üzere yola
çıktığını dile getiren Başkan Aydın,
“Ülkemizin sorunlarına çözüm üretmek
niyetindeyiz. Biz, kümelenmelerimizle,
kurumlarımızla, imkan ve kabiliyetlerimizle Türk Silahlı Kuvvetlerimizin 24
saat kesintisiz, beklentisiz emrindeyiz.
Her türlü imkanımız konusunda açık çek
veriyoruz. 24 saat bize görev verebilirsi-

Devamı sayfa 5'te

“Türk Silahlı Kuvvetlerimizin 24 saat
emrindeyiz”
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ASELSAN 2019’u
rekorla tamamladı

Milli Mücadele'nin
gizli kahramanları

ASELSAN’ın 2019 yılında cirosu
bir önceki yıla göre yüzde 44
büyüyerek 13 milyar TL’yi aştı.
Şirketin ihracat teslimat tutarı
da 2018’e kıyasla yüzde 50 artış
göstererek 330 milyon dolarlık
gerçekleşmeyle tarihi zirveye
ulaştı.

İ

stiklal Savaşı sırasında Anadolu, bir
ordu oluşturarak savaş silahları ve malzemesi için imalathane ve bakım tesisleri
bulmak zorunda idi. Anadolu’da silah
onarımı ve cephane üretimi yapacak bir
tek kuruluş yoktu. Orduda kullanılan,
Mondros Ateşkes Antlaşması uyarınca
İngilizler tarafından kamaları alınmış toplara, kama uydurulması gerekiyordu. Anadolu’da
teknik hizmet
verebilecek tek
yer Eskişehir’deki
demiryolu atölyesiydi.
Muhsin Dere ve beraberindeki heyet, OSTİM’de
savunma sanayiine üretim yapan firmalarda
incelemelerde bulundu.

ihracat için kafaların değişmesi gerekir.
Firmalar dünya pazarına dönük üretim
yapmalı. İhracatı geliştiremezsek savunma sanayiini bu seviyede tutamayız."
dedi.
Yetişmiş insan kaynağının önemine
işaret eden Muhsin Dere, “OSTİM Teknik Üniversitesi bu anlamda çok önemli.
Sanayinin içinde yetişmiş mühendis, tekniker ve teknisyenlere ihtiyaç var. Kümelenme konularına göre mühendislerin yetişmesi gerekiyor.” ifadelerini kullandı.
Savunma sanayiinde rekabet ortamı
olmasını istediklerini kaydeden Dere,
“Yeni ana yükleniciler oluşsun. Kamu,
özel sektör ve vakıf şirketlerimiz rekabet
etsin.” görüşünü aktardı.

Zorluklar karşısında millileşmenin
önemi
Türkiye'nin son dönemde yaptığı sınır
ötesi operasyonların ve bu süreçte yurt dışından temin edilmek istenilen ürünlerde
yaşanan zorlukların savunma sanayiinde
millileşmenin önemini ortaya koyduğunu
belirten Dere, "Barış Pınarı Harekatı başladıktan birkaç ay sonra keskin nişancı
mermisi ihtiyacı ortaya çıktı. Bir ülke veremeyeceğini, bir diğeri 3 ay sonra verebileceğini söyledi. OSTİM'den kalıpçı arkadaşlarımızı topladık, MKEK’de birkaç
gün gecelendi ve Genel Müdürümüz ve
ekibiyle 13 günde daha önce Türkiye'de
olmayan kalıplar oluşturularak üretim
hattı kuruldu, yüksek adetlerde teslimat
yapılır noktaya gelindi." dedi.

İstanbul’dan kaçan İmalat-ı Harbiyeci subay, usta
ve işçiler Eskişehir’e geldiler. Yunanlıların, Eskişehir’e doğru yürüyüşe geçmeleri üzerine, İmalat-ı Harbiyeciler, toparlayabildikleri malzemelerle Ankara’ya geçtiler.
Onlara, Ankara istasyonu civarında
bugün müze olarak kullanılan Süvari
Kışlası ile eski bir atölye gösterilir. İmalatı
Harbiyeciler, Kışla ahırlarının gübrelerini
temizler ve binayı yeniden düzenleyerek kısa zamanda onarıma ve üretime
başlarlar.
Ordunun
ihtiyacı tüfek,
makineli tüfek
namluları, kartuş kovanlarının ve tapaların
temizlenmesi,
onarımlarının
yapılması, top
tekerleği yapımı, mühimmat
imalatı, top arabaları için ahşap gereçlerin yapımının yanı sıra kılıç ve kasatura onarımları yapılarak İstiklal Savaşı
süresince ordunun cephane ve malzeme
ihtiyacı buradan karşılandı. Ayrıca uzun
bir geçmişi olan birçok muharebe geçirmiş bu nedenle tamamen köhneleşmiş
7,65 çaplı mauser tüfeklerinin 7,9 çapına
geçirilmesi işlemleri de burada yapıldı.
Kaynak: www.mkek.gov.tr

A

SELSAN’dan yapılan açıklamada
2019 yıl finansal sonuçlara paylaşıldı. Şirketin cirosundaki büyümenin 2019
yılında da hızlanarak artmaya devam ettiği belirtilen açıklamada, cironun geçen
yıla göre yüzde 44 büyüyerek 13 Milyar
TL’yi aştığı, ihracat teslimat tutarının da
önceki yıla kıyasla yüzde 50 artış göstererek 330 Milyon ABD Doları olarak
gerçekleşti ve tarihi zirvesine ulaştığı
kaydedildi.
2019 yılı, ASELSAN’ın kârlılık göstergelerindeki gelişimin cirodaki büyümeyi de aştığı bir yıl oldu. Faaliyet,
Amortisman ve Vergi Öncesi Kâr (FAVÖK) geçen yıla göre yüzde 51 artış
göstererek 2,9 Milyar TL’ye yükseldi.
FAVÖK marjı şirketin yıl sonuna ilişkin
paylaştığı öngörü olan yüzde 19-21 aralığının da üstüne çıkarak yüzde 21,9 olarak
gerçekleşti. Şirketin net kârı da geçen yıla
göre yüzde 45 artışla 3,4 Milyar TL seviyesine ulaştı.
ASELSAN, 2019’u 1,3 Milyar TL net
nakit pozisyonu ile kapattı. Şirketin yıl
sonu nakit mevcudu da tarihi bir rekor
kırarak 3,5 Milyar TL seviyesinde gerçekleşti. ASELSAN, 2019 yılında ürün
gamına yeni ürünler eklemeye ve bu çerçevede yeni siparişler almaya devam etti.
2019 yılında alınan sipariş tutarı 3 Milyar
ABD Doları, bakiye siparişleri toplamı da

Prof. Dr. Haluk Görgün

9,7 Milyar ABD Doları oldu.

ASELSAN’ın etkin gücü tedarikçileri
ASELSAN Yönetim Kurulu Başkanı
ve Genel Müdürü Prof. Dr. Haluk Görgün, şirketin hem yurt içinde hem de yurt
dışında yaptığı çalışmaların sonucunu tarihi ciro ve kârlılık rakamlarına ulaşarak
gösterdiğini söyledi.
Güvenlik güçlerinin ihtiyaçlarını milli
kaynaklarla karşılama ve global düzeyde güvenilir bir iş ortağı olma hedefiyle
çalışmalarına hız kesmeden devam ettiklerini belirten Haluk Görgün, “ASELSAN, savunma alanıyla sınırlı kalmayıp;
ulaşım, güvenlik, enerji ve sağlık gibi
savunma dışı alanlarda da millileştirme
çalışmalarını sürdürüyor. ASELSAN’ın
geniş bir yelpazeye yayılan faaliyet alanındaki en etkili gücü, 45 yılda oluşturduğumuz yetkin insan kıymetlerimiz ve
sayıları 5.000’i aşan tedarikçi firmalarımızdır. 2019 yılında birlikte çalıştığımız
küçük büyük tüm alt yüklenicilerimize
destek olmaya devam ettik, finansal olanaklarımızı ve Ar-Ge kapasitemizi tedarikçilerimizle paylaştık. 2020 yılında da
paydaşlarımızın kesintisiz gayretleriyle
yeni başarılara imza atacağımıza olan
inancım tamdır.” dedi.

Sanayide çarklar hızlandı
T

ürkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre sanayi üretim endeksi
2019 yılında yüzde 8,6 arttı.
TÜİK’in paylaştığı sanayi üretim endeksi Aralık 2019 verilerine göre, sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, 2019 yılı
Aralık ayında madencilik ve taşocakçılığı
sektörü endeksi bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 9,8, imalat sanayi sektörü
endeksi yüzde 9,1 ve elektrik, gaz, buhar
ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 0,3 arttı.
Aylık artışın yüzde 1,9 olduğu sanayi
üretiminde alt sektörleri incelendiğinde
2019 yılı Aralık ayında madencilik ve
taşocakçılığı sektörü endeksi bir önceki
aya göre yüzde 4,1, imalat sanayi sektörü
endeksi yüzde 1,9 ve elektrik, gaz, buhar
ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksinde de yüzde 0,8 artış kay-

dedildi.
Takvim etkisinden arındırılmış sanayi
üretimi 2019 yılı dördüncü çeyreğinde bir
önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde
5,8 arttı. Bir önceki çeyreğe göre mevsim
ve takvim etkilerinden arındırılmış sanayi üretimi ise yüzde 1,5 arttı.

“Üretim öncülüğünde büyümeye
odaklandık”
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa
Varank, sanayi üretim endeksi rakamlarını değerlendirdi. Yüzde 8,6 artışla 21 ayın
rekoruna ulaşıldığını belirten Varank,
“Bu performansı kalıcı hale getirmeye,
üretim öncülüğünde büyümeye odaklandık. Büyümenin hız kazandığı, reel sektörün güçlendiği, istihdamın yükselişe
geçtiği bir yıl için çalışıyoruz.” dedi.
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Milli Muharip Uçak Yıldırım Test
Tesisi’nin altyapısı OSTİM firmasından
dünyada sayılı
Türkiye’de tek,
.
illi ve yerli olacak
Tüm sistemler m
ldıracak.
mlılığı ortadan ka
Yurt dışına bağı
ma ve Havacılık Kümelenmesi Yönetim
Kurulu Başkanı Mithat Ertuğ, OSTİM
Teknoloji A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı
Behzat Zeydan, Molekulas A.Ş. Genel
Müdürü Koray Gökalp, Savunma Sanayii
Başkanlığı ve Hava Kuvvetleri Komutanlığı yetkilileri katıldı.

Hedef 2022
Anlaşma kapsamında yaklaşık 4 bin
metrekare üzerinde kurulacak tesis,
MMU’nun geliştirilmesi aşamasında olası yıldırım akımlarının doğrudan ve dolaylı etkileri test edilebilecek. MMU’nun,
zorlu hava koşullarında yıldırım kaynaklı
hasar veya ekipman arıza etkilerinin tamamen ortadan kaldırılmasını sağlayacağı tesisin 2022 yılında tamamlanması
öngörülüyor.
Hızal Ltd., imzayla birlikte Yıldırım
Test Tesisi’nde yer alacak laboratuvarların yüksek gerilim ve yüksek akım jeneratörleri ile birlikte test ölçüm sistemlerinin
tasarımı ve üretimini üstlenecek. Tesisin
işletmeye alınmasında da eğitim ve danışmanlık hizmetlerini yerine getirecek. Bu
çalışmada Hızal Ltd. aynı zamanda eğitim ve entegre lojistik destek konularında
OSTİM Teknik Üniversitesi ile OSSA
üyesi firmalardan Molekulas A.Ş. ve OSTİM Teknoloji A.Ş. ile ortak imalat, tasarım, ileri seviye mühendislik analiz ve
hizmet alımları gerçekleştirecek.

O

STİM firmalarının kabiliyetleri,
milli bir projede daha sahne alıyor. Türkiye’nin savunma sanayii
alanında en kritik hedeflerinden biri olan
Milli Muharip Uçak Projesi’nin Yıldırım
Test Tesisi’nin altyapısı; ŞAHİ209 Elektromanyetik Top Sistemi ile Türkiye’de
büyük yankı uyandıran OSTİM firması,
OSTİM Savunma ve Havacılık Kümelenmesi (OSSA) üyesi Hızal Elektroerozyon
Sanayi ve Ticaret Ltd. tarafından yapılacak.
MMU Projesi’nde en önemli aşamalardan biri olan tesise ilişkin sözleşme, TUSAŞ Kahramankazan Merkez
Yerleşkesi’nde gerçekleşen törenle TUSAŞ Genel Müdürü Prof. Dr. Temel Kotil
ve Hızal Elektroerozyon Genel Müdürü

“Ar-Ge projesi gibi değerlendirilecek”

Prof. Dr. Temel Kotil

Prof. Dr. Mirzahan Hızal

Prof. Dr. Mirzahan Hızal tarafından imzalandı.
Törene, proje paydaşlarından OSTİM
Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr.
Murat Yülek, OSTİM Yönetim Kurulu
Başkanı Orhan Aydın, OSTİM Savun-

Tesise ilişkin değerlendirmede bulunan TUSAŞ Genel Müdürü Prof. Dr.
Temel Kotil, Savunma Sanayii Başkanlığının destekleri ile bu testleri kendi tesislerinde gerçekleştirmenin ciddi bir avantaj sağlayacağını kaydetti. Kotil, “Testler
aynı zamanda birer Ar-Ge projesi gibi
değerlendirilecek. Yakın zamanda birçok
test merkezini daha şirketimize kazandıracağız.” dedi.

“Test yapılırken Ar-Ge’de yapılmış
oluyor”
Hızal Elektroerozyon Genel Müdürü
Prof. Dr. Mirzahan Hızal, savunma sanayiinde yerli ve milli imkanlarla testlere

TESİSİN SAĞLAYACAĞI
AVANTAJLAR
• Yıldırım Test Tesisi ile Türkiye, dünyada özgün uçar platformlar tasarlayan
her ülkenin sahip olduğu bir kabiliyet
ve altyapıya kavuşmuş olacak.
• Gerçek yıldırım şartlarında ve
etkilerinde testler yapılabilecek ve
buna göre dizayn-tasarım üretimler
gerçekleştirilecek.
• Bu şekilde yapılan tasarım ve üretimler, ilgili uluslararası askeri teknik
standartlarda test edilebilecek.
• Bu tesis sayesinde daha önce yurt
dışına götürülmek durumunda
kalınan askeri platformların yıldırım
testleri Türkiye’de yapılmış olacak.
Bu hem ekonomik olarak hem de
kritik ve stratejik tasarımlarda gizlilik
sağlayacak.
• Uzman eleman ve yönlendirilmiş
enerji alanlarında çalışacak uzman
mühendis ve teknisyenler yetiştirilecek.

TESİSİN İÇİNDE NELER
VAR?
• Yüksek Gerilim Yıldırım Direkt Etkileri
Test Laboratuvarı
• Yüksek Gerilim Yıldırım Dolaylı Etkileri Test Laboratuvarı
• Yüksek akım testleri
• Yakıt Test Sistemi testleri
• Test ölçüm sistemlerinin kontrol
odaları
• Atölye birimleri
• Destek birimleri
• Personel birim ve alanları

vurgu yaparak, “Eksiklerin yerinde tespit
edilmesi açısından önem arz ediyor. Test
yapılırken aynı zamanda Ar-Ge de yapmış oluyorsunuz. Bu süreçte bize destek
olan Sayın Prof. Dr. Temel Kotil Bey ve
TUSAŞ Yönetimine teşekkür ediyoruz.”
açıklamasında bulundu.

Devamı sayfa 7'de

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii
(TUSAŞ) tarafından sürdürülen Milli
Muharip Uçak (MMU) Projesi’nin
Yıldırım Test Tesisi’nin altyapısı, yerli
ve milli imkanlarla OSTİM firması
Hızal Elektroerozyon Sanayi ve
Ticaret Ltd. tarafından yapılacak.
OSTİM Teknik Üniversitesi ve
OSTİM Teknoloji A.Ş. de projenin
diğer paydaşları.
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ASFAT A.Ş. OSTİM’de
yetenekleri tanıdı

Alanında en deneyimli
markalardan
Firma hakkında bilgiler veren Genel Koordinatör Fazıl Hızal, yüksek gerilim test
ve ölçüm cihaz ve sistemleri üretimi ve
Ar-Ge’si konusunda uzman ve deneyimli
bir kuruluş olduklarını belirtti.
Prof. Dr. Murat Yülek

Orhan Aydın

“Teknoloji üretiminin kendisidir”
OSTİM Teknik Üniversitesi Rektörü
Prof. Dr. Murat Yülek ise, “Testleri gerçekleştirmek teknoloji üretiminin kendisidir. Sürecin bu aşamaya gelmesinde emeği
geçen herkese teşekkür ediyorum.” görüşünü paylaştı.

“OSTİM’de bir yetenek havuzu var”
OSTİM Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Aydın, OSTİM’in imkan ve kabiliyetlerine dikkat çekti. Aydın, “OSTİM’de
bir yetenek havuzu var ve firmalarımız
örnek çalışmalar gerçekleştiriyor. Sayın
Prof. Dr. Mirzahan Hızal aynı zamanda
OSTİM Teknik Üniversitesinin Mütevelli Heyeti Üyesi ve öğretim üyesi. Bu
projenin üniversite-sanayi iş birliği içerisinde OSTİM firması tarafından yapılması bizi gururlandırıyor. Vatanımıza ve
milletimize hayırlı olsun.” dedi.

Kuruldukları günden itibaren Ar-Ge,
özgün tasarım ve üretime önem verdini
altını çizen genç yönetici, şunları aktardı:
“Hızal Ltd. bu sayede yurt dışından getirilen birçok makine ve sistemi tamamen
yerli kaynaklarla ve özgün mühendislikle
geliştirip, üreterek yurt ekonomisine katkıda bulunmanın yanı sıra ülke sanayisinin
gelişmesine ve dışa bağımlılığın azaltılmasına da hizmet etmektedir.
1972 yılından bu yana günümüze kadar
geliştirdiği ve ürettiği çeşitli model ve
güçlerde yüksek gerilim ve yüksek akım
sistemleri ile 3.000’e yakın makine, test
ve ölçüm sistemini yurt içi ve Portekiz,
Rusya, Malezya, Suudi Arabistan, Özbekistan başta olmak üzere yurt dışında,
sanayi ve üniversitelerde kurumların
hizmetine verdi ve hali hazırda üretim,
tasarım, geliştirme ve teknik servis sağlamaktadır.

Fazıl Hızal

TÜM SİSTEMLER MİLLİ VE
YERLİ OLACAK
Milli Muharip Uçak Projesi sürecinde
TUSAŞ tarafından Kahramankazan
Yerleşkesi’nde kurulacak olan
Yıldırım Test Tesisi, dünyada sayılı
Türkiye’de tek olacak. Eylül 2022’de
faaliyete geçmesi hedeflenen tesiste yer alacak laboratuvarlar; uçak,
helikopter, İHA ve alt sistemleri ile
bileşenlerinin-malzemelerinin yüksek
gerilim altında dayanım seviyelerini,
doğrudan ve dolaylı yıldırım etkilerini
test etmek amacıyla ve birkaç bin
volttan milyon voltlara kadar darbe
gerilimleri üretebilecek kapasitede
test cihazlarını barındıracak. Tüm
sistemler milli olacak ve yerli imkanlar
ile üretilecek. Söz konusu laboratuvar,
uçak, helikopter ve İHA’ların komple
test edilebileceği yeterli boyutlarda,
altyapıya, kapasiteye ve donanıma
sahip tek laboratuvar olacak.

Firmamız,
yüksek gerilim
teknolojileri ile
2000 yılından
itibaren savunma sanayii
projelerinde danışman, çözüm
ortağı olarak ve
Ar-Ge çalışmaları ile resmi
sözleşmeler ve
projelerde yer
almaktadır.

Alanında en deneyimli markalardan biri
olan Hızal Ltd.; yüksek gerilim darbe
jeneratörleri, yüksek gerilim danışmanlık
ve test ve ölçüm hizmetleri, kısmi deşarj
ölçüm sistemleri, yüksek gerilim ac/dc ve
darbe gerilimi test ve ölçüm sistemleri,
yüksek gerilim ve yüksek akım kaynakları
ve ölçme cihazları, test transformatörleri,
yüksek akım transformatörleri, yüksek
gerilim darbeli güç kaynakları ve kondansatörleri, diyot ve dirençleri üretmektedir.”

OSTİM firması,
OSTİM Savunma ve
Havacılık Kümelenmesi
(OSSA) üyesi Hızal
Elektroerozyon
Sanayi ve Ticaret
Ltd., ŞAHİ209
Elektromanyetik
Top Sistemi ile
Türkiye’de büyük yankı
uyandırmıştı.

A

SFAT A.Ş. Strateji Direktörü Barış
Duman ve beraberindeki uzmanlar
OSTİM’de iş birliği olanaklarını masaya
yatırdı.
OSTİM Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Aydın, OSTİM’in 1967 yılında kendi
kendini kuran bir bölge olduğunu anlattı.
Ankara’nın sanayileşmesinde TUSAŞ,
ASELSAN, Makine ve Kimya Endüstrisi
Kurumu (MKE) gibi kuruluşların etkisine dikkat çeken Aydın, “Savunma sanayii bir kültür istiyor. O kültür OSTİM’de
oluşmuş. Biz bölgemizdeki bu ekosistemi
daha fonksiyonel hale getirmek için kümelenme çalışmalarını başlattık. İş ve

inşaat makineleri, savunma ve havacılık,
yenilenebilir enerji ve çevre teknolojileri,
medikal, raylı sistemler, kauçuk ve haberleşme teknolojileri başlıklarında kümelenmelerimiz mevcut.” değerlendirmesinde bulundu.
OSTİM Savunma ve Havacılık Kümelenmesi (OSSA) Yönetim Kurulu Başkanı Mithat Ertuğ, kümelenme olarak çok
gelişmiş kabiliyetlere sahip olduklarını
kaydetti. Pek çok alanda iş birliği yapmaya hazır olduklarını dile getiren Ertuğ,
“OSSA olarak ihracat kabiliyetimiz var.
Burada ASFAT’ın desteğine ihtiyaç duyuyoruz.” dedi.

Vizyoner Genç Projesi tanıtıldı
Savunma Sanayii Akademi
Başkanı Doç. Dr. Oral Cenk
Aktaş, Genel Sekreter
Serkan Taşkın ve TR Eğitim
ve Teknoloji A.Ş. Genel
Müdürü Çağlar Demirkan
OSTİM’de TR Eğitim ve
Teknoloji A.Ş. tarafından
yürütülen Vizyoner Genç
Projesi’ni tanıttı.

A

kademinin çalışmaları hakkında
bilgi veren Doç. Dr. Oral Cenk
Aktaş, sektörün ihtiyaç duyduğu nitelikte çalışan yetiştirmek için çeşitli
eğitim ve sertifika programları düzenlediklerini anlattı. Aktaş, OSTİM’le de
iş birliği yaparak firmaların ve çalışanların ihtiyaç duyduğu sektöre özel eğitimleri karşılayabileceklerini bildirdi.
TR Eğitim ve Teknoloji A.Ş. Genel
Müdürü Çağlar Demirkan, şirket olarak
Vizyoner Genç Projesi’ni yürüttüklerini anlattı. Demirkan, proje ile sektörde
hizmet verecek olan profesyonellerin
eğitimlerinin yanı sıra kamuoyunun
sektörde yaşanan gelişmelerden haberdar edilmesi, savunma sanayiinde ka-

riyer olanaklarıyla ilgili
bilgilerin duyurulmasını
takiben istihdam süreçlerinin düzenlenmesi ve
kariyer hayatı için faydalı bilgilerin
Doç. Dr. Oral Cen Aktaş
paylaşımını
hedeflediklerini belirtti.
Vizyoner Genç programı kapsamında sektöre nitelikli insan kaynağı sağlamak amacı ile OSTİM bünyesinde
bulunan savunma sanayi firmalarının
staj ve iş başvuru süreçlerinin Vizyoner Genç portalı üzerinden yönetilmesi
noktasında OSTİM Savunma ve Havacılık Kümelenmesi (OSSA) ile iş birliği
yapılacak.
OSTİM Yönetim Kurulu Başkanı
Orhan Aydın, her iki çalışmanın da kıymetli olduğunu, savunma sanayii sektöründe uygulanan modelleri başarılı
bulduklarını her zaman iş birliği içinde
hareket ettiklerini söyledi.
Proje hakkında detaylı bilgi www.
vizyonergenc.com adresinde yer alıyor.
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Tüketim birleştirilmesi
GES yatırımlarını cazip kılacak
Organize Sanayi Bölgeleri Üst
Kuruluşu (OSBÜK) Başkanı
Memiş Kütükçü, 7.OSB Enerji
Zirvesi’nde OSB’lerin enerji
ile ilgili düzenleme taleplerini
dile getirdi. Kütükçü, “OSB
tüzel kişiliklerimizin yatırımları
olan hizmet binası, okul, yol
aydınlatmaları gibi sosyal
ve teknik donatı alanlarında
ve OSB katılımcılarının farklı
üretim tesislerinde, tüketim
birleştirilmesi imkanı verilmesini
talep ediyoruz. Bu imkanla
birlikte, OSB’lerimizde GES
yatırımları daha cazip hale
getirilmiş olacaktır.” dedi.

O

SBÜK ve Enerji Verimliliği Derneği tarafından Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Enerji ve Tabii
Kaynaklar Bakanlığı’nın destekleriyle
enerji verimliliği temasıyla 7.OSB Enerji
Zirvesi düzenlendi.
Zirvesi’ye Sanayi ve Teknoloji Bakanı
Mustafa Varank, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Sanayi, TBMM
Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar Bilgi ve
Teknoloji Komisyonu Başkanı Mustafa
Elitaş, OSBÜK Başkanı Memiş Kütükcü
ve yönetim kurulu üyeleri, Enerji Piyasa-

“Vanalar kapanmayacak”
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih
Dönmez, vatandaşlara ve sanayicilere
kesintisiz enerji arzı sağlamayı temel ilke
kabul ettiklerini söyledi. Bu amaçla sadece ulusal değil, birçok uluslararası projeyi
de hayata geçirdiklerini belirtti.
TANAP ve Türk Akımı projelerinin enerjide merkez ülke olma yolunda atılan en
stratejik adımlar olduğunu dile getiren
Bakan Dönmez, “TANAP ve TürkAkım ile ülkemize ilk etapta yıllık 21,75
milyar metreküp doğal gaz getireceğiz.
Türkiye’nin artık doğal gaz arz güvenliği
sorunu kalmamıştır. Vanalar asla kapanmayacak. Üretim sorunsuz sürecek.
OSB’lerimizin enerjisi her zaman yüksek,
üreten Türkiye’nin dişlileri her zaman
güçlü olsun diye OSB’lerimize enerji
arzında ciddi bir aşama kaydettik. Bugün
itibariyle ülkemizde 163 OSB’miz doğal
gaz kullanıyor.” bilgisini verdi.
“Daha yerli, daha yenilenebilir”
Fatih Dönmez, OSB’lerin büyük tüketiciler olmasından dolayı tüketici portföyünde ayrıcalıklı bir yere koyduklarını dile
getirerek şunları kaydetti: “OSB’lerimize

OSBÜK Başkanı Memiş Kütükçü, Organize Sanayi Bölgelerinin Türk sanayisinin tükettiği
elektriğin yüzde 30’unu, doğalgazın yüzde 43’ünü kullandığını, bunun için enerji konusunun
OSB’ler açısından kritik önemde olduğunu belirtti.

sı Düzenleme Kurumu (EPDK) Başkanı
Mustafa Yılmaz, TOBB Başkan Vekili
Salih Zeki Murzioğlu, OSTİM Yönetim
Kurulu Başkanı Orhan Aydın, OSTİM
OSB Bölge Müdürü Adem Arıcı, Enerji
Verimliliği Derneği Başkanı Murat Kalsın, OSB Başkanları, bölge müdürleri ve
sektörle ilgili çok sayıda temsilci katıldı.
Zirve’de sanayi üretiminin en önemli
girdilerinden olan enerji her yönüyle konuşuldu. OSB yöneticileri ve kamu temsilcilerinin katılımıyla düzenlenen oturumlarda enerji verimliliği, yenilenebilir
enerji gibi konular masaya yatırıldı.

“Tüketim birleştirilsin”
OSBÜK Başkanı Memiş Kütükçü,
Organize Sanayi Bölgelerinin Türk sanayisinin tükettiği elektriğin yüzde 30’unu,
istediği tedarik şirketinde ve anlaştığı
koşullarda elektrik
almalarının önünü
açtık. OSB’lerimiz
kendi anlaşmasını,
kendi şartlarına göre hayata
geçirebilir. Serbest
piyasa, güçlü
rekabet ve çok
oyunculu sistem anlayışıyla adımlarımızı
hızlandırıyoruz. Bir taraftan Organize Toptan Doğal Gaz Piyasamızla doğal gazda,
diğer taraftan çatı-cephe uygulamalarımızın önünü açarak elektrikte rekabeti ve
kaliteyi artırdık.
OSB’lerimizdeki tüm sanayi kuruluşlarımızın çatı-cephe uygulamalarından sonuna
kadar yararlanmalarını istiyoruz. Sadece
üretim yaptığınız alanda değil, enerji
alanında da üretici rolünü üstlenebilirsiniz. Kendi enerjinizi kendiniz üretip daha
sürdürülebilir ve uzun vadeli kazançlara
ulaşabilirsiniz. OSB’lerimizdeki Güneş
Enerjisi Santrali kapasitemiz 250 MW’ye
ulaştı. Ancak yetmez. Daha fazla üretim
için daha fazla enerji gerekiyor. Bizler bu
enerjiyi sağlamak için ‘daha fazla yerli,
daha fazla yenilenebilir’ diyoruz.”

doğalgazın yüzde 43’ünü kullandığını,
bunun için enerji konusunun OSB’ler açısından kritik önemde olduğunu belirtti.
Yenilenebilir enerjinin önemine de değinen Memiş Kütükçü, OSB’lerin toplam
GES kapasitesinin 250 MW’a ulaştığının
altını çizdi. Kütükcü, GES konusunda
OSB’lerde önemli bir yatırım iştahı olduğunu vurguladı.
Lisanssız
Elektrik
Üretim
Yönetmeliği’nde tüketim ve üretimin
aynı ölçüm noktasında olması şartının
getirilmesinin OSB tüzel kişiliği açısından GES yatırımlarının önünde önemli
ölçüde engel teşkil ettiğine dikkati çeken
OSBÜK Başkanı, şu talepleri dile getirdi:
“OSB tüzel kişiliklerimizin yatırımları
olan hizmet binası, okul, yol aydınlatmaları gibi sosyal ve teknik donatı alanlarında ve OSB katılımcılarının farklı üretim
tesislerinde, tüketim birleştirilmesi imkanı verilmesini talep ediyoruz. Bu imkanla
birlikte, OSB’lerimizde GES yatırımları
daha cazip hale getirilmiş olacaktır. Ayrıca bazı OSB’lerimizin, toplam üretim tesisi kurulu güçleri, Orta Gerilim Dağıtım
Barası üst limiti olan 50 MW’a ulaşmış
durumda. Bu nedenle yeni elektrik üretim
tesisi başvurularına TEİAŞ tarafından
olumlu görüş verilmiyor. Biz bu 50 MW
sınırına da bir çözüm üretilmesi gerektiğini düşünüyoruz. Talebimizi EPDK’ya
ilettik. Bu noktada bakanlarımızın desteklerini bekliyoruz.”

Sabit fiyat talebi
OSB’lerde elektrik tarifelerinde yaşanan fiyat artışının sanayicilerinin rekabet gücünü olumsuz etkilediğine vurgu
yapan Memiş Kütükçü, “Türk sanayisi
olarak öngörülebilir ve rekabetçi bir fiyat
talep ediyoruz. OSB sanayicilerimizin
enerji maliyetlerini aşağıya çekecek yeni
düzenlemeler yapılması, YEKDEM ve
Piyasa Takas Fiyatı (PTF) kaynaklı dalgalanmaların önüne geçilmesi camiamızın talepleri arasında. Enerji fiyatlarında
meydana gelen dalgalanmaların giderilebilmesi için de, Ulusal Tarife benzeri, 3

Yerli malı elektrik motoruna
yüzde 75 hibe
Sanayi ve
Teknoloji Bakanı
Mustafa Varank,
315 organize
sanayi bölgesinde yaklaşık
2 milyon kişinin
istihdam edildiği
bilgisini vererek,
sanayinin büyümesiyle enerjiye
olan talebin de 17 yılda 2 kat arttığını
ifade etti. Varank, artışın gelecekte de
hızla devam edeceğini, enerjinin yoğun
olarak kullanıldığı sanayi kollarında
iyileştirmeler yapmanın önem kazandığını dile getirdi.
Sanayinin çevreci dönüşümü için de
Yeşil OSB vizyonuyla çalıştıklarını
vurgulayan Varank, “Temel eksiklikleri belirleyip, her bir OSB için eylem
planları hazırladık. Ayrıca tüm Türkiye
geneli için de bir ‘Yeşil OSB’ çerçevesi
oluşturduk.” dedi.
Türkiye’de net elektrik tüketiminin
yüzde 47’sinin sanayi sektörüne ait
olduğunu aktaran Varank, buna karşın
sanayide kullanılan elektrik motorlarının yüzde 90’ının verimsiz olduğunu
bildirdi. Varank, bu motorların daha
yüksek teknolojili ve daha verimli yeni
motorlarla değiştirilmesi gerektiğini vurgulayarak, “Diyelim ki bu dönüşüm için
kullanılacak motorların maliyeti 100 bin
lira. İşte bu 100 bin liranın yüzde 60’ını
yani 60 bin lirasını biz sanayicilerimize
hibe olarak vereceğiz. Yani sanayicinin
cebinden bu iş için sadece 40 bin lira
çıkmış olacak. Eğer alacağınız enerji
verimli motorlar ‘Yerli Malı’ belgesine
sahipse bu sefer 100 bin liranın yüzde
75’ini hibe olarak vereceğiz. Yani yerli
malını tercih ederseniz, cebinizden
sadece 25 bin lira ödemiş olacaksınız.”
bilgisini verdi.

Sanayide Enerji Verimliliği oturumu, OSTİM
Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Aydın’ın
Başkanlığında gerçekleşti. Oturumda, Sanayi ve
Teknoloji Bakanlığı Sanayi ve Verimlilik Genel
Müdürlüğü Verimlilik Uygulamaları Dairesi
Başkanı Mustafa Kemal Akgül, OSBÜK Enerji
Müşaviri Mehmet Arslan ve EYODER Genel
Sekreteri Naci Işıklı konuşmacı olarak yer aldı.

aylık 6 aylık periyotlarda sabit fiyat belirlenmesi, oluşacak artı veya eksi yönlü
farkların bir sonraki dönemde düzeltme
yapılarak uygulanması veya doğal gaz tarife yapısı benzeri OSB tarifesinin tarife
tablolarında yer almasını talep ediyoruz.”
dedi.
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Türkiye'de niçin
raylı sistem araçları
satamıyoruz?
lkemizde şu anda 12 ilimizde
kent içi raylı sistem işletmesi
hizmet vermektedir. Bu illerimiz
İstanbul, Ankara, Bursa, İzmir, Konya,
Kayseri, Eskişehir, Adana, Gaziantep,
Antalya, Samsun ve Kocaeli’dir. Bu işletmelerimizde 3.461 adet Metro, LRT,
Tramvay ve Banliyö araçları hizmet
vermektedir. Ayrıca yakın gelecekte
raylı sistem kullanması planlanan diğer
illerimiz; Diyarbakır, Mersin, Erzurum,
Erzincan, Şanlıurfa, Denizli, Sakarya ve
Trabzon’dur.

Alımlar planlanırsa yerli
firmalar yatırım yapar
Son 10 yılda toplam 1.290 araç yabancılara verildi. Peki bu ihalelerde neden
yabancılar tercih ediliyor? Yerli ve milli
sanayi politikalarımıza neden uyulmuyor? Başlıca tespitler:
• Belediyeler yurt dışı kredisi kullandığında, sözleşmelerde yerli katkı
ve milli marka araç şartı istenmediğinden alımlar adrese teslim olarak
yabancıya veriliyor.

Ü

12 farklı ülkeden 14 farklı marka
satın alındı
1990 yılından bu yana ülkemize 12
farklı ülkeden 14 farklı marka ve hiç yerli katkısı olmayan 2.168 adet araç satın
alınmıştır. 2012 yılında Anadolu Raylı Ulaşım Sistemleri Kümelenmesi’nin
(ARUS) kurulmasından bu yana
ARUS’un gayretleriyle yurt dışından
satın alınan araçlara yerli katkı şartı getirilmiş ve yerlilik oranı %0’dan %70’e
çıkmıştır. 2012 yılından bu yana yerlilik
şartı getirilerek 1.293 adet araç satın alınmıştır. Bu araçlardan 183 adedi %50-60
arasında yerli katkı sağlanarak üretilen
Panorama, İstanbul, Talas, İpekböceği
ve Green City gibi yerli ve milli markalı
araçlarımızdır.
Durmazlar, Bursa Büyükşehir Belediyesi için 60 adet Green City marka
LRT, 18 adet İpekböceği marka tramvay,
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi için 18
adet Panorama marka tramvay, Samsun
B. Belediyesi için 8 adet Panorama marka tramvay, İstanbul B. Belediyesine 30
adet tramvay araçlarını üretmiş, Bozankaya ﬁrmamız da Kayseri B. Belediyesi
için 30 adet Talas marka tramvay aracı
üretmiş olup bu araçlar İstanbul, Bursa,
Kocaeli, Samsun, Kayseri ve İstanbul şehirlerimizde hizmet vermektedir.
TCDD bağlı ortaklıkları TÜLOMSAŞ ve TÜVASAŞ yerli ve milli EMU
Türkiye’deki raylı sistem ihalelerinde milli bir
güç oluşturmak için milli bir konsorsiyum
kurulması önem arz etmektedir. Belediyeler yurt
dışından kredi bulduğunda kamu ihale kanunu
ve rekabet kurumu denetiminin dışına çıkıyor.
Kredi veren yabancı kuruluşlar da yerlilik
şartının uygulanmasını istemiyor ve kendi
ülkelerinden alım yapılmasını destekliyorlar.
Bu istisna kaldırılmalı. Bunlara da yerlilik şartı
getirilmelidir.

Kent içi raylı sistemlere sahip 12 işletmemiz ve raylı sistem planlanan 8 ilimizde 2035 yılına kadar
ihtiyaç duyulan metro, LRT, Tramvay ve Banliyö Tren ihtiyacı yaklaşık 7.000 adettir. Alt yapı ile
birlikte 70 milyar Euro maliyeti olan tüm bu raylı sistem araç ve altyapı işlerini ARUS, üyeleri ile
birlikte tüm bu engelleri aşarak, tamamen yerli ve milli imkânlarla milli markalar üreterek ithalata
son vermeyi ve raylı sistem ihracatımızı artırmayı hedeflemiştir.

Raylı sistem araç projelerine yerli ve milli
üreticiler kur riski ve ihaleye eklenen gereksiz iş
bitirme maddeleri nedeniyle katılamamaktadır.
Bu nedenle ihalelerde TL kuru istendiğinde
fiyat eskalasyonu hesaba katılmalı ve yerli
firmalarımız öncelikli olarak çağrı usulü ile davet
edilmelidir. Yerli firmalarımızdan istenen damga
vergisi ve karar pulu ödemesi kaldırılmalıdır.

ve DMU trenleri üretiyor. ASELSAN
yerlileştirme çalışmalarına büyük destek veriyor. Ayrıca Bozankaya ﬁrmamız Bangkok/Tayland’a 88 adet metro
aracı ve Bangkok Blueline-105 metro
gövdesi üretmiş, Durmazlar ﬁrmamız
da Polonya’ya 20 adet tramvay ihraç
etmiştir. Son zamanlarda Durmazlar,
Romanya’da 100 adet Tramvay, Bozankaya da Romanya’nın Timişoara şehrinde 16 adet Tramvay ve Iasi şehrinde de
16 tramvay ihalesini kazanmıştır. Anlaşıldığı gibi ARUS ﬁrmaları Tramvay,
LRT, Metro, EMU ve DMU trenlerini tamamen yerli ve milli imkânlarla üreterek
ihracata da başlamış bulunuyorlar.

10 milyar Euro döviz ödendi
Yukarıda da değindiğimiz üzere şimdiye kadar ülkemize yüksek hızlı trenler
de dahil olmak üzere CRRC, Siemens,
Hyundai Eurotem, CAF, ABB, Skoda, Bombardier vb. 12 farklı ülkeden
14 farklı marka raylı sistem aracı satın
alınmış ve bu araçlara 10 milyar Euro
döviz ödenmiştir. Yedek parça, stok, işçilik maliyetleri de hesaplandığında bu
rakam 20 milyar Euro’yu bulmaktadır.
Yerli olarak ise sanayicilerimiz sadece
200 milyon Euro’luk araç satabilmişlerdir. Bu alımlarda yerli ürün oranı %5’i
geçmiyor.
ARUS’un büyük gayretleri neticesinde 7 Kasım 2017 tarih ve 30233 Sayılı
Resmi Gazete’de yayınlanan 2017/22
sayılı raylı sistemlerde en az %51 yerli

katkı şartı getiren Başbakanlık genelgesi, 15 Ağustos 2018 tarih ve 36 sayılı
Cumhurbaşkanlığı tarafından onaylanan
“Sanayi İşbirliği Programının Uygulanmasına İlişkin Usul ve Esaslar” yönetmeliği ile kamu alımlarında yerlileştirme
ve milli marka üretim süreci resmiyet kazanmıştır. 11. Kalkınma Planı’nda 2023
yılına kadar %80 yerli ve milli markalar
üretilmesi planlanmış, 2023 Sanayi ve
Teknoloji Stratejisi’nde öncelikli sektörler içinde yer alan ulaşım araçları sektöründe stratejik malzemeler geliştirilmesi,
milli ve özgün ürün üretimlerine öncelik
verilmiştir.

Milli konsorsiyum kurulmalıdır
Sektörün içinde bulunduğu durumu
aşabilmesi için en başta Savunma Sanayii Başkanlığı’nda olduğu gibi bir yerlileştirme modeli getirilmelidir. Türkiye’deki raylı sistem ihalelerinde milli bir
güç oluşturmak için milli bir konsorsiyum kurulması önem arz etmektedir. Belediyeler yurt dışından kredi bulduğunda
kamu ihale kanunu ve rekabet kurumu
denetiminin dışına çıkıyor. Kredi veren
yabancı kuruluşlar da yerlilik şartının
uygulanmasını istemiyor ve kendi ülkelerinden alım yapılmasını destekliyorlar.
Bu istisna kaldırılmalı. Bunlara da yerlilik şartı getirilmelidir.
Raylı sistem araç tedarik işinin uzun
soluklu bir proje işi olmasına rağmen
normal Mal Alımı yönetmeliğine göre
ihale edilmesi önlenmelidir. Raylı sistem araç projeleri tasarım, imalat, test ve
garanti süreçleri düşünüldüğünde minimum 4 yıllık bir süreci kapsamaktadır.
Buna rağmen mevcut yönetmelik gereği
normal bir hazır mal alımı gibi değerlendirilmektedir. Proje süresince oluşan tüm
maliyetlerdeki dalgalanma, yerli üreticileri zor duruma düşürmektedir. Bunun
önlenmesi gerekir.

Fiyat eskalasyonu hesaba katılmalı
Yerlileştirmenin gelişmesi için iyi bir
planlama şarttır. Alt yapı ve araç alım iş-

• Bürokrasi yerli üretime güvenmiyor. Daha önce çok defa denenmiş
garantili ürünü daha pahalı olmasına
rağmen tercih ediyor.
• Çoklu alımlarda yerli firmalarımızın
gücü yetmiyor. Alımlar daha önce
planlansa ve makul bir takvime
uygun olarak yapılsa yerli firmalarımız
bu tarihe göre yatırımını tamamlayarak üretimlerini gerçekleştirebilir.
Çoklu alımlarda çağrı usulü güçlü bir
milli konsorsiyum teşvik edilse yerli
üretimde başarı kaçınılmaz olacaktır.
• TL ile ihaleye çıkıldığında eskalasyon hesabı (kur artışı ve enflasyon)
yapılmadığından yerli firmalarımız kur
artışından çekinerek zarar edebileceği riski ile ihalelere giremiyor.
• Yerli firmalarımızdan ihalelerde
yabancılardan farklı olarak damga
vergisi ve karar pulu isteniyor.
• Şartnamelerde yerli üreticileri engelleyici maddeler, daha önce yapmadığı şartlar getirilerek ihale dışına
itiliyor. Örnek: Aracın 20.000 km yol
yapmış olması, ray açıklığı 1 m. olan
raylarda giden araç üretmiş olması,
en az 10 adet iş deneyiminin olması
vb. gibi yerli firmalarımızın giremeyeceği ve adrese teslimi belirten şartlar
konuluyor.
• Yerli firmalara yetersiz avans ve ödemeler yapılıyor. “Önce harca sonra
hak et” prensibi uygulanıyor.
• Tüm bu gerekçelerle yerli firmalarımız
kapanma noktasına getirilerek ya
yabancıya satmak zorunda kalıyor
ya da işçi çıkarak küçülme yoluna
gidiyor. Nihayetinde de kapıya kilit
vurarak fabrikasını kapatmak zorunda
kalıyor.

leri ayrılmalıdır. Yerli Üretim araç alımlarında uygulanan %15 yerli üretim ﬁyat
farkı oranı uygulanması yasalaşmış olup
bu uygulamanın idareler tarafından farklı
şekillerde uygulanması önlenmelidir. TL
olarak ihaleye çıkıldığında kur, enﬂasyon
farkı vb. ﬁyat eskalasyonunun eklenmesi gerekir. Raylı sistem araç projelerine
yerli ve milli üreticiler kur riski ve ihaleye eklenen gereksiz iş bitirme maddeleri
nedeniyle katılamamaktadır. Bu nedenle
ihalelerde TL kuru istendiğinde ﬁyat eskalasyonu hesaba katılmalı ve yerli ﬁrmalarımız öncelikli olarak çağrı usulü ile
davet edilmelidir. Yerli ﬁrmalarımızdan
istenen damga vergisi ve karar pulu ödemesi kaldırılmalıdır.
Dr. İlhami Pektaş
ARUS Koordinatörü
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Sertifikasyon raylı sistemlerin can damarı
OSTİM’de düzenlenen Raylı
Sistemlerde Uygunluk ve
Sertifikasyon Konferansı’nda
doğru ve akredite testlerden
geçmeyen hiçbir şeyin ürün
olamadığı vurgulandı. Eskişehir
Teknik Üniversitesi’nden Prof.
Dr. Mete Koçkar, satılabilir
bir ürün için “Sertifiye ürün
yapacaksınız; işin bütün can
damarı buradan geçiyor.” dedi.

R

aylı Sistemler Derneği tarafından
organize edilen Raylı Sistemlerde
Uygunluk ve Sertifikasyon Konferansı, Anadolu Raylı Ulaşım Sistemleri
Kümelenmesi’nin (ARUS) katkıları ve
OSTİM’in destekleriyle OSTİM OSB
Konferans Salonu’nda düzenlendi.
Sektörün ülkemizdeki üretici, işletmeci ve paydaşlarının katılımıyla düzenlenen konferansta; Demiryolu Araçları,
Kent İçi Raylı Sistemler ve Sinyalizasyon başlıklı paneller düzenlendi.
Raylı sistemlerin tüm yönlerinin ele
alındığı etkinlikte, uygunluk ve sertifikasyonun önemi, konunun uzmanları
tarafından anlatıldı. Programda, yerli ve
milli sertifikasyon sistemlerinin geliştirilmesinin gerekliliği de ele alındı.

ARUS, demiryolunun lider
kümelenmesi
ARUS Koordinatörü Dr. İlhami Pektaş, ‘Yerli Üretim’ başlıklı konuşmasında, çalışmalar hakkında bilgi verdi.
ARUS’un, Avrupa Raylı Sistemler
Birliği’nin (ERCI) üyesi olduğunu ve
birlikte projeler yaptıklarını söyleyen
Pektaş, ERCI’nın 17 ülke ve 15 kümelenmeden oluştuğu 2 binden fazla KOBİ’nin
de temsilcisi olduğunu kaydetti. İlhami
Pektaş, “Amacımız, ARUS’un KOBİ’leriyle Avrupa KOBİ’lerini bir araya getirerek ortak projeler ve yatırımlar geliştirmek, hem de o ülkelere ürün ihracatı.”
dedi.
2012 yılında kurulan ARUS’un, 170
üye firması, 19 destekleyici kuruluşu, 30
binden fazla çalışanı ve çıkardığı milli markalarıyla Türkiye’de, sektöründe
lider kümelenme konumunda olduğuna
temas eden Pektaş, şunları söyledi: “Bugüne kadar 8 tane milli marka çıkartıldı.
Bunlar Kayseri, Bursa, Kocaeli, Samsun,
İstanbul’da çalışan toplamda 183 araç.
Üyelerimiz 25 ülkeye yedek parça ve
araç bazında yıllık 185 milyon Euro tutarında ihracat yapıyor. Buna alt yapıyı da
katarsak Türkiye’nin raylı sistemlerde şu
anda 600 milyon Euro ihracatı var. Ya-

“Satılması için
sertifikasyon şart”
Eskişehir Teknik Üniversitesi Öğretim
Üyesi ve Uluslararası Raylı Sistemler
Test ve Araştırma Merkezi Projesi
(URAYSİM) yürütücüsü Prof. Dr. Mete
Koçkar, Türkiye’nin son 10 yılda, kişi
başına düşen milli geliri artırmak için
çok gayret sarf ettiğini belirtti.
Orta gelir tuzağı uyarısında bulunan
Koçkar, “Biz eğer bu işten kurtulmak
istiyorsak kendi teknolojimizi, satılabilir
ürünümüzü gerçekleştirmek zorundayız. Bu dünyadaki küresel savaş ancak
böyle kazanılır.” dedi.

Konferansta; Demiryolu Araçları, Kent İçi Raylı Sistemler ve Sinyalizasyon başlıklarında düzenlenen
panellerde raylı sistemlerde uygunluk ve sertifikasyon başta olmak üzere sektör tüm yönleriyle ele
alındı.

Dr. İlhami Pektaş

Fayzullah Gündoğdu

pacağımız iş birlikleriyle bu rakam daha
da artırılacak.”
ARUS üyelerinin ihracatını artırmaya yönelik sertifikasyon belgesi sahibi
olmaları için de faaliyet gösterdiklerini
belirten ARUS Koordinatörü, “66 üyemiz 15085-2 Kaynaklı İmalat Belgesine
sahip. 59 üyemiz IRIS Sertifikasyonuna,
10 üyemiz TSI sertifikasına, 9 üyemiz de
ECM sertifikasyonuna sahip.” bilgisini
verdi.

“İşletme maliyetleri düşük olmalı”
Tüm Raylı Sistem İşletmecileri Derneği (TÜRSİD) Genel Sekreteri, ARUS
Başkan Yardımcısı ve Kayseri Ulaşım
A.Ş. Genel Müdürü Feyzullah Gündoğdu, işletmeci kuruluşlar olarak sertifikasyon ve uygunluk süreçlerine verdikleri
önemi anlattı.

Ülkemizde 13 şehirde kent içi raylı
sistem olduğunu dile getiren Gündoğdu,
12 şehrin işletmecilerinin TÜRSİD üyesi
olduğunu ifade etti. Türkiye’de kent içi
raylı sistem hatlarının uzunluğunun 563
km’ye ulaştığını vurgulayan Feyzullah
Gündoğdu, banliyö hatlarıyla beraber bu
rakamın 815 km’ye çıktığını anlattı.
Kent içi raylı sistemlerde günlük ortalama 4 milyon yolcu taşındığını belirten Gündoğdu, “Yolcuların beklentileri
kaliteli, emniyetli, sürdürülebilir ve daha
ucuz ulaşım. ‘Bunları nasıl garanti altına
alacağız?’ diye soracak olursak sertifikasyon sürecine gelmeden önce yapacağımız birtakım aktiviteler var. Bunu
RAMS (Reliability, Availability and Safety) yönetimi diyeceğimiz bir çerçevede
toplayabiliriz. Bu da Avrupa Birliği’nin
ve Türk Standartları Enstitüsü’nün de yayınlamış olduğu standartları, EN 50126
standardı bunları nasıl yapacağımızı, garanti altına alacağımızı bize gösteriyor.”
dedi.
İşletme maliyetlerinin, toplam elde
etme maliyetlerinin yüzde 70’ine denk
geldiğini dile getiren Gündoğdu, “Hem
üreticiler, hem de işletmeciler olarak
odaklanacağımız nokta aslında işletme
sürecinin maliyetleri. İşletme maliyetlerinin düşük olması lazım. Demiryolu araçları imalat sektöründe ilk ürerim
safhasına odaklandığımız için çok rahat

Demiryolu pazarında henüz hiçbir şeyin kaçırılmadığının altını çizen Koçkar,
“Çok çalışarak her şeyi toparlayabilir
ve bu alanda önemli, örnek model
sonuçlar çıkarabiliriz. Raylı sistemlerde
uygunluk ve sertifikasyon çok önemli.
Eğer bir ürün yapmak istiyorsanız
mutlaka testten geçirmiş olmanız lazım.
Doğru testlerden, akredite testlerden
geçirmediğiniz hiçbir şey ürün olmuyor
dünyada. Satılabilir bir ürün olması için
de bunun mutlaka uluslararası düzeyde sertifiye edilmesi
lazım. Sertifiye
ürün yapacaksınız; işin bütün
can damarı
buradan
geçiyor.”
dedi.
Prof. Dr. Mete Koçkar

yüzde 70’lik dönemini ıskalayabiliyoruz.
Eğer biz yolcuya daha ucuz, konforlu,
güvenilir hizmet sunmak istiyorsak bir
RAMS uygulamalarında tasarım sürecinden itibaren değerlendirmek, şartlarını tanımlamak durumundayız. Bununla
beraber şartnamelerimizde işletme dönemine yönelik kriterleri koyup ihaleleri
buna göre değerlendirmemiz gerekir.”
Görüşünü aktardı.

Raylı sistemler, Türkiye’nin en önemli
fırsatlarından
OSTİM Yönetim Kurulu Başkanı
Orhan Aydın, “Şu anda Türkiye’nin en
önemli fırsatlarından biri raylı sistemlerdir.” dedi. Uçakta, otomobilde yerli
üretim ve marka çıkarmak için çaba sarf
i anımsatan Aydın, yerli ve milli raylı
sistem üreticilerine dikkat çekerek, “Burada da oluşturduğumuz firmalarımızın,
yapılarımızın, kurumlarımızın kıymetinin farkında değiliz. Bunu fark ettirecek
olan, hayata geçirecek olan bu salondaki
insanlar. Bizim de yapmamız gereken
her ne varsa 24 saat; OSTİM, ARUS ve
bütün paydaşlarımız olarak bunu gerçekleştirirsek şehitlerimizin hesabını sormuş
olacağız.” mesajını verdi.
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Milli motorda KOBİ iş birliği ve
yerlilik oranı yüzde 90

T-70’in iniş takımlarında ilk teslim
Türk Havacılık ve Uzay
Sanayii (TUSAŞ) tarafından
geliştirilen Türk Genel
Maksat Helikopteri T-70’in
dinamik komponentleri ve
iniş takımlarını üreten Alp
Havacılık, ilk teslimatlarını
törenle gerçekleştirdi.

A

lp Havacılık, T-70 helikopterinin
üretim ve test süreçleri tamamlanan iniş takımları ve dinamik komponentlerini, Savunma Sanayii Başkanı
Prof. Dr. İsmail Demir’in katılımıyla
Eskişehir’deki tesislerinde düzenlenen
törenle TUSAŞ’a teslim etti.

“Bir yetkinlik oluştu”
Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr.
İsmail Demir, Alp Havacılık’ın lig atlama aşamasına geldiğine dikkat çekerek, “Artık parça üreten bir şirketten
alt sistem entegre eden boyuta gelmek
üzere. Siz artık alt sistem üretirken, çeşitli küçük şirketleri çevrenizde oluşturup gerektiğinde ortaklıklar yaparak
önemli teknoloji derinlikleri sağlamakla ilgili göreviniz olduğunu hatırlatmak
istiyorum.” dedi.
“Helikopter platformlarında artık
yeni bir aşamaya geçtik.” diyen Demir,
yerli ve milli helikopter Gökbey’in ilk
uçuşunu gerçekleştirdiğini vurgulayarak, şunları söyledi: “Helikopter alanında aktarma sistemleri, dişliler, iniş
takımları alanında burada bir yetkinlik
oluştu artık. Ana yüklenicilerden de
beklediğimiz, bu yetkinliği en optimum ölçüde kullanılması, ve Gökbey
ve daha ileride gelecek helikopter sistemlerimizin de iş birliği içinde yapılmasıdır.”

Testler de Alp Havacılık’ta
tamamlandı
İlk teslimatlara ilişkin şirketten yapılan açıklamada, 2016 yılında T-70
helikopterlerinin dinamik komponentler ve iniş takımlarının üretimi ve teslimi sözleşmesinin imzalandığı, Alp
Havacılık’ın Helikopter İş Merkezi
Tesisleri’ni kurarak alt yapı çalışmalarına başladığı belirtildi.
Dinamik Komponentler Projesinde
helikopter rotoru ve ana dişli kutusu
bütünü, ara ve kuyruk dişli kutuları yer
alıyor. Ürünlerin fonksiyonel testleri
de Alp Havacılık tesislerinde kurulan
ve kalifikasyonları tamamlanan test
standında başarı ile tamamladı.
İniş Takımları Projesi ile T-70 helikopterlerinde kullanılacak olan ana ve
kuyruk iniş takımları, tüm mühendislik, imalat, özel proses, montaj ve test
faaliyetleri şirketin kabiliyetleri kullanılarak bitirildi. Ayrıca kalifikasyon
testleri de firmanın tesislerinde gerçekleştirildi.
Her iki proje için üretim, montaj ve
test gereksinimleri kapsamlı bir şekilde incelenerek ve takım, aparat, ölçü
aleti, detay parçalar ve benzeri ihtiyaçların tasarım ve üretimi faaliyetlerinde
yurt içi kaynaklar azami seviyede kullanıldı.

Sikorsky’e ihracat
Alp Havacılık, uzun yıllardır doğrudan OEM’lere (Orijinal Ekipman
Üreticisi) yaptığı iniş takımları komponentlerine ve alt montajlarına yönelik üretimler ile kazandığı kabiliyet
ve tecrübesini bu projede doğrudan
kullanma imkanına sahip oldu. Şirket,
ürettiği dinamik komponentleri ve iniş
takımlarını Sikorsky Aircraft’a ihraç
etmek için de sözleşme imzaladı.

TUSAŞ Motor Sanayii A.Ş.
(TEI) tarafından geliştirilen
Türkiye’nin ilk yerli ve
milli havacılık motoru,
TEI-PD170’in üretiminde
havacılık alanındaki KOBİ
ve yan sanayi ile yüzde 90’ı
aşan oranda iş birlikleri
yapıldı. Motordaki yerlilik
oranı da yüzde 90’a yakın.

T

EI tarafından geliştirilen Türkiye’nin
ilk yerli ve milli havacılık motoru,
TEI-PD170 Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş.’ye (TUSAŞ) törenle teslim
edildi.
Törene, T.C. Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. İsmail
Demir, Başkan Yardımcısı Celal Sami
Tüfekçi, TUSAŞ Genel Müdürü Prof.
Dr. Temel Kotil, TEI Yönetim Kurulu
Başkanı ve Genel Müdürü Mahmut Faruk Akşit, OSTİM Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Aydın, sektör temsilcileri ve
çok sayıda davetli katıldı.
TEI’den yapılan yazılı açıklamada, çalışmaların Savunma Sanayii
Başkanlığı’nın desteğiyle 2013 yılında
başladığı bildirildi. PD170 isimli 170
beygir pistonlu turbodizel havacılık motoru başta ANKA platformu olmak üzere
orta irtifa ve uzun dayanıklı sınıfındaki
insansız hava araçlarının güç ihtiyacının
karşılanması hedefleniyor.
7 Aralık 2018 tarihinde ANKA platformu ile ilk uçuşunu başarıyla tamamlayan milli motor, 6000 saati aşan ka-

librasyon ve olgunlaştırma testlerini de
tamamlayarak, resmi kalifikasyon testleri
kapsamında EASA CS-E testlerini de başarıyla sonuçlandırdı.

KOBİ iş birliği yüzde 90
Tasarımı ve üretimi milli imkanlarla
tamamlanan milli motorda Türkiye’nin
havacılık alanındaki KOBİ ve yan sanayi ile yüzde 90’ı aşan oranda iş birlikleri
yapıldı. Motorun telif hakları SSB’ye ait.
TEI-PD170 turbodizel havacılık motoru, alt sistem, malzeme ve işçilik maliyetleri baz alındığında yüzde 90’a yakın
yerlilik oranına ulaştı. 2020 yılı sonuna
kadar raf ürünleri hariç kalan sistemlerin
yerlileştirme çalışmalarının tamamlanması hedefleniyor.
TUSAŞ ile imzalanan seri imalat kapsamında 40 adet TEI-PD170 motoru,
elektriksel güç üretim sistemi kiti ve pervane aksesuarları montaj kiti ile birlikte
sevk edilecek.
Milli havacılık motoru TEI-PD170
Baykar tarafından yerli ve milli olarak
geliştirilen Bayraktar AKINCI TİHA’ya
(Taarruzi İnsansız Hava Aracı) da güç
verecek.
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Uzay alanında milli kapasite geliştirilecek
OSTİM Savunma ve
Havacılık Kümelenmesi’ni
(OSSA) ziyaret eden Türkiye
Uzay Ajansı Başkanı Serdar
Hüseyin Yıldırım, “OSSA
bizim için önemli. Uzay
alanında yapılabilecek çok
fazla iş var. Uzay alanında
milli kapasitemizi geliştirmek
için elimizden geleni
yapacağız.” dedi.

T

ürkiye Uzay Ajansı Başkanı Serdar
Hüseyin Yıldırım, OSTİM Savunma ve Havacılık Kümelenmesi’nin
(OSSA) kabiliyetleri hakkında bilgi aldı.
Kümelenmelere önem verdiklerini
ve temasa geçtiklerini vurgulayan Baş-

kan Yıldırım, “OSSA bizim için önemli.
OSSA’nın teknik kabiliyetlerini öğrenmek ve iş birliği imkanlarını belirlemek
istiyoruz. Uzay alanında yapılabilecek
çok fazla iş var. Uzay çalışmaları sürecinde firmaları yönlendirmek ve desteklemek istiyoruz. Diğer kümelenmelerle
de görüşeceğiz.” dedi.

Kümelenmelerin kabiliyetleri
tanınacak
Ajans olarak uzayla ilgili bütün süreçleri hedeflediklerini anlatan Serdar Hüseyin Yıldırım, uzay ile ilgili on binlerce
komponent üretildiğine dikkat çekerek,
“Biz kümelenmelerin kabiliyetlerini bileceğiz ki ihtiyaçlarımızı bu şekilde gidermek için kümelenmelerle çalışalım.
Üretimde havacılık kalite standartları
sağlanabiliyorsa uzayda da bu yapılabilir. Üyeleriniz yeni bir üretim kabiliyeti kazandığı zaman bizi haberdar edin.
Uzay alanında milli kapasitemizi geliştirmek için elimizden geleni yapacağız.”
değerlendirmesini yaptı.

Yurt dışına odaklandık
OSSA Yönetim Kurulu Başkanı Mithat Ertuğ, küme üyesi üreticilerin dünya
havacılık sanayi standartlarında istenen
AS 9100 gibi kalite ve sertifikasyon belgelerine sahip olduğunu kaydetti.
Üyelerinin yetkinliklerini ve yeter-

Hayata dokunan proje
OSTİM Teknik Üniversitesi
(OSTiMTECH) Proto Tasarım
ve Hızlı Prototipleme
Merkezi tarafından akülü
tekerlekli sandalye kullanan
vatandaşların; cep telefonu,
tablet ve taşınabilir şarj
cihazlarını elektrik prizine
ihtiyaç duymadan, akülü
sandalyelerinde kolaylıkla
şarj edebilmelerine imkan
sağlayan Engelsiz Şarj cihazı
üretildi.

T

asarlayan, üreten, sorun çözen girişimci bireyler yetiştirmek hedefiyle ilk
öğrencilerini 2019-2020 eğitim öğretim
döneminde kabul eden OSTİM Teknik
Üniversitesi, öğrencilerinin katkılarıyla
gerçekleştirdikleri projelerle farkını ortaya
koymaya devam ediyor.
Üniversitede faaliyet gösteren Proto Tasarım ve Hızlı Prototipleme Merkezi, öğrencilerle birlikte engelli vatandaşların hayatını kolaylaştıracak Engelsiz Şarj cihazını
üretti.
Engelsiz Şarj, akülü tekerlekli sandalye
kullanan vatandaşların cep telefonu, tablet
ve taşınabilir şarj cihazlarını elektrik prizine

liliklerini geliştirmek için çalıştıklarını
kaydeden Ertuğ, “Odağımızı yurt dışına
yönlendirdik. Küresel firmalardan nasıl
daha fazla iş alabiliriz ve iş potansiyelini
nasıl değerlendiririze odaklandık.” dedi.
OSTİM Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Aydın da Ajans Başkanı Serdar Hüseyin Yıldırım’a; OSSA üyeleriyle bir
araya gelebilecekleri, firmaların üretim
yeteneklerini yakından tanıyabilecekleri,
en kısa sürede bir bilgilendirme toplantısı
düzenleme önerisinde bulundu.

Resmi Gazete’de yayınlanan 23 numaralı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinde görev ve yetkileri belirlenen Türkiye
Uzay Ajansı, ülkemizin uzaya yönelik
hak ve menfaatlerinin korunması ve güvence altına alınması için ulusal ve uluslararası kuruluşlarla koordinasyonu yürütecek.
Ajans, havacılık ve uzay sanayinin geliştirilmesi çalışmaları kapsamında; uzay
ve hava araçları ile uzay yer sistemleri
alanında her türlü tasarım, analiz, üretim,
test, operasyon ve entegrasyon faaliyetlerini yapacak.
Kamu kurumları ve özel sektör tarafından uzaya gönderilecek uzay araçlarının Türkiye’den fırlatılması sağlayacak
Ajans, aynı zamanda söz konusu işlemlerle ilgili gerekli izinleri vererek kayıt
altına alacak.
Engelsiz Şarj cihazı Ankara Sanayi Odası
(ASO) tarafından da destekleniyor. ASO
ihtiyaç sahiplerine ulaştırmak üzere 50
adet cihaz satın aldı.

Hayatı kolaylaştırıyor

ihtiyaç duymadan akülü sandalyelerinde
kolaylıkla şarj edebilmelerine imkan sağlıyor.

Seri üretime geçti
Seri üretime de geçen ürün OSTİM Teknik
Üniversitesinin epttavm.com adresindeki
mağazasından temin edilebiliyor.

OSTİM’i ziyaret eden
Eskişehir Sanayi Odası
(ESO) Başkanı Celalettin
Kesikbaş, yerli ve milli
üretimin kıymetli olduğunu,
her fırsatta yerli üretime
vurgu yaptıklarını dile
getirdi.

Türkiye Uzay Ajansı Hakkında

Akülü tekerlekli sandalye kullanan vatandaşların özellikle cep telefonlarını hareket
halindeyken de şarj etmelerine imkan tanıyan cihazın teknik özellikleri şöyle: Giriş,
XLR 3 pin, çıkış USB, maksimum çıkış
gücü 24 Watt, hızlı şarj teknolojisini destekliyor (Qualcom QC2.0 – QC3.0). Dönüşüm verimliliği yüzde 97. Giriş voltaj aralığı
6V-32V. Çıkış voltajı, varsayılan 5V, hızlı
şarjın devreye girmesi durumunda 3V ile
12V arasında değişkenlik gösterebiliyor.

3 boyutlu
yazıcıda
tasarlanan
Engelsiz Şarj
cihazının üretim
süreçlerinde
öğrenciler etkin
görev alıyor.

ESO, OSTİM'de yerli ve
milli üretim mesajı verdi

Engelsiz Şarj, OSTiMTECH Meslek Yüksek Okulu Dr. Öğretim Üyesi Mehmet
Cem Çatalbaş tarafından tasarlandı.
Ürüne ait tüm tasarım ve üretim süreçlerinin OSTiMTECH’te gerçekleştirildiğini
vurgulayan Çatalbaş, “Bu ürün ile hem
engelli vatandaşlarımızın hayatını kolaylaştıran bir cihaz ortaya çıkarken hem de
üniversite öğrencilerin üretim süreçlerine
hızlı ve etkin bir şekilde dahil olması sağlanmıştır.” dedi.
OSTİM Teknik Üniversitesi Proto Tasarım
ve Hızlı Prototipleme Merkezi, kavramsal
tasarımdan üretim süreçlerine kadar hem
OSTİM Teknik Üniversitesi öğrencilerine,
hem de OSTİM firmalarına çok çeşitli konularda destek veriyor.

E

SO Başkanı Celalettin Kesikbaş,
Başkan Yardımcısı Fatih Düş ve
Yönetim Kurulu Üyesi Gürhan Albayrak ile birlikte OSTİM’i ziyaret
etti.
OSTİM Yönetim Kurulu Başkanı
Orhan Aydın, sektörel kümelenme
çalışmaları hakkında ESO Yönetimine bilgi verdi.
Yerli ve milli üretimde kümelenmelerin önemine dikkati çeken Aydın, “Ankara Metrosunda 200’e yakın parçayı yerlileştirdik. Sonrasında
yapılacak metro ihalesinde yerli katkı payı şartı konulur mu? Düşüncesiyle çalışmalara başladık. Ankara
metro ihalesinde yüzde 51 yerli şartı
yazılmasıyla birlikte Türkiye’de raylı sistemlerle ilgili bir şuur oluştu.”
dedi.

“Daha çok ilerlemek istiyoruz”
ESO Başkanı Celalettin Kesikbaş,
yerli ve milli üretimin kıymetli olduğunu ifade etti. Kendilerinin de her
fırsatta yerli üretime vurgu yaptıklarını bildiren Kesikbaş, OSTİM’de
yapılan çalışmalara dikkati çekerek,
“OSTİM’i çok takdir ediyoruz. Çok
güzel işler yapıyorsunuz.” değerlendirmesini yaptı.
Eskişehir’in sanayi alanındaki geçmişine işaret eden Kesikbaş,
“Raylı sitemler, havacılık, motor,
makine, beyaz eşya ve yan sanayi,
madencilik alanı başta olmak üzere
ileri teknoloji üretiminde ciddi bir
yol kat ettik. Ancak bunu yeterli
görmüyoruz ve daha çok ilerlemek
istiyoruz. Bunun içinde elimizden
geleni yapma gayretindeyiz.” dedi.
Eskişehir’de de raylı sistemler
sektöründe pek çok firma olduğunu
dile getiren Başkan Kesikbaş, “Raylı
sistemlerle ilgili, Eskişehir, Ankara
ve Bursa’nın sanayi odaları temsilcilerinin de içinde olduğu bölgesel bir
yapı, raylı sistemlerle ilgili özel sektör inisiyatifi oluşturmalıyız.” önerisinde bulundu.
Görüşmenin ardından, Orhan Aydın, ESO Yönetimine OSTİM’de
faaliyet gösteren kümelenmeleri ve
projelerini yerinde tanıttı.
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Türk savunma sanayiinin teknoloji üssü STM, Ostim Teknopark’ta kapılarını açtı.
Genel Müdür Murat İkinci, bölgenin potansiyeline güveniyor

“OSTİM’de önemli projelere imza atacağız”
Ankara’nın köklü sanayi
yerleşkesi OSTİM Organize
Sanayi Bölgesi’nde
kurulan Ostim Teknopark
ailesi, güçlü markalarla
büyümeye devam ediyor.
Türk savunma sanayiinin
milli projelerinde kritik
görevler üstelenerek önemli
kabiliyetler geliştiren; askeri
deniz platformları, siber
güvenlik, otonom sistemler,
radar sistemleri, uydu
teknolojileri, komuta kontrol
sistemleri, sertifikasyon ve
danışmanlık olmak üzere
geniş bir alanda faaliyet
gösteren STM Savunma
Teknolojileri Mühendislik ve
Ticaret A.Ş., yerli kaynakları
kullanarak geliştirdiği özgün
ve kritik sistemler ile yerelde
memnuniyet yaratıyor.
Şirket, 2019’da, Ostim
Teknopark A.Ş. Turkuaz
Bina’da kapılarını OSTİM
ekosistemine açtı. Bölgede
faaliyetlerini artırarak devam
ettirmeyi hedeﬂediklerini
kaydeden Genel Müdür
Murat İkinci, OSTİM’in, sahip
olduğu üretim potansiyeliyle
başta savunma olmak
üzere pek çok ana
sanayinin en önemli tedarik
merkezlerinden biri olma
özelliği taşıdığını vurguladı.
“Önemli projelere imza
atacağımıza inanıyorum.”
diyen Başarılı Yönetici
sorularımızı yanıtladı.
STM ne gibi çalışmalar
gerçekleştiriyor?
STM Savunma Teknolojileri Mühendislik ve Ticaret A.Ş., T.C. Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı’nın
(SSB) ihtiyaç duyduğu alanlarda danışmanlık sağlamak, kritik teknolojilerin
ülkemize kazandırılmasına hizmet etmek
gibi temel görevleri yerine getirmek üze-

diğer milli projelerimizde de üzerimize
düşen görevleri yerine getiriyoruz. Komuta kontrol sistem çözümleriyle destek
verdiğimiz ALTAY tankı ve GÖKTÜRK
Uydusu’nun yanı sıra ATAK helikopteri
bunların arasında yer alıyor.

Hedef: Milli projelerde yerlilik oranını
artırmak

STM Genel Müdürü Murat İkinci, “Savunma
sanayiimizde önemli bir role sahip OSTİM
sayesinde geliştireceğimiz iş birlikleri
ile ürettiğimiz katma değeri ekosistemle
paylaşırken, birlikte güçlenmeye hem ulusal
hem de uluslararası yeni başarılara imza atmaya
devam edeceğiz.” diyor.

re, Savunma Sanayii İcra Komitesi’nin
kararıyla 1991 yılında kuruldu. Bu süreçte Savunma Sanayii Başkanlığı’nın
desteği ve yönlendirmeleriyle mühendislik, teknoloji ve danışmanlık alanlarında
faaliyet gösteren STM’nin Türk savunma
sanayiinin son 15 yıldır milli teknoloji
konusunda gerçekleştirdiği atılımlarda
ciddi katkıları bulunuyor. STM’nin çalışmaları askeri deniz platformları, otonom sistemler ve siber güvenlik, uydu
ve radar teknolojileri, komuta kontrol
sistemleri, sertifikasyon ve danışmanlık
alanlarında yoğunlaşıyor.
Şirketinizin mili projelerdeki
görevlerinden bahseder misiniz?
Yerli kaynakları kullanarak kendi platformlarını geliştiren STM, aynı zamanda
Türk savunma sanayi için önem taşıyan
milli projelerde kritik görevler üstleniyor. Bunların en başında gelen MİLGEM
projesinde, Deniz Kuvvetleri Komutanlığımızın bilgi birikimden yararlanarak
Türkiye’nin en önemli savunma sanayi
projelerinden birisine imza attık. MİLGEM Projesi’nin dördüncü ve son gemisi
olan TCG KINALIADA’nın Deniz Kuvvetleri Komutanlığımıza teslim edilmesi
bizim için 2019’un en önemli gelişmeleri arasında yer aldı. Sınıfının ilk gemisi
olarak inşa edilecek olan MİLGEM-5 “İ”
Sınıfı Fırkateyn Projesi’nde ise ana yüklenici olarak sorumluluk üstleniyoruz.
Askeri deniz platformlarımda aldığımız önemli ve öncü görevlerin yanında

Faaliyetlerinizde yerlilik anlayışı
nedir? Bu noktada KOBİ’lere yönelik
bakış açınızı anlatır mısınız?
STM olarak ülkemizde daha önce yatırım yapılmamış, ihtiyacı duyulan niş
alanlar belirleyerek yol haritamızı şekillendirirken, Türk savunma sanayisi için
katma değer yaratacak ürünleri milli kaynakları kullanarak geliştirmek en büyük
önceliklerimiz arasında yer alıyor. Kuruluş misyonumuz doğrultusunda yerli
savunma sanayii üretiminin KOBİ’lere
yayılması, küçük ve orta ölçekleri firma
yeteneklerinin ortaya çıkartılması ve
bu yeteneklerin uluslararası alanda gösterilmesi de amaçlarımız arasında yer alıyor. Bu
nedenle görev aldığımız milli projelerde
yerlilik oranını
artırmak üzere yoğun
çaba

KARGU

harcarken, uluslararası projelerimizde
ise sektördeki paydaşlarımızla çalışarak
onların da yeteneklerini yurt dışına ihraç
etmesini sağlıyoruz.
STM bugün, tersanesi olmadığı halde
sahip olduğu tasarım kabiliyeti ve tamamı beyaz yakadan oluşan çalışanlarıyla
Türkiye’nin en büyük askeri denizcilik
tasarım firması ve bu alandaki en büyük
ihracatçılardan biri konumunda bulunuyor. Yerli endüstriyle geliştirdiğimiz ve
sürdürdüğümüz etkili diyalog kapsamın-

'ta
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da MİLGEM projesi %70 oranında yerli sanayi imkanları ile hayata geçirildi.
Türk savunma sektöründe tek seferde yapılmış en büyük savunma ihracat projelerinden biri olma özelliği taşıyan Pakistan
Denizde İkmal Gemisi de bu anlamda
önemli örnekler arasında yer alıyor. Pakistan Deniz Kuvvetleri’nin ihtiyaçları
doğrultusunda sıfırdan tasarladığımız
projede 20’den fazla Türk ﬁrmasıyla çalışarak yerli sanayimizin potansiyelini
global alana taşımayı başardık. Ülkemiz
adına önem taşıyan bir diğer proje olan
Yeni Tip Denizaltı’da üstlendiğimiz rol
ile yine planlanandan daha fazla ürün
ortaya çıkarmayı ve mümkün olduğunca katma değeri arttırmayı hedeﬂiyoruz.
Türk Deniz Kuvvetleri için modernize
ettiğimiz AY sınıfı denizaltılarla birlikte
edindiğimiz kabiliyetlerimizi de Preveze sınıfı denizaltıların ve Pakistan’a ait
Agosta 90B sınıfı denizaltıların modernizasyonunu üstlenerek derinleştirmeye
devam ediyoruz.

Türkiye’nin ilk takım uyduları
geliştiriliyor
Niş alanlar, yenilikçi çözümleriniz
neler?
Teknoloji alanında ciddi yatırımlar
yaparak ARGE çalışmaları yürüttüğü-

müz otonom dron sitemleri konusunda
Türkiye’de ilkleri gerçekleştiren platformlar geliştirdik. Yerli ve milli imkanlarla geliştirdiğimiz kamikaze (vurucu)
ve gözetleme özelliklerine sahip dron
ailemiz; sabit kanatlı ilk milli kamikaze ALPAGU, döner kanatlı kamikaze
KARGU ve keşif ve gözetleme maksatlı
TOGAN’dan oluşuyor. Yapay zeka teknolojilerini kullanarak platformlarımıza
sürü kabiliyeti kazandırma konusunda
yoğun çalışmalar yürütüyoruz. Bu kapsamda 2019 yılında KARGU ile yapılacak çoklu dron harekatları için ilk adımlarımızı attık ve KARGU bugün Türk
Silahlı Kuvvetleri’nin envanterinde yer
alıyor. ALPAGU’nun da Türk Silahlı Kuvvetleri envanterine 2020 yılında
girmesini bekliyoruz. Savunma Sanayii
Başkanlığı’nın; insansız hava araçlarının
GPS olmayan ortamlarda görev yapabilmesi sağlayacak Küresel Konumlama
Sistemi Bağımsız Otonom Seyrüsefer
Sistemi Geliştirilmesi Projesi’nde de
(KERKES) ana yüklenici olarak çalışmalara başladık.
Bugün dünyada pahalı ve büyük uydular yerine daha küçük, daha az maliyetli ve takım halinde görev yapacak
uydu sistemleri önem kazanıyor. Veriye daha hızlı ulaşma ihtiyacı da alçak
yörüngede görev yapan uyduların daha
cazip hale gelmesine neden oluyor. Bu

Ostim Teknopark Turkuaz Bina’da
2500 m2’lik bir alanda faaliyet gösteren STM,
burada kritik ürünlere imza atıyor.
Şirket, güvenlik güçlerine teslim
ettiği ve başarılı bir şekilde
kullanımı devam eden
KARGU, TOGAN ve
ALPAGU otonom
dron sistemleri ile uydu
ve radar üretimini
Ostim Teknopark
yerleşkesinde
üretmeye başladı.

çerçevede STM olarak uzay teknolojileri alanındaki yatırımlarımızı mikro
ve nano sistemler üzerinde yoğunlaştırarak Türkiye’nin alçak yörüngede görev yapacak olan ilk takım uydularını
geliştiriyoruz. Türkiye’nin ilk yüksek
çözünürlüklü mikro yer gözlem uydusu
LAGARİ ve nano uydu PİRİSAT projelerimiz Türkiye’nin milli teknoloji hareketi kapsamında bugün önemli bir yer
ediniyor. T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar
Genel Müdürlüğü (TAGEM) ile geçtiğimiz yıl imzaladığımız protokol ile LAGARİ, Bakanlığın tarım uygulamaları
için de görüntü sağlayacak.

“OSTİM, Ankara’nın en deneyimli ve
donanımlı sanayi bölgesi”
2019’da Ostim Teknopark’ta da yer
almaya başladınız. Bölge ekosistemi
sizin için ne ifade ediyor? Buradan
neler bekliyorsunuz?
Global bir oyuncu olma yolunda yenilikçi ürünler geliştirmek üzere hem kendi kabiliyetlerimizi derinleştirmek hem
de yerli ekosistemi güçlendirmek üzere
sanayi, üniversite ve devlet iş birliklerini geliştirmeyi, milli teknoloji hamlesi
içerisinde yerli çözümler oluşturmayı
oldukça önemsiyor ve ciddi yatırımlar
yapıyoruz. Bu yaklaşımın bir yansıması
olarak ülkemizin önemli teknolojik ve
üretim ekosistemlerinin doğrudan içinde
yer alarak sinerjimizi ve işbirliklerimizi
bütüncül olarak ele alıyoruz.
Bu kapsamda üretimin de başkenti
olan Ankara’mızın en deneyimli ve donanımlı sanayi bölgesi OSTİM bünyesinde teknolojiyi de üretime dahil eden
yaklaşımıyla faaliyetlerini sürdüren Ostim Teknopark’ta yer almak üzere geçen sene Mart ayında kabul törenimizi
gerçekleştirdik. 2500 m2’lik bir alanda
faaliyet göstermeye başladığımız Ostim
Teknopark oﬁsimizde milli sanayimizle
olan birlikteliğimizi kuvvetlendirmeyi,
yerli ﬁrmalarla iş birlikleri kurarak katma değeri yüksek ürünler üretmeyi hedeﬂiyoruz. Güvenlik güçlerimize teslim
ettiğimiz ve başarılı bir şekilde kullanımı devam eden KARGU’larımız dahil
TOGAN ve ALPAGU otonom dron sistemlerimiz ile uydu ve radar üretimimizi
Ostim Teknopark bünyesindeki yerleşkemizde üretmeye başladık.

“Birlikte güçleneceğiz”
Savunma sanayiimizde önemli bir
role sahip OSTİM sayesinde geliştireceğimiz iş birlikleri ile ürettiğimiz katma
değeri ekosistemle paylaşırken, birlikte
güçlenmeye hem ulusal hem de uluslararası yeni başarılara imza atmaya devam
edeceğiz.
Benzer bir yaklaşımla STM askeri
deniz platformları konusunda hem ülkemizde önemli başarılara imza atıyor
hem de uluslararası alanda ülkemizin bu
alandaki rekabetçi markası olarak dünya devleri ile yarışıyor. Dünya markası
haline gelebilmek ise bu alanda derinleş-

MİLGEM TCG KINALIADA

PAKİSTAN DENİZDE İKMAL GEMİSİ

miş uzman bir kadro ile mümkün. Proje
ekiplerimizin dışında kalan askeri denizcilik ile ilgili ekibimizin çoğunluğu da bu
kapsamda Teknopark İstanbul oﬁsimizde
faaliyetlerini sürdürüyor.
STM olarak ihtiyaç odaklı ve boşluğu
hissedilen alanlarda geliştirdiğimiz her
projemiz ve ürünümüzü; ﬁkir, ARGE,
tasarım ve ürün geliştirme gibi süreçlerin tümünde teknoparklarımız, sanayimiz ve alt yüklenici diğer tüm ﬁrmalarımızla oluşturduğumuz sinerji ile çok
daha ileri taşıyacağımızın bilincindeyiz.
Cumhurbaşkanlığı’nın 2023 vizyonu
doğrultusunda ihracat odaklı bir büyüme
hedeﬁyle yatırımlarımızı ve iş birliklerimizi bu yönde şekillendiriyoruz.
OSTİM, sahip olduğu üretim potansiyeliyle başta savunma olmak üzere pek
çok ana sanayinin en önemli tedarik merkezlerinden biri olma özelliği taşıyor.
STM’nin birikim ve yeteneklerini katma
değeri yüksek milli ürünlere dönüştürmek ve bu süreci yerli ﬁrmalarla birlikte
yürüterek savunma sanayimizi daha da
güçlendirmek hedeﬁyle OSTİM’de faaliyet göstermekten dolayı mutluluk duyuyor, önemli projelere imza atacağımıza
inanıyorum.

Ostim Teknopark’ta kritik
ürünler üretiliyor
• Ankara’mızın en deneyimli ve
donanımlı sanayi bölgesi OSTİM
bünyesinde teknolojiyi de üretime
dahil eden yaklaşımıyla faaliyetlerini
sürdüren Ostim Teknopark’ta yer
almak üzere geçen sene Mart ayında
kabul törenimizi gerçekleştirdik.
• 2500 m2’lik bir alanda faaliyet göstermeye başladığımız Ostim Teknopark
ofisimizde milli sanayimizle olan
birlikteliğimizi kuvvetlendirmeyi, yerli
firmalarla iş birlikleri kurarak katma
değeri yüksek ürünler üretmeyi
hedefliyoruz.
• Güvenlik güçlerimize teslim ettiğimiz ve başarılı bir şekilde kullanımı
devam eden KARGU’larımız dahil
TOGAN ve ALPAGU otonom dron
sistemlerimiz ile uydu ve radar üretimimizi Ostim Teknopark bünyesindeki yerleşkemizde üretmeye başladık.
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Her sektörün 2025’te 5G’ye
elektrik ve su kadar ihtiyacı olacak

HTK Yönetim Kurulu Başkanı
İlhan Bağören, 5G’de
toplumsal bilinç oluşması
gerektiğini belirtiyor. “2025’te
her sektörün elektrik, su
kadar ihtiyacı olacak 5G’ye
ve operatörlerimizin yüksek
kalitede, düşük fiyatla bunu
verebilmesi ülkemizin rekabetçi
olabilmesi için şart.” diyen
Bağören’le kümeyi, iletişim
teknolojilerini ve projelerdeki
son durumu konuştuk.

HTK’de 2017’den bu yana ne gibi
çalışmalar gerçekleşti?
HTK ilk döneminde çok başarılı bir
süreç geçirdi. Küme, çok dağınık olan,
aslında yetkinliğe sahip ama bir araya
gelmemiş olan telekom sektörü firmalarını buluşturdu ve iyi bir sinerji yakalandı. Bilgi Teknolojileri ve İletişim
Kurumu’nun (BTK) desteğiyle operatörlerimizle de çok yakın çalışıldı. Kurulduğumuz sene 4.5G’de yüzde 1 olan yerlilik
oranı HTK’nın, BTK’nın ve operatörlerimizin de özverili çalışmalarıyla yüzde
23’e çıktı; bu çok büyük bir başarı.

İlhan Bağören:
“Hedeflerimizden birisi, 5G altyapısını
daha da genişletmek, Uçtan Uca Yerli
5G Projesi’nin kapsamını 5G’nin yeni
özellikleriyle zenginleştirmek. İkincisi,
dikey sektörlere ulaşarak 5G’yi kullanılacak
uygulamaların bir an evvel geliştirilmesini
sağlamak.”
“Bu teknoloji yerli ve milli olmazsa güvenlik
açısından çok büyük açıklar olur. Yani
kullandığınız herhangi bir sistemin nasıl
davranacağını bilemezsiniz. Belli bir ülkeye
karşı savunmak durumundayken cihazlarınız
çalışmaz hale gelir. Yahut sizin için hayati bir
teknolojiyi çıkarları sizle çelişen birisinden
alıyorsanız satmayabilirler. Yerlilik ve millilik
kendimize güveni ve ülkenin güvenilirliğini
artıracaktır.”
“5G farkındalığının düşük olmasının çok
büyük dezavantajları olacağını düşünüyorum.
Bu, ülkenin her sektördeki rekabetçiliğini
düşürecektir. Toplumsal bilinç oluşmalı. 5G’yi
bir su gibi düşünün. 5G gerçekten elektrik, su
gibi her sektöre lazım olan temel bir madde
olacak.”

böyle bir yetenek havuzu vardı, kümelenme sayesinde bu yetenekler bir araya
geldi, buradan çıkan güç birliği sayesinde kısa zamanda çok önemli mesafe kat
edildi.
HTK, bunları yaparken diğer taraftan
ileriye dönük yatırımlar da hedefledi. Üç
operatörümüzün de desteğiyle 16 firma
Uçtan Uca Yerli ve Milli 5G Projesi’ni de
küme içindeki firmalarla başlattık. O da

çok başarılı gidiyor. 2018 başında başlamıştı, 2021 başında operatörlerimize test
edecekleri 5G ekipmanları sunulacak.
2021’in sonunda operatörlerimiz 5G cihazlarını sahada, laboratuvarda kullanılabilir hale gelecek. Projede ULAK da
aramıza katıldı ve güç kazandık.
Küme yeni dönemde neler hedeﬂiyor?
5G, endüstrinin bir standardı. Dolayısıyla yeni dönemde yapmayı planladığımız; 5G’nin yeni standartlarıyla uyumlu
altyapıyı geliştirmeye devam edeceğiz
çünkü projemiz 5G standartları yazılırken
çalışmaya başladı 5G’nin standartları iki
parçada yazılıyor. Birincisi bitmişti, ona
uygun geliştirdik. 5G’nin esas 4,5G’den
farklılaşacak özellikleri kapsayacak. İkinci bölüm standartları ise daha yeni bitiyor. Bir taraftan bu standartlara uygun geliştirmeye devam edeceğiz. Vurgulamak
isterim; 5G’nin gerçek potansiyeline erişebilmek için sadece altyapı değil diğer
endüstrileri destekleyen uygulamaların
da geliştirilmesi gerekecek.
Hedeflerimizden birisi, 5G altyapısını
daha da genişletmek, Uçtan Uca Yerli 5G
Projesi’nin kapsamını 5G’nin yeni özellikleriyle zenginleştirmek. İkincisi, dikey
sektörlere ulaşarak 5G’yi kullanılacak
uygulamaların bir an evvel geliştirilmesini sağlamak.

“Savunma sanayii de 5G’den çok
yararlanacak”
BTK ile bizlerin de çalışmasıyla ortaya çıkan Beyaz Kitap’ta 10 tane sektör
belirlemiştik. Yeni dönemde bir taraftan
5G portföyümüzü zenginleştirmek, diğer
taraftan da bu dikeylerdeki endüstrileri
5G’nin faydalarından ve özelliklerden
faydalanır hale getirmeye çalışacağız.
Mesela, tarım dediğimiz zaman, tarımda
bu da 5G’nin diğer bir özelliği olan kilometrekareye 1 milyon cihazı desteklemek
burada çok önemli olacak. Savunma sa-

“HTK, yetenekleri bir araya getirdi”
Kısa sürede önemli bir ilerleme
diyebilir miyiz?
Evet, bence çok büyük bir başarı.
Burada dikkat çekilecek önemli nokta;
firmaların bir araya getirilip sinerji ve
operatörlerle iş yapabilme farkındalığının sağlanmasıdır. Operatörlerin de yerli
firmalara dikkatinin çekilmesi, onların da
farkındalığının artırılmasıdır. Türkiye’de

HTK Yönetim Kurulu Başkanı İlhan Bağören, “Bu teknoloji yerli ve milli olmazsa güvenlik açısından
çok büyük açıklar olur. Yani kullandığınız herhangi bir sistemin nasıl davranacağını bilemezsiniz.
Belli bir ülkeye karşı savunmak durumundayken cihazlarınız çalışmaz hale gelebilir.” diyor.

ULAK'LA GÜÇ KAZANDIK
HTK, ileriye dönük yatırımlar da hedefledi.
Üç operatörümüzün de desteğiyle 16 firma
Uçtan Uca Yerli ve Milli 5G Projesi’ni de küme
içindeki firmalarla başlattık. O da çok başarılı
gidiyor. 2018 başında başlamıştı, 2021 başında
operatörlerimize test edecekleri 5G ekipmanları
sunulacak. 2021’in sonunda operatörlerimiz 5G
cihazlarını sahada, laboratuvarda kullanılabilir
hale gelecek. Projede ULAK da aramıza katıldı
ve güç kazandık.

nayii de 5G’den çok yararlanacak. Toplanan verileri hemen olduğu yerde çok hızlı
değerlendirmek gerecek. 1 milisaniyeden
hızlı cevap verebilme özelliği ile 5G’de
bu mümkün olacak ve savunma sanayii
çok büyük faydalar sağlayacak bundan.
Çok kısa zamanda veriyi elleçleyip cevap
verebilmek çok önemli.

Dikey sektörler belirlenecek
Yerli otomobil için Bursa’da fabrika
kurulacak. Burada da 5G altyapısı
oluşturulacak mı?
TOGG için planlarını bilmiyoruz ama
odaklanmayı düşündüğümüz alanlardan
birisi bu. Operatörlerle bundan faydalanacak olan dikey sektörleri belirleyeceğiz. 5G kendi parasını kendi ödeyerek
büyüyecek bir yapı; ilk günden gerekli
5G yapısını kurmak finansal olarak mümkün değil. Dolayısıyla 5G para kazandıra
kazandıra büyüyecek bir ağ olacak. Operatörler dolayısıyla ilk önce hangi sektörlerden para kazanacaklarına karar verip
oralara yatırım yapacaklar. Tabii en kolay
olanı, medya ve eğlence olacak; 4,5G’de
zaten desteklenen bir sektör. Daha hızlı,
daha çabuk olduğu için orada geçiş daha
kolay olacaktır. Ama daha büyük yatırım
gereken fabrikalar, tarım gibi alanlar, onlar biraz daha yavaş gelecektir. Dolayısıyla, biz operatörlerimizin de hangi sektörlere önem vereceğine bakarak oralara
odaklanmayı planlıyoruz.
Dünyada ne gibi gelişmeler var 5G’yle
ilgili?
Erken başlayan bazı ülkelerde frekans
ihalelerinde istenen çok yüksek paralar,
operatörlerin yatırım yapma gücünü engelledi. Bütün paranızı frekans ihalesine
verdiğiniz zaman yatırım yapmanız çok
zorlaşıyor. Bunun sonucunda ilk örneklerden ders alan bazı ülkeler, bu rakamı
alçak tutmayı seçtiler. Bazılarıysa ülke

Devamı sayfa 17'de

5G teknolojisi çok yakında
yaşamın her alanını etkisi altına
alacak. Stratejik bir öneme
sahip bu teknolojiyi yerli ve
milli imkanlarla oluşturmak,
devletlerin adeta beka meselesi
haline dönüştü. Türkiye
de yaklaşan 5G rüzgarına
hazır olmak için seferberlik
halinde. 4.5G’de yüzde 1’lerde
seyreden yerlilik oranlarında,
OSTİM öncülüğünde kurulan
Haberleşme Teknolojileri
Kümelenmesi’nin (HTK) etkin
rolüyle yüzde 23’lere ulaşılırken
Uçtan Uca Yerli ve Milli 5G
Projesi için de çalışmalar
aralıksız sürüyor.

OSTİM ORGANİZE SANAYİ GAZETESİ | 17

OCAK-ŞUBAT 2020
olarak 5G yatırımını operatörlere bırakmama iradesi gösterdi. Yani milli olarak bir 5G altyapısı yatırımı yapıyorlar.
Devlet yapıyor bu yatırımı, operatöre
rakip değil tabi. Operatörler ondan sonra
o altyapının üzerinden çalışacaklar. Malezya, Rusya bu kararı aldılar. Ülkemizde
de BTK, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı bildiğimiz kadarıyla bu seçeneklerin
hepsini değerlendirmekteler ülkemize
en uygununu yapacaklardır. Bir taraftan
da yerliliğin olabildiğince yüksek olması için bizim projemizin de olgunlaşması ile zamanlaması umarım oturacaktır.
2023 yılında dünyada hala yüzde 85 4G
olacak. 5G’nin geçişi; 2023’ten sonra kırılım başlayacak. Dolayısıyla, operatörlerin daha hala 3-4 sene 4G yatırımı yapması gerekecek. 2023’te de 15’e 85’ler;
bundan sonra yavaş yavaş geçiş olacak
dolayısıyla, 4G teknolojilerinin daha bir
10 senesi var.

“Ar-Ge ticarileşmesinin
güzel örnekleri OSTİM’de”

“Projeler şehirlerin, ülkelerin
kaderini değiştirir”

“5G farkındalığının düşük olması
dezavantaj”
5G’de yerlilik ve millilik ne anlama
geliyor?
Bu teknoloji yerli ve milli olmazsa güvenlik açısından çok büyük açıklar olur.
Yani kullandığınız herhangi bir sistemin
nasıl davranacağını bilemezsiniz. Belli
bir ülkeye karşı savunmak durumundayken cihazlarınız
çalışmaz hale
gelir. Yahut sizin için hayati
bir teknolojiyi
çıkarları sizle
çelişen birisinden alıyorsanız
satmayabilirler.
Yerlilik ve millilik kendimize
güveni ve ülkenin güvenilirliğini artıracaktır.
5G farkındalığının düşük olmasının
çok büyük dezavantajları olacağını düşünüyorum. Bu, ülkenin her sektördeki rekabetçiliğini düşürecektir. Toplumsal bilinç oluşmalı. 5G’yi bir su gibi düşünün.
5G gerçekten elektrik, su gibi her sektöre lazım olan temel bir madde olacak.
Mesela OSTİM’deki her firmanın aynı
zamanda su ve elektrik gibi 5G’de aldığını ve de bunun diğer ülkelerden daha
düşük kalitede ve daha pahalı olduğunu
düşünün. Bu haliyle OSTİM’deki bir firma Fransa’daki rakibiyle rekabet edebilir
mi? Dolayısıyla 2025’te her sektörün
elektrik, su kadar ihtiyacı olacak 5G’ye
operatörlerimizin yüksek kalitede, düşük
fiyatla bunu verebilmesi ülkemizin rekabetçi olabilmesi için şart.
5G konusunda ilgili bakanlıklarda çok
yüksek farkındalık var. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığımız, Sanayi ve Teknoloji
Bakanlığımız, TÜBİTAK, 5G’nin önemini anlamış ve bunun için gerekli destekleri veriyorlar bizlere. Bu teknolojileri
kullanacak kamu kuruluşlarında ve özel
sektörde bu farkındalığın oluşması gerekiyor.

her zaman hazır olduğumuzu arz etmek
istiyorum. Hezarfen OSTİM Temiz Enerji
Projesi için de kurumumuza teşekkür ediyorum. Firmalarımıza, bölgemize, ülkemize hayırlı katkılar dileğimle bu projeye
katılan firmalarımızı da tebrik ediyorum.”

Türk Patent ve Marka Kurumu
Başkanı Prof. Dr. Habip
Asan, “Yaptığımız Ar-Ge’yi
ürüne dönüştürme, piyasaya
sunularak ticarileşmesi
noktasında güzel örnekler var.
Belki bunun en güzel örnekleri
OSTİM markası altında
burada yapılıyor. Bu anlamda
bence Türkiye’de OSTİM OSB
örnek bir yer.” dedi.

O

STİM, Türk Patent ve Marka Kurumu ve OSTİM Yenilenebilir
Enerji ve Çevre Teknolojileri Kümelenmesi (OSTİM ENERJİK) arasında
Hezarfen OSTİM Temiz Enerji Projesi iş
birliği protokolü imzalandı.
OSTİM OSB gerçekleşen imza töreninde protokol, Türk Patent ve Marka
Kurumu Başkanı Prof. Dr. Habip Asan,
OSTİM Yönetim Kurulu Başkanı Orhan
Aydın ve OSTİM ENERJİK Yönetim
Kurulu Başkanı Yaşar Çelik tarafından
imzalandı.
Türk KOBİ’lerinin İnovasyon Kapasitelerinin Geliştirilmesi konulu proje uygulaması olan projenin pilot uygulaması
2007 yılında OSTİM’de gerçekleştirilmişti. Hezarfen OSTİM Temiz Enerji Projesi
kapsamında OSTİM ENERJİK üyesi 30
KOBİ’nin sınai mülkiyet potansiyelleri tespit edilecek ve bire bir danışmanlık
hizmeti verilecek.

Ar-Ge projeleri patentle ekonomiye
kazandırılabilir
OSTİM ENERJİK Başkanı Yaşar Çelik, proje kapsamında yer alacak 30 üye
firmalarının her birinin en az bir adet
kamu kaynaklı Ar-Ge projesi tamamladığını anlattı.

Ar-Ge projelerinin ekonomiye kazandırılmasının önemine dikkat çeken Yaşar
Çelik, “Bizim ekonomiye kazandırmakla
ilgili argümanlarımızdan biri de patent demek, yani telif hakları açısından korunmasını sağlamak.” dedi.
Çelik, projenin kendilerini çok heyecanlandırdığını dile getirerek şu görüşleri
paylaştı: “Kümelenmemizde disiplinler
arası çalışan sisteme sahip 80 üyemiz var.
500’ün üzerinde mühendis ve 5 binin üzerinde çalışan var. Üyelerimizin birbiriyle
iş yapma becerisini artırarak sürdürmeye
çalışıyoruz. Her faaliyetimizi OSTİM’le
birlikte kamuya, üyelerimize nasıl yarar
sağlayabiliriz üzerine kurguluyoruz.”

KOBİ’lerde patent ve tescil
farkındalığı artmalı
OSTİM Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Aydın, Türk Patent ve Marka
Kurumu’yla 2007 yılında ilk kez Hezarfen
Projesi’nin pilot uygulamasını OSTİM’de
yapıldığını ve çalışmadan çok yararlandıklarını dile getirdi. Proje çıktılarının
başka çalışmalara da katkı sağladığını, çalışma kapsamında OSTİM’de 100’e yakın
firmaya dokunulduğunu ifade eden Aydın,
OSTiM’in Ankara’nın ilk sanayi bölgesi
olduğunu ve Ankara’daki 12 OSB’de bulunan firmaların büyük bölümünün çıkış
noktası olduğunu vurguladı.
Başkan Aydın, “Bölgemizdeki firmaların rekabet güçlerini artıran, bütün dünyayla rekabet edebilen bir yapıya kavuşmasını istiyoruz. Dünyanın herhangi bir
yerindeki fuarda OSTİM firmasını gördüğümüz zaman, bizim yaptığımız ürünlerin
dünyada bir karşılığı var bunu görmek bizi
heyecanlandırıyor.” dedi.
Patent ve tescilin önemine dikkat çeken
Orhan Aydın, KOBİ’ler tarafından bunun
yeterince fark edilemediğini dile getirdi.
Orhan Aydın, şu mesajı verdi: “OSTİM
olarak, kümelenmelerimizle patent ve tescilin farkındalığını artırma ve Türk Patent
ve Marka Kurumu’yla beraber iş birliğine

Türk Patent ve Marka Kurumu Başkanı Prof. Dr. Habip Asan, 2007 yılında ilki
OSTİM’le yapılan Hezarfen Projesi’nin
çok başarılı olduğunu ve başarı hikayeleri
çıktığını kaydetti.
Habip Asan, projenin temel amacının
KOBİ’lere, sınai mülkiyeti hem ulusal,
hem de uluslararası alanda bir araç olarak
kullanabilmeyi öğretmek olduğunun altını
çizdi.
Her yıl 26 Nisan’ın Dünya Fikri Mülkiyet Hakları Günü olarak kutlandığını
dile getiren Asan, bu yılki temanın ‘Yeşil
Gelecek İçin Yenilik’ olduğunu, Hezarfen
OSTİM Temiz Enerji Projesi’nin de bu temayla çok uyumlu olduğunu bildirdi.
Ar-Ge konusunda Türkiye’de büyük
bir deneyim elde edildiğini aktaran Habip
Asan, şunları söyledi: “Ar-Ge yapmayı biraz öğrendik. Uluslararası makale sayılarımız çok yüksek. Ancak inovasyon yapmada o kadar başarılı değiliz. Ar-Ge’yi ürüne
dönüştürme, piyasaya sunularak ticarileşmesi noktasında güzel örnekler var. Belki
bunun en güzel örnekleri OSTİM markası
altında burada yapılıyor. Bu anlamda bence Türkiye’de OSTİM OSB örnek bir yer.
OSTİM Teknik Üniversitesinin hayırlı
olmasını diliyorum. Çok başarılı bir şekilde gidiyor, yakından takip ediyorum.
Kamu-üniversite-sanayi iş birliğinin belki
de Türkiye’deki en iyi örneğinin olduğu
yerin OSTİM olduğunu düşünüyorum. Bu
anlamda da bu projenin çok anlamlı olduğunu düşünüyorum.
İnşallah bu proje ile beraber Türkiye’de
fikri mülkiyet farkındalığını daha da ileriye taşırız, yeni farklı projelerde bir araya
geliriz. Burada geliştirilecek buna benzer
projeler, şehirlerin, ülkelerin kaderini değiştirir.”

Proje hakkında
T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank’ın himayelerinde yürütülecek
projenin ortakları; Türk Patent ve Marka
Kurumu, OSTİM Organize Sanayi Bölge
Müdürlüğü ve OSTİM ENERJİK.
Projede imalat sektöründe faaliyet gösteren ve yenilikçi yönü bulunan KOBİ’ler
hedef kitle olarak belirlendi. Proje kapsamında OSTİM ENERJİK üyesi 30
KOBİ’nin sınai mülkiyet potansiyelleri
tespit edilecek ve bire bir danışmanlık hizmeti verilecek. Bu kapsamda KOBİ’nin
ve sektörün sınai mülkiyet potansiyeline

ilişkin bir değerlendirme gerçekleştirilecek. Bu değerlendirme sonucunda firmanın sınai mülkiyet açısından fotoğrafı
çekilecek.
Görüşme sonrasında 1 ay içinde
KOBİ’yi ziyaret eden uzman tarafından firmayla ilgili bir rapor hazırlanarak firmaya iletilecek. Dönemsel olarak
KOBİ’nin sınai mülkiyet alanındaki gelişimi düzenli olarak takip edilecek.
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Ostim Teknopark üniversitelerle
iş birliklerini artırıyor
Ostim Teknopark, 7 üniversite
ortağından biri olan Atılım
Üniversitesinin ARGEDA
Teknoloji Transfer Ofisi (TTO)
ile üniversite-sanayi iş birliği,
teknogirişim kültürünün
geliştirilmesi ve teknoloji
transferi faaliyetleri konusunda
karşılıklı faydanın çoğaltılması
konularını kapsayan iş birliği
protokolü imzaladı.

P

rotokol, Atılım Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yıldırım Üçtuğ ve
Ostim Teknopark A.Ş. Yönetim
Kurulu Başkanı Orhan Aydın tarafından
imza altına alındı.
İş birliği protokolü doğrultusunda,
ARGEDA TTO ve Ostim Teknopark,
üniversite sanayi iş birliğine dayalı proje faaliyetleri, destek programlarından
yararlanmaya yönelik hizmetler, eşleştirme, fikri sınai mülkiyet hakların yönetimi
ve lisanslama hizmetleri, girişimcilik ve
şirketleşme konularında karşılıklı görüş
alışverişinde bulunacak.

“Elimizden gelen gayreti
göstereceğiz”
Atılım Üniversitesi Rektörü Prof. Dr.
Yıldırım Üçtuğ, üniversite-sanayi iş birliğinin ülkenin kalkınmasındaki rolüne
dikkat çekti. Sanayinin kalkınmadaki
önemine vurgu yapan Üçtuğ, “Ülke kalkınacaksa sanayi ile kalkınacak. İyi seçilmiş sanayi yatırımı ile bir yere varılabilir.
Burada da OSTİM gibi bölgelere, bizim
gibi üniversitelere ihtiyaç var.” dedi.
İş birliği protokolü ile ilgili görüşlerini de paylaşan Prof. Dr. Yıldırım Üçtuğ,
“Var olan iş birliğimiz bu protokolden
sonra da artarak devam eder, inşallah üniversitemizin OSTİM’e daha çok katkısı
olur. Bunun için hep birlikte elimizden
gelen gayreti göstereceğiz hayırlı olsun.”
değerlendirmesini yaptı.

Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erkan İbiş:

"OSTİM’in üniversite
kurması çok önemli"

Protokol, üniversite-sanayi iş birliğine dayalı, proje faaliyetleri, eşleştirme, fikri sınai mülkiyet
hakları, tekno girişimcilik ve şirket kurma (startup/spinoff) konularında karşılıklı görüş alışverişine
imkan sağlıyor. Atılım Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yıldırım Üçtuğ, “Ülke kalkınacaksa sanayi ile
kalkınacak. İyi seçilmiş sanayi yatırımı ile bir yere varılabilir.” dedi.

“Atılım, OSTİM’e ilk gelen
üniversitelerden”
Ostim Teknopark A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Aydın, OSTİM olarak
üniversite sanayi iş birliği için çok uzun
süredir çalışmalar yaptıklarını kaydetti.
Üniversitelerle iş birliği konusunda en
iştahlı kurum olduklarını dile getiren Aydın, “Üniversite ve kamu kurumlarının
sanayi ile buluşmasında ara yüz olan bir
kurumuz.” dedi.
Ostim Teknopark’ın üniversite ortaklarına parsel verebileceklerini belirten
Orhan Aydın, “Atılım Üniversitesi ile
uzun süredir OSTİM’in iş birliği var. Atılım, OSTİM’e ilk gelen üniversitelerden.
Zaten Ostim Teknopark’ın da ortağı, karşılıklı olarak birçok projede iş birliği yaptık. İnşallah bunları daha da geliştirmek,
çeşitlendirmek üzere iş birliği protokolünü imzaladık. İnşallah protokol, kurumlarımız için de bu projelerin artmasına
vesile olur.” temennisini paylaştı.

Neler yapılacak?
Ostim Teknopark ve ARGEDA TTO
protokol kapsamında şu faaliyetleri yürütecek:

Ankara Üniversitesi Rektörü
Prof. Dr. Erkan İbiş, OSTİM’i
ziyaret etti. OSTİM Teknik
Üniversitesi hakkında bilgiler
alan Rektör İbiş, “Sizin
gibi kuruluşların üniversite
kurması çok önemli. Buraya
teşvik getirilmesi lazım.” dedi.

A
Prof. Dr. Yıldırım Üçtuğ

Taraflarca ihtiyaç duyulması halinde
iş dünyası veri tabanı, akademisyen, uzman veri tabanlarında karşılıklı kontrollü
erişim imkânları sunabilecek. Kurumlar
ortak proje başvurusunda bulunabilecek.
Taraflar üniversite-sanayi iş birliğine dayalı, proje faaliyetleri, eşleştirme, fikri
sınai mülkiyet hakları, tekno girişimcilik
ve şirket kurma (startup/spinoff) konularında karşılıklı görüş alışverişinde bulunabilecek. Ayrıca, üniversite sanayi iş
birliği ve protokoller kapsamında proje
pazarı, eşleştirme etkinliği, sergi, fuar vb.
çeşitli etkinlik faaliyetlerini ortak olarak
düzenleyebilecekler. Tekno girişimciliğin geliştirilmesine yönelik karşılıklı olarak kaynaklardan (mentor, eğitmen, akademik eşleştirme vb.), iş bağlantılarından
ve teknopark hizmetlerinden yararlandırma hizmetini verebilecekler.

İş birliği protokolünün imzalanmasının ardından Atılım Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yıldırım Üçtuğ Ostim Teknopark’ta faaliyet gösteren teknoloji
şirketlerini ziyaret etti, üretimleri hakkında bilgi aldı.

nkara Üniversitesi Rektörü Prof.
Dr. Erkan İbiş, OSTİM’de temaslarda bulundu. OSTİM Yönetim
Kurulu Başkanı Orhan Aydın, İbiş'e,
bölgede yürütülen çalışmalar ve
OSTİM’in kurumları hakkında bilgi
verdi. Ostim Teknik Üniversitesi'nin
kurulmasında Ankara Üniversitesi
Rektörü Prof. Dr. Erkan İbiş’in katkılarına dikkat çeken Aydın, üniversitedeki faaliyetler hakkında bilgiler
aktardı.
Ankara Üniversitesi aynı zamanda OSTİM Teknik Üniversitesinin
hami üniversitesi.
Ankara Üniversitesinin Ostim
Teknopark A.Ş.'nin ortaklarından
olduğunu hatırlatan Orhan Aydın,
“Ortağı olduğunuz teknoparkımız
çok başarılı bir şekilde yoluna devam
ediyor. Bölge içerinde üç binada nitelikli firmalarla çalışmalarını sürdürüyor.” dedi.

“Tematik üniversite olmanız
önemli”
Rektör Prof. Dr. Erkan İbiş de
üniversite ve sanayi iş birliğinin önemine işaret etti. OSTİM Teknik Üniversitesine vurgu yapan İbiş, “Sizin
gibi kuruluşların üniversite kurması
çok önemli. Buraya teşvik getirilmesi lazım. Tematik üniversite olmanız
önemli.” değerlendirmesini yaptı.
Rektör İbiş, OSTİM programı
kapsamında Ostim Teknopark’ta faaliyet gösteren teknoloji şirketlerinde
incelemelerde bulundu. Son olarak
OSTİM Teknik Üniversitesini de
ziyaret eden İbiş, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ünsal Sığrı’dan öğrenci
kontenjanı, bölümler ve sürdürülen
çalışmaları dinledi.
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Kalitede kalibrasyon zorunluluk
Ankara Kalibrasyon
Laboratuvar Müdürü Emrah
Ulupınar, “Gıda sektöründen,
ilaç sektörüne, otomotiv
sektöründen, enerji, imalat,
savunma sanayiinde kullanılan
tüm ölçüm aletleri kalibrasyon
işlemine tabi olmak
zorundadır. Kalibrasyon tüm
kalite sistemlerinin olmazsa
olmazıdır.” dedi.
Ankara Kalibrasyon; elektriksel, boyut, sıcaklık, basınç, hacim, kütle, terazi, kuvvet ve sertlik başlıklarında kalibrasyon hizmeti veriyor.

makine ve bilgisayar mühendisi üç ortak
tarafından OSTİM’de kurulan ﬁrma, otomotivden, savunma sanayiine, gıdadan
ilaç sektörü ve imalat sanayine pek çok
alanda test, kalibrasyon ve sertiﬁkalandırma hizmeti veriyor.
TÜRKAK tarafından 9 ana kalemde
akredite olan Ankara Kalibrasyon; elektriksel, boyut, sıcaklık, basınç, hacim, kütle, terazi, kuvvet ve sertlik başlıklarında
kalibrasyon ve doğrulama çalışmaları
gerçekleştiriyor.

İ

malat sanayi, gıda, medikal, otomotiv, savunma gibi hayatın her alanında kullanılan ürün ve hizmetlerin,
üretim ve kullanım aşamalarında gerekli ölçümleri yapan aletlerin, güvenilir
ve doğru değerleri vermesi ve standartları
sağlaması için belli aralıklarla kalibrasyon işleminin yapılması gerekiyor.
Bu işlem, Türkiye Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK) tarafından akredite
edilen laboratuvarlarda gerçekleştiriliyor.
Türkiye’de 140’a yakın kalibrasyon laboratuvarı bulunurken Ankara’da TÜRKAK tarafından akredite edilen 7 aktif
kalibrasyon laboratuvarı hizmet veriyor.
Bunlardan biri de OSTİM’de faaliyet
gösteren Ankara Kalibrasyon Laboratuvarı.
2012’de sektör ihtiyaçlarını dikkate
alarak daha doğru ve güvenilir kalibrasyon hizmeti vermek amacıyla; ﬁzik,

Tüm ölçü aletleri kalibrasyona tabi
Ankara Kalibrasyon Laboratuvarı’nın
ortağı ve Müdürü, makine mühendisi Emrah Ulupınar, sektörün ihtiyaçlarına göre
günden güne kapsamlarını genişlettiklerini belirtti. 5’i mühendis olmak üzere 10
çalışanla sektöre hizmet verdiklerini dile
getiren Ulupınar, kalibrasyonun önemi ve
gelecek hedeﬂerini anlattı.
Ulupınar, kalibrasyonun bütün sektörlerde yapılmasının zorunluluğuna dikkat
çekerek, “Gıda sektöründen, ilaç sektörüne, otomotiv sektöründen, enerji, imalat, savunma sanayiinde kullanılan tüm
ölçüm aletleri kalibrasyon işlemine tabi
olmak zorundadır. Kalibrasyon tüm kalite
sistemlerinde olmazsa olmazıdır.” dedi.
Çalıştıkları sektörler hakkında bilgi veren Ulupınar, şunları söyledi: “Ankara’da
savunma sanayiinin gelişmesiyle birlikte
öncelikle savunma sanayiine, ikinci sıra-

da özellikle medikal, tıbbi cihaz ve ilaç
sanayi hizmet verdiğimiz sektörlerin başında geliyor. Ankara’daki ilaç fabrikalarının büyük çoğunluğuna kalibrasyon
hizmetini biz veriyoruz. Fabrikalarda laboratuvarda bulunan terazileri, sıcaklık
ölçer cihazları, devir ölçen santrifüj ve
soğuk odalarının kalibrasyon işlemlerini
yapıyoruz.

Kalibrasyonsuz üretim riskli
Kalibrasyon
laboratuvarlarının
TÜRKAK’tan akredite olması ve TS EN
ISO/IEC 17025 standardına göre kalibrasyon yapması gerektiğine değinen genç
mühendis, şöyle devam etti: “Kalite sistemimiz, TS EN ISO/IEC 17025:2017
2019 yılında revizyon oldu. Bütün dünya
bu standarda göre kalibrasyon işlemi yapıyor. Doğru ölçüm aletiyle ölçülmeyen,
herhangi bir imalatta kullanılan parça
yanlış üretilmiş olabilir. Burada önemli
olan kalibrasyonlu bir cihazla yaptığınız
işin kontrol işlemidir. Kalibrasyon burada sizin ölçüm aletinizin doğruluğunu
tayin eden bir garantördür.”
Kalibrasyonsuz cihazlarla yapılan ölçümlerin maddi, manevi kayıplara yol
açabileceğini ve insan hayatına yönelik
riskler oluşturabileceğini vurgulayan Emrah Ulupınar, “İlaçlara enjekte edilen faydalı veya zararlı maddenin kalibrasyonsuz bir ölçüm aletiyle yapılan ölçümle
biraz fazla ya da eksik girmesinin hayati
tehlikeye varan boyutları olabilir.” uyarısında bulunuyor.

OSTİM avantaj sağlıyor

Ankara Kalibrasyon Laboratuvarı’nın ortakları (soldan sağa): Bilgisayar Mühendisi Çetin Tıraş, Fizik
Mühendisi Ayşenur Ulupınar ve Makine Mühendisi Emrah Ulupınar.

Laboratuvarı OSTİM’de kurmalarının
nedenlerine de değinen Emrah Ulupınar,
“Sadece Ankara değil tüm Türkiye ve
yakın ülkelerde de OSTİM’in ismi belli.
OSTİM, üretimin kalbi. Üretimin kalbinde bulunmanın bize avantajı, Sincan ASO
1. OSB’de Başkent ve Anadolu OSB’ler
de olan ﬁrmaların çoğu OSTİM’den
büyüyerek giden ﬁrmalar. Bize bu bir
avantaj sağlıyor. Sürekli oralardan geliş
gidişler oluyor böylelikle onlar bize yakınlaşmış oluyor. OSTİM bir merkez oluyor. Destek aldığımız çok sayıda ﬁrma
OSTİM’de.” dedi.

“OSTiMTECH’DEN
BEKLENTİMİZ VAR”
OSTİM Teknik Üniversitesi
(OSTiMTECH) ile temas halinde
olduklarını da vurgulayan Emrah
Ulupınar, “Eğitim planı aynı
Avrupa’daki mühendislik eğitim
planı gibi. Biz de destek verme
teklifinde bulunduk. Öğrencileri bize
gönderebilirler. Onlara burada da
eğitim verir, koçluk, hamilik yaparız.
Bir mühendisin kesinlikle kalibrasyon
ve üretimden anlaması gerekiyor.
Öğrencileri sadece sınıfta tutmak değil,
zaman zaman sahaya göndererek
üretime kazandırmak gerekiyor.
Mühendislik eğitimi bu şekilde olmalı.
OSTiMTECH’den beklentimiz var.
Hedeflerini eğer hayata geçirirlerse
o şekilde güzel nesiller yetiştirilirse
Türkiye sanayisinde patlama olur.”
görüşünü paylaştı.

Tüm başlıklarda kalibrasyon
hedefleniyor
Şirketin kısa, orta ve uzun vadedeki
hedeﬂerini de paylaşan Ulupınar, kısa
vadede laboratuvarın kapsamını yüzde
40 oranında artırarak ölçüm kapsamını
geliştirmek istediklerini kaydetti. Savunma sanayii ve otomotiv sektöründe kalibrasyon hizmetlerini genişletmek adına
Ankara’da ilk olarak tam otomatik tork
sistemini laboratuvarlarına koyacaklarını
kaydeden Ulupınar, “Biz 9 ana kalemden
akrediteyiz. TÜRKAK’ın beyan ettiği 26
ana kalem var bunların hepsini bünyemize alabilmeyi, kapasitemizi geliştirerek
daha fazla personel istihdam etmeyi hedeﬂiyoruz.” ifadelerini kullandı.
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Ticaret savaşları ve korumacılık
2019’da etkili oldu

2

019 yılında ticaret savaşları dünya ticaret gündeminin en önemli
konu başlığı iken, 2020 yılı corona virüsünün gölgesinde başladı. 2019
yılında yaşanan ticaret savaşları ve korumacılık eğilimi dünya ticaretindeki
artışı önceki yıllar ile kıyaslandığında
önemli oranda düşürdü. Bu küresel
tabloya rağmen 2019 yılında ülkemiz
ihracatı %2,2 artışla 171 milyar dolar,
ithalatı ise %9,1 azalış ile 202 milyar
dolar olarak gerçekleşti.
2019 yılında Gayri Safi Yurt İçi
Hasıla itibarıyla dünyanın en büyük
20 ekonomisi içinde ülkemiz 18. sırada yer alırken ilk beş sırada yer alan en
önemli ekonomiler; ABD, Çin, Japonya, Almanya ve Birleşik Krallık oldu.
Ticaret Bakanlığı tarafından açıklanan veriler itibarıyla; 2019 yılı ihracatımızdan %9 ile en fazla pay alan
ülke Almanya olup Almanya’yı İngiltere, İtalya, Irak ve ABD, izliyor. İthalatımızda en önemli paya sahip ülke
%11.1 ile Rusya olup, Rusya’nın ardından Çin, Almanya, ABD ve İtalya
geliyor.

Avrupa Birliği Ülkeleri (28) ihracatımızın %44’ünün yöneldiği en önemli bölge konumunda, %20.8 ile Yakın
ve Orta Doğu ve %7 ile Kuzey Afrika
diğer önemli bölgeler. İhracatımızda
olduğu gibi ithalatımızda da Avrupa
Birliği ülkeleri %37 ile en önemli paya
sahip bölge. Avrupa Birliği ülkelerinin ardında %15 ile Diğer Avrupa ve
%27.5 ile Asya ülkeleri var.
Ülkemizin 2018 yılı küresel hizmet
ihracatından aldığı pay %0,83 düzeyinde olup, 2023 yılı hedefi sağlık
turizmi sektöründe 20 milyar dolar,
film-dizi sektöründe 1 milyar dolar,
eğitim sektöründe 2 milyar dolar, bilişim sektöründe ise 10 milyar dolar
tutarında ihracat rakamına ulaşılması.
Yurt dışında müteahhitlik hizmetleri alanında, 2018 yılında dünyanın en
büyük 250 müteahhitlik şirketi listesinde 46 Türk firması yer alıyor ve ülkemiz, Çin’den sonra listede en fazla
şirketi yer alan ikinci ülke konumunda. Sektör; döviz girdisi, ihracata katkı, istihdama katkı, teknoloji transferi,
makina parkına etki, dışa açılma sürecine etki gibi çeşitli katkılar sağlıyor.

Küresel ticaret ve insan kaynağı
Dünya Ekonomik Forumu’nun
İsviçre'nin Davos şehrinde gerçekleştirilen 50. yıllık toplantısında, önümüzdeki on yıl boyunca bir milyar
insanın yeni beceriler kazanması ve
becerilerinin yeniden nasıl geliştirileceği tartışıldı. Dijital dünyadaki hizmetlere veya bilgilere erişme, küresel
uygulamaların derinlemesine anlaşılması ve küresel iş yapma yeteneğinin
geliştirilmesi bu yeni beceriler arasında tanımlanıyor.
Küresel iş kavramının merkezinde
yer alan dış ticaret, küresel iş yapma
yeteneğinin geliştirilmesine en çok ihtiyaç duyulan alan olacak. Firmalarımız ihracat hedefi koyarken, bu hedefi
tutturacak insan kaynağını istihdam
etmek ve becerilerini geliştirme çabası
içinde olacaklar.
Küresel ortamın talep ettiği bilgi

ve becerilerle donatılmış insan kaynağı ile ne demek istiyoruz; dış ticaret
kültürüne hakim, dış ticaret stratejisi
oluşturabilen, hedef pazarları belirleyebilen, pazarları analiz edebilen, ticari iletişimin açılımını bilen, iş kültürlerinin farkında olan, dijital meydanının
önemini kavramış, dijital dönüşümü
ve pazarlamayı anlayan, uluslar arası
ve bölgesel anlaşmaları bilen ve etkilerini analiz edebilen, yeni müşteriler
bulabilme bilgi ve beceri düzeyine sahip, küresel istihdamın bir parçası olan
insan kaynağından bahsediyoruz.
İhracatın artırılmasında, küresel iş
ortamının gerektirdiği becerileri kazanmış insan kaynağımızın hızla geliştirilmesi, firmalarımızda istihdam
edilmesi ve bu istihdamın desteklenmesi en temel konu olarak karşımızda durmaktadır.

Dış pazar araştırması süreci
nasıl yönetilir?
Öncelikle hedef pazarın tespitinin
yapılması ve üretim sitemine ve ürüne
hakim olunması gereklidir. Hedef
pazarın belirlenmiş olması sonrasında
ilk yapılacak iş; masa başı araştırması
ve yerinde pazar araştırması ile süreci
devam ettirmektir.
Pazar araştırmasından istenen
sonucun alınabilmesi bu araştırmanın
kim tarafından nasıl yapıldığı ile
ilgilidir. Araştırmayı, pazar araştırması
yapma bilgi ve becerisine sahip
şirketinizin bir çalışanı veya
şirketinizde bir ekip yapabilir veya
hizmet alımı yoluna gidebilirsiniz. İster
şirket içinde ister hizmet alımı yolu ile
olsun bütçe imkanlarınız önemlidir.
Öncelikle masa başı araştırması
yapılmalıdır. Bu aşamada yerli
ve yabancı kamuya açık ücretsiz
kaynaklar kullanılarak çalışmaya
başlayabilirsiniz. Bu noktada kamuya
açık ücretsiz yerli kaynaklar oldukça
faydalıdır. Ticaret Bakanlığı’nın
www.ticaret.gov.tr sitesi en önemli
kaynak. Sitedeki pazar araştırması
raporları, Uzmana Danışın uygulaması
(uzmanadanisin.ticaret.gov.tr),
Müşavire Danışın uygulaması
(musaviredanisin.ticaret.gov.tr) ve
kutuphane.ticaret.gov.tr, dış pazar
arayışlarında nitelikli bilgiler ve
yönlendirmeler sunuyor.

kaynaklar kullanılarak yapılması
durumunda da yine www.ticaret.
gov.tr/destekler adresinden Ticaret
Bakanlığı Rapor Satın Alma Desteği
kullanılabilir ve finansman ihtiyacı
karşılanabilir. Şirketler ile iş birliği
kuruluşlarının yurt dışına yönelik
pazara giriş stratejileri ile eylem
planlarının oluşturulabilmesi amacıyla
satın alınan sektör, ülke, yurt dışında
yerleşik şirket veya marka odaklı
rapor giderleri ile yurt dışında yerleşik
şirket alımlarına yönelik mali ve
hukuki danışmanlık hizmetlerine
ilişkin giderler, belirli oranlarda
desteklenmektedir.
Yerinde Pazar araştırmaları, Ticaret
Bakanlığının “Yurt Dışı Pazar
Araştırması Desteği” kullanılarak
gerçekleştirilebilir. Sınai ve/veya
ticari faaliyette bulunan şirketler
tarafından en fazla iki şirket çalışanı
ile gerçekleştirilen yurt dışı pazar
araştırması gezilerine ilişkin giderler
belirli oranda desteklenmektedir.
Özetle, masa başında ücretsiz
kaynaklar veya ücretli kaynaklar
kullanılarak yapılan azar araştırmaları
yerinde pazar araştırması çalışması
ile desteklenerek hedef pazara doğru
stratejiler ile giriş yapılması imkanı
sağlanır.

Türkiye İhracatçılar Meclisi ve bağlı
olduğunuz İhracat Birliği www.tim.
org.tr, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu
(DEİK) www.deik.org.tr ve TOBB’un
www.tobb.org.tr portalları da
ihracatçılarımız için önemli kaynaklar.
Masa başı araştırmasının ücretli

OSTİM DIŞ TİCARET BÜLTENİ
2 AYDA BİR YAYINLANIR
BÜLTENE LİNKTEN ULAŞABİLİRSİNİZ
www.ostim.org.tr/dis-ticaret-bulteni-277

OSTİM ORGANİZE SANAYİ GAZETESİ | 23

OCAK-ŞUBAT 2020

Gambiya Türk modeli hastane istedi
Gambiya Sağlık Bakanı Dr.
Ahmadou Lamin Samateh,
ülkesindeki hastanelerin
yapımı için Türkiye’den
destek beklediklerini
bildirdi. Bakan Samateh,
“Bizim hastanelerimiz,
sizin hastaneleriniz gibi
olsun istiyoruz. Bunun için
sizin gibi önemli insanlarla
bağlantı kurmamız
gerektiğini biliyoruz. Bizim
aynı zamanda orada
hastanelerde çalışacak
önemli mühendislere ve
bunun eğitimini verecek
insanlara ihtiyacımız var.”
dedi.

G

ambiya’nın Ankara Büyükelçisi
Landing Kinteh ve bürokratlarıyla birlikte OSTİM’e gelen konuk bakan, Türkiye’nin, uzun yıllardır
Gambiya’nın çok iyi dostu olduğunu belirterek, “Ortak amaçlara, kültüre sahibiz.
Birçok alanda sizinle birlikte iş birliğine
açığız. Yüksek standartlar olduğu için
OSTİM’e geldik. Burada, insanların detaylara dikkat ettiğini, yüksek kalite ve
sürdürülebilirliğe önem verdiklerini biliyoruz.” ifadelerini kullandı.
Dr. Ahmadou Lamin Samateh,
OSTİM’de Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Aydın, OSTİM Medikal Sanayi Kümelenmesi Yönetim Kurulu Başkanı ve
yönetim kurulu üyeleriyle bir araya geldi.

“Kümelerimize her türlü garantiyi,
desteği veriyoruz”
OSTİM

Yönetim

Kurulu

Başka-

olduğu için OSTİM’e geldik. Burada, insanların detaylara dikkat ettiğini, yüksek
kalite ve sürdürülebilirliğe önem verdiklerini biliyoruz. Uzun zamandır ülkemizi
yeniden inşa etmeye çalışıyoruz. Bunu
yaparken de yüksek kaliteli ürünler ve
şirketlerle çalışmak istiyoruz. Bunun için
çok uğraşıyor ve dua ediyoruz; ‘Gambiya
inşallah Türkiye gibi olur.’ Büyükelçimizle bu sebeple burada bulunuyoruz.

“Hastanelerimiz sizinkiler gibi olsun”

nı Orhan Aydın, bölgede küçük ve orta
ölçekli 6.200 işletmenin 17 ana sektör
139 iş kolunda üretim yaptığını kaydetti. OSTİM’in bir şehir kurmak için tüm
bileşenlerin bulunduğu bir üretim bölgesi
olduğunun altını çizen Aydın, şöyle konuştu: “Bölge olarak Afrika ülkeleri ile
de ilişkilerimizi geliştirmeye çalışıyoruz.
Fas, Tunus, Cezayir, Nijerya, Somali,
Güney Afrika Cumhuriyeti, Sudan, Gana
ve birçok ülke ile iş geliştirmeye gayret
ediyoruz. Gambiya ile de iyi ilişkiler
geliştirme konusunda her türlü iş birliği
ortamlarını hazırlamaya hazırız. Bölgemizde; medikal, iş ve inşaat makineleri,
kauçuk, enerji, raylı sistemler, haberleşme teknolojileri, savunma ve havacılık
gibi ana başlıklar var.
Bakanımızın ihtiyaçları için bireysel
olarak firmalarımız üzerinden gidilebilir
ama burada bir ekosistem var. Firmalar,
üniversiteler, kamu kurumlarının beraber olduğu bir ekosistem; bölgemizin ve
ülkemizin güvendiği akredite olmuş topluluk, tüm sektörlerin sorunlarına çözüm
üretebilecek bir yapı. Sadece ticaret değil.
Biz de, organize sanayi bölgesi olarak;
devletin kontrolünde, kanunla kurulmuş
bir sanayi organizasyonuyuz. Kümeleri-

Dr. Ahmadou Lamin
Samateh, “Birçok
alanda sizinle birlikte
iş birliğine açığız.
Yüksek standartlar
olduğu için OSTİM’e
geldik. Burada,
insanların detaylara
dikkat ettiğini,
yüksek kalite ve
sürdürülebilirliğe
önem verdiklerini
biliyoruz.” dedi.

mize her türlü garantiyi, desteği veriyoruz
ve arkasındayız. OSTİM Medikal Sanayi
Kümelenmesi, Sağlık Bakanlığı ile Sanayi Bakanlığı ile de entegre olmuş bir yapı.
Sayın Ahmadou Lamin Samateh Bakanımızın ihtiyaçlarına çözüm bulmakta
emirlerine amadeyiz.”

“Yüksek standartlar olduğu için OSTİM’e
geldik”
Gambiya Sağlık Bakanı Dr. Ahmadou
Lamin Samateh, Türkiye’nin, uzun yıllardır Gambiya’nın çok iyi dostu olduğunu
bildirdi. İki ülkenin ortak amaçlara sahip
olduğunu dile getiren Samateh, şu görüşleri paylaştı: “Birçok alanda sizinle birlikte iş birliğine açığız. Yüksek standartlar

Bizim hastanelerimiz, sizin hastaneleriniz gibi olsun istiyoruz. Hastane inşaatı
zor bir iş, onun da farkındayız. Biz hala
çok basit camları ve yapıları olan hastanelere sahibiz. Biz, sizinki gibi hastaneler
istiyoruz. Bütün bağlantısı, şebekesi olan,
sistemi oturmuş hastaneler istiyoruz. Bunun için çok uğraşmamız lazım. Bunun
için sizin gibi önemli insanlarla bağlantı
kurmamız gerektiğini biliyoruz. Bizim
aynı zamanda, orada hastanelerde çalışacak önemli mühendislere ve bunun eğitimini verecek insanlara ihtiyacımız var.
Buradan ürün aldığımız zaman, bir alarm
olduğu vakit Türkiye’den kalkıp buraya
uçakla bir anda gelip destek sağlayacak
ekibe de ihtiyacımız var. Bu sebeple biz
buradayız.”

“Gambiyalı gençler Türkiye’de okusun”
OSTİM Medikal Sanayi Kümelenmesi
Yönetim Kurulu Başkanı Fatin Dağçınar,
küme üyelerinin nitelikli çalışmalarla
ürünler ürettiğini ve dünyanın birçok ülkesine ihraç ettiğini vurguladı.
Küme olarak Gambiya Devleti’nin
yatırımlarına tedarik sağlayabileceklerini
belirten Dağçınar, Gambiyalı gençlerin
Türkiye’deki biyomedikal mühendisliği
fakültelerinde eğitim alabileceğini söyledi.

Irak, Türk şirketlerinden memnun

I

rak Parlamentosu Bağdat Milletvekilli Mohammed Shyaa Al-Sudani, “İki
ülkenin halklarının ortak özellikleri ve
Türk şirketlerinin işlerinin kaliteli olmasından dolayı Irak’ın tüm şehirlerinde
Türk şirketleri hoş karşılanır.” dedi.
Irak Parlamentosu Bağdat Milletvekilli, Çalışma ve Sosyal İşler Önceki
Dönem Bakanı Mohammed Shyaa AlSudani, Orta Doğu Araştırmaları Merkezi Başkanı Prof. Dr. Ahmet Uysal ile
birlikte OSTİM’den bilgi aldı.
Irak ve Türkiye arasındaki ilişkilerin önemine dikkat çeken Mohammed
Shyaa Al-Sudani, iki ülke halklarının
ortak özelliklerinden dolayı Irak ve Tür-

kiye arası ilişkilerin özel olduğunu vurguladı.
2003’ten sonra Irak’a gelen ilk şirketlerin Türk şirketleri olduğunu hatırlatan
Sudani, “İki ülkenin halklarının ortak
özellikleri ve Türk şirketlerinin işlerinin kaliteli olmasından dolayı Irak’ın
tüm şehirlerinde Türk şirketleri hoş
karşılanır. Türk şirketlerinin Irak’ta ve
Bağdat’ta çalışması bizim için önemli.”
dedi.
Irak’ta hükümetin yerli üretime önem
verdiğini ve yatırımcılara arsa tahsis ettiğini belirten Milletvekili Mohammed
Shyaa al-Sudani, OSTİM’in Irak’ta bir
bölgeyi kurması ve işletmesini teklif etti.

Ankara’da sanayileşmenin başlangıcı
OSTİM
OSTİM Yönetim Kurulu Başkanı
Orhan Aydın, Ankara’da sanayileşmenin başladığı bölgenin OSTİM olduğunu kaydetti. Aydın, OSTİM’in Türkiye
genelinde öne çıkan sektörlerinin; iş ve
inşaat makineleri, savunma ve havacılık,
medikal, raylı sistemler, yenilenebilir
enerji, kauçuk, raylı sistemler ve haberleşme teknolojileri olduğunu anlattı.
Orhan Aydın, Irak’ta kurulacak sanayi bölgelerinin planlanması, işletilmesi,
uluslararasılaşması ve mesleki eğitimi
konularında bilgi ve tecrübelerini paylaşmaya hazır olduklarını vurguladı.

Mohammed Shyaa Al-Sudani: “Türk
şirketlerinin işlerinin kaliteli olmasından dolayı
Irak’ın tüm şehirlerinde Türk şirketleri hoş
karşılanır. Türk şirketlerinin Irak’ta ve Bağdat’ta
çalışması bizim için önemli.”

OSTİM Yatırım A.Ş. Genel Müdürü Abdullah Çörtü, şirketin Irak’taki
sosyal ve kültürel faaliyetleri hakkında bilgi verdi. Irak’a önem verdiklerini
dikkat çeken Çörtü, Kerkük, Nasıriye ve
Bağdat’ta hayata geçirdikleri üretim tesisleri ve sosyal projeleri anlattı.
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Bangladeş tecrübe
paylaşımı istiyor
OSTİM’i ziyaret eden
Bangladeş Sanayi
Bakanlığı Sekreteri Abdul
Halim, “OSTİM’den
öğrenebileceğimiz çok fazla
tecrübe ve yapabileceğimiz
iş birlikleri var. Sizi de bilgi
ve tecrübelerinizi aktarmak
için Bangladeş’te ağırlamak
isteriz.” dedi.
anayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın
davetlisi olarak Ankara’ya gelen
Bangladeş Sanayi Bakanlığı Sekreteri Abdul Halim ve beraberindeki bürokratlar, OSTİM’de bilgiler aldı. Halim,
OSTİM’i bilgi ve tecrübeleri aktarmak
için Bangladeş’e davet etti.

S

"OSTİM'le benzer yönler çok fazla"
Ülkesinin, Türkiye ile köklü bir geçmişe dayanan iyi ilişkileri olduğunu
bildiren Halim, “Bağımsızlığımızı kazandığımızdan bu yana bu ilişkileri devam ettiriyoruz. Küçük ve orta ölçekli
girişimciler için kurulmuş Bangladeş
Küçük İşletmeler Kurumu’muz (BSCIC)
var. KOSGEB’le iyi niyet anlaşmamız
bulunuyor. BSCIC’in OSTİM’le benzer
yönleri çok fazla. Biz de OSTİM gibi sanayi bölgeleri geliştiriyoruz. Benzer işler
yapıyoruz. Firmalarımıza teknik destek
sağlıyoruz. OSTİM’den öğrenebileceğimiz çok fazla tecrübe ve yapabileceğimiz
iş birlikleri var. Sizi de bilgi ve tecrübelerinizi aktarmak için Bangladeş’te ağırlamak isteriz.” dedi.

"Bangladeş masası açacağız"
OSTİM Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Aydın, kurumsal bilgi ve tecrübeleri
paylaşmaktan memnuniyet duyacaklarını
kaydetti. Aydın, “Her türlü iş birliği konusunda gönlümüz sonuna kadar açık.
Burası onların. OSTİM’de çok sayıda
ülkenin masası yer alıyor. Bangladeş’e
de ticari iletişimin güçlendirilmesi adına
aynı uygulamayı yapacağız. Bir küme
koordinatörümüzü görevlendireceğiz.”
değerlendirmesinde bulundu.

OSTİM Teknik Üniversitesi Rektörü
Prof. Dr. Murat Yülek’le de bir araya gelen heyet, eğitim programı ve uygulamalar hakkında bilgi aldı.
Bangladeş’teki Islamic University Of
Technology ile iş birliği protokolü imzaladıklarını belirten Rektör Yülek, OSTİM Teknik Üniversitesinde öğrencilerin
bölgedeki işletmelerde uygulamalı eğitim
alarak iş hayatına hazırlandıklarını belirtti. Yülek, heyete okuldaki laboratuvarları
ve uygulama merkezlerini de tanıttı.

Türkiye Bangladeş
Ticari İlişkiler
En önemli
ihraç ürünleri;
hazır giyim,
jüt ve jüt ürünleri, donduAbdul Halim
rulmuş deniz
ürünleri, deri ve çay olan Bangladeş’in
ithal ettiği ürünler; petrol yağları, pamuk,
tekstil makineleri ve ekipmanları, plastik
mamüller, tarım ürünleri ve demir çelik.
Nüfusu 165 milyonu aşan Bangladeş,
bütün insanlığa huzur, barış ve saadet
getirecek “Yeni Bir Dünya” tanımı ve
arayışına dair cesur bir girişim ve samimi
bir oluşum olan D-8’in üye ülkelerinden
ve Kırsal Kalkınma başlığını koordine etmekle görevli.
2019’un ilk 4 ayında Güney Asya ülkesine 114,8 milyon dolarlık ihracat gerçekleştiren Türkiye, aynı dönemde 144,5
milyon dolarlık ithalat yaptı.
Türkiye’nin Bangladeş’e başlıca ihraç
ürünleri: Demir çelik inşaat malzemeleri,
pamuk, süt ve süt mamulleri, elektrikli
makina ve cihazlar, tekstil makineleri,
tekstil kimyasalları, baharatlar ve jeneratörler.
Bangladeş’ten başlıca ithal ürünler
ise şunlar: Örülmemiş giyim eşyaları ve
aksesuarları, örme giyim ve aksesuarları,
dokumaya elverişli bitkisel lifler (jüt) ve
seramik mamuller.
Heyet daha sonra OSTİM’de işletmeleri ziyaret etti.

İŞİM’e Belarus’tan
iş birliği talebi
İş ve İnşaat Makineleri
Kümelenmesi (İŞİM)
yönetimiyle bir araya gelen
Belarus Ankara Büyükelçisi
Viktor Rybak, Belarus
Minsk Tractor Works
firması yetkililerinin İŞİM
üyeleriyle görüşme ve iş
birliği yapma talebini iletti.
elarus Ankara Büyükelçisi Viktor
Rybak, Ticaret Ataşesi Ruslan Kizelevich OSTİM’de İŞİM yönetimiyle
bir araya geldi.
Ticaret fırsatlarını görüşmek ve
Belarus’lu firmaların iş birliği taleplerini iletmek üzere OSTİM’e gelen Büyükelçi Rybak, Belarus Minsk Tractor
Works firması yetkililerinin İŞİM üyeleriyle görüşmek ve iş birliği yapma
taleplerini iletti.
Avrasya Ekonomik Topluluğu’na

B

üye olduklarını ve büyük bir pazar
potansiyelinin kapısı olduklarını dile
getiren Viktor Rybak, İŞİM’ e birlikte
proje yapma teklifinde bulundu.
2019’un sonunda Türkiye’deki
görevine başlayan Büyükelçi Viktor
Rybak, ekonomik ve ticari ilişkileri geliştirmeye özel önem gösteriyor.
İŞİM Yönetim Kurulu Başkanı Halide Rasim, Büyükelçi’ye küme üyeleri
ve sektör hakkında bilgi verdi. İş ve inşaat makineleri sektöründe Türkiye’deki önemli markaların İŞİM üyesi olduğuna dikkat çeken Rasim, her türlü iş
birliğine açık olduklarını bildirdi.
Toplantının ardından Büyükelçi Viktor Rybak, İŞİM üyesi Titan
Makine’nin üretim tesislerini de ziyaret
ederek firma hakkında bilgi aldı.

Türk firmalarına ortak heyet çağrısı
Avusturya Büyükelçiliği Ticaret Ataşesi
Dr. Christian Maier ve İdari İşler
Sorumlusu Manuela Kaltenegger Görgü,
İŞİM yönetimiyle bir araya geldi.

Ataşe Dr. Christian Maier, 3. dünya
ülkelerinin pazarlarına Türk firmalarıyla
oluşturulacak ortak bir heyet ile gitmek
istediklerini belirtti.

İş birlikleri, ortak faaliyetler ve
Avusturya’daki kümelenmelerle bir
araya gelme konularının görüşüldüğü
toplantıda, İŞİM üyeleri ve Avusturya
firmalarının katılımıyla geniş kapsamlı ikili
iş görüşmesi organizasyonu yapılması
değerlendirildi.

İŞİM Yönetim Kurulu Başkanı Halide
Rasim, Avusturya’da ikinci kuşağa
aktarılamayan firma ve tesisleri
çoğunlukla Almanya ve diğer ülkelerden
yatırımcıların değerlendirdiğini,
bu fırsatları Türk Eximbank’ın da
desteğiyle Türk yatırımcılarının
değerlendirebileceğini dile getirdi.
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Kamboçya KOBİ’leri inceliyor
Kamboçya Ekonomi ve
Finans Bakanlığı temsilcileri
ve Dünya Bankası
yetkililerinden oluşan heyet,
KOBİ’ler hakkında OSTİM’de
bilgi aldı.

K

amboçya Ekonomi ve Finans
Bakanlığı Genel Müdürü Phiyorin Tep, ülkelerinde KOBİ
bankacılığına yönelik çalışmalar başlattıklarını ve KOBİ’lerle ilgili başarılı uygulamaları incelemek üzere
OSTİM’e geldiklerini bildirdi.
Ülkelerinde KOBİ’lere yönelik finansman modeli çalışması yürüttüklerini dile getiren Phiyorin Tep, “Burada
önemli bir denge mekanizması kurmak
gerekiyor. Büyük işletmelerden daha
fazla vergi alıp küçük işletmeler desteklenmeli. Çünkü, küçük işletmelerde
çalışan binlerce kişi var. Dolayısıyla

Kamboçya
ekonomisi
15 milyon nüfusa sahip olan
Kamboçya’nın
gayrisafi yurtiçi
hasılası 16,9 milyar dolar. Tekstil, konfeksiyon, ayakkabı, elektrikli makine
ve cihazlar ile pirinç ülkenin başlıca
ihracat kalemleri arasında yer alıyor.
Hazır giyim ara ürünleri, petrol ürünleri,
inşaat malzemesi, makina, motorlu
araçlar, kozmetik ve eczacılık ürünleri
de Kamboçya’nın ithal ettiği başlıca
ürünlerden.
Türkiye ve Kamboçya arasında Türkiye
İstatistik Kurumu verilerine göre ticaret
hacmi 108 milyon dolar civarında.
Türkiye’den Kamboçya’ya ihraç edilen
ürünlerden bazıları şöyle: Taşkömürü
katranı ve ham petrolden ürünler; vitaminler, hormonlar, alkolidler, antibiyotikler, ilaçlar, tıbbi eşya, tekstil elyafi ve
mamulleri, metal dışı mineral mamuller.
Türkiye’nin, 2004-2013 yılları arasında Kamboçya’ya yapmış olduğu ikili
resmi kalkınma yardımlarının toplamı
910.000 dolar. Türkiye bugüne kadar,
Kamboçya’da TİKA aracılığıyla yol
yapımı, bilgisayar donanımı yardımı ve
okul inşası gibi toplam maliyeti 717.000
dolara ulaşan projeleri hayata geçirdi.
Kaynak: www.mfa.gov.tr

KOBİ’leri eğitmek, finansman desteği
sağlamak gibi denge kurmak adına devletlerin bir misyonu olması gerekiyor.”
dedi.
Heyet, OSTİM modelinin Kamboçya’ya
uygunluğu konusunda da görüş alışverişinde bulundu.
OSTİM Dış Ticaret Koordinatörü
Dr. Meral Gündüz, OSTİM’de faaliyet
gösteren firmaların sektörleri ve üretim
imkânları, OSTİM ekosistemi ve kümelenmeler hakkında Kamboçya heyetine bilgi verdi.
OSTİM Yönetim Kurulu Başkanı
Orhan Aydın, KOBİ’lerin ekonomideki
önemine dikkat çekti. Dünyanın gelişmiş ülkelerinin de KOBİ’lere öncelik
verdiğini vurgulayan Aydın, OSTİM’in
Ankara’nın sanayileşmesini KOBİ’lerle nasıl başardığının örneği olduğunu
ve OSTİM modelini Kamboçya ile
paylaşmaya hazır olduklarını ifade etti.

"Türkiye'de üretilen
ürünlerin kalitesinden
eminiz"

F

ildişi Sahili Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı yetkilileri OSTİM Medikal Sanayi
Kümelenmesi ile bir araya geldi.
Bakanlık yetkilileri, Nisan ayında ülkenin eski başkenti Abidjan’da düzelenecek
MEXCI 2020 fuarı hakkında küme yönetimine bilgi verdi.
Fildişi Sahili Cumhuriyeti’nin medikal
sektördeki gelişmelerini de anlatan heyet,
ülkede gelecek 2 yıl içerisinde 500 sağlık
hizmet kuruluşu açılacağını ve medikal
sektörüne 2 milyar dolar yatırım yapılacağı
bilgisini verdi.
Sağlık Bakanlığı yetkilisi Blaise Ndede,
Türk üreticilerini MEXCI 2020’ye davet
ederek, “Sağlık Bakanlığı olarak Türkiye'de
üretilen ürünlerin kalitesinden eminiz. Türkiye'deki sağlıkla ilgili hizmet sunucularının ve medikal sektör üreticilerinin fuara
katılmasını istiyoruz. Türkiye, fuarımızın
onur konuğu ülkesi olacak.” dedi.
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Kadının girişimciliğe dönüşen
hikayesi OSTiM’de anlatıldı
100 yıl öncesinde sanayide
sadece emek yoğun
işlerde işçi statüsüyle
tanınan kadın, günümüzde
girişimci, iş veren, teknoloji
geliştiren rolleri de üstlendi.
Kadının dönüşen hikayesi,
bugünün başarılı girişimci
kadınlarının anlatımıyla
OSTİM Teknik Üniversitesi
(OSTiMTECH) Girişimcilik ve
Liderlik Merkezi tarafından
düzenlenen Sanayi ve
Teknolojide Kadın: Hikâyeyi
Tersine Çevirmek etkinliğinde
anlatıldı.

O

STİM Teknik Üniversitesi Girişimcilik ve Liderlik Merkezi tarafından OSTİM Vakfı, Girişim
Merkezi ve OSTİM Organize Sanayi
Bölgesi Sanayici İş Adamı ve Yöneticileri Derneği’nin (ORSİAD) destekleriyle Sanayi ve Teknolojide Kadın:
Hikâyeyi Tersine Çevirmek etkinliğinde sanayi ve teknolojide başarılı
girişimleri hayata geçiren iş kadınları
başarı hikayelerini paylaştı.

“İhtiyacımız: cam tavanları kırmak”
OSTiMTECH Girişimcilik ve Liderlik Merkezi Müdürü Dr. Begüm Şahin,
kadın emeğinin bir güne sığdırılamayacağını, dünyanın her yerinde kadınların
emeklerini artırmak için çabaladıklarını
anlattı.
Toplumsal kalkınma ve uluslararası
rekabet gücü için kadın emeğinin artmasının önemine dikkat çeken Şahin,
“Bizler teknoloji, sanayi, girişimcilik,
sanat, tarım kısacası her alanda her geçen gün daha fazla olmalıyız ki ülke
olarak istediğimiz noktaya gelelim. İhtiyacımız olan tek şey kendimize daha
fazla güvenmek ve o cam tavanları kırmak. Bu yüzden biz de bugün burada
kendi cam tavanlarını kırmış, başarı
hikayelerini yazmış ve gerçekten çabalayarak, didinerek, güzel yerlere gelmiş
kadınlarımızın başarı hikayelerini din-

leyeceğiz.” dedi.
OSTiMTECH Rektörü Prof. Dr.
Murat Yülek, toplum olarak kadınların
bilgi, beceri, zeka ve enerjisinden yeteri
kadar yararlanılamadığına dikkat çekti.
Rektör Yülek, “İnşallah bu tip organizasyonlarla ve tabi bunların ötesinden
üniversitelerimizin, diğer kurumlarımızın faaliyetleriyle bu boşluğu zaman
içinde inşallah ortadan kaldıracağız.”

“OSTİM’de kadın girişimcilerin sayısı
her geçen yıl artıyor”
OSTiMTECH Mütevelli Heyeti
Başkanı ve OSTİM Yönetim Kurulu
Başkanı Orhan Aydın, OSTİM’de tahmin edilenden çok daha fazla kadın girişimci ve çalışan olduğunu vurguladı.
OSTİM’de kadın girişimci sayısındaki artışa dikkat çeken Aydın, “Geçtiğimiz yıllara göre, her geçen yıl artan
kadın girişimcimiz, çalışanımız oluyor.
Kadın eli değdikçe de bölgemizin ve
üretimimizin şeklinin değiştiğini düşünüyorum. Kadınlarımızın emeği gerçekten çok saygıdeğer, çok kutsal bu
nedenle onları tekrar tebrik ediyorum.”
değerlendirmesini yaptı.

“Üretim aşığı kadınlar var”
OSTİM Vakfı Müdürü Gülnaz Karaosmanoğlu, OSTİM ekosisteminde çok
ciddi işler başaran ve sessiz sedasız çalışmalarına devam eden girişimci kadınlar olduğunu vurguladı.
“Asıl olan sessiz kahramanları yakalayabilmek.” diyen Karaosmanoğlu,
sözlerini şöyle sürdürdü: “OSTİM’de
girişimci kadınlar var. Girişimci aile
şirketlerini, kariyer tercihlerini aile şirketlerini devam ettirmekten yana olan
kadınlar var. Çok daha başka yerlerde
daha süslü işlerde, çalışacakken, kariyerini buraya çevirmeyi tercih etmiş üretim aşığı kadınlar var.”
Türkiye’de toplam iş gücünün yüzde
yüzde 32’sinin kadınlardan oluştuğunu ifade eden Gülnaz Karaosmanoğlu,
“Yüzde 32’nin sadece yüzde 3’ü yani
bin kişide 30 kişisi sanayi ve teknolojide
yer alıyor. Bu sanayi ve teknolojide hem
girişimci olarak hem yönetici olarak teknoloji üreten ve bilim alanlarda çalışan
kadınlar.” dedi.
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Yıllık 40 milyon dolar yurt dışına gidiyor.

OSTİM firması yerli ve milli imkanlarla üretebiliyor.

İzolatör deprem etkisini yarı yarıya azaltıyor
Deprem gerçeği, ülkemiz
ve yakın coğrafyada
acı sonuçlarıyla kendini
göstermeye devam ediyor.
Doğal afet sonrasında
gündeme gelen konuların
başında da yapıların deprem
mukavemeti ve alınan
önlemler geliyor. Sismik
izolatörler bu önlemlerin en
kritik başlıklarından. OSTİM’in
köklü firmalarından Özdekan
Kauçuk, bu ekipmanı yerli
ve milli imkanlarla üretiyor.
Türkiye’nin yaklaşık 6 yıldır
yıllık 40 milyon doların
üzerinde sismik izolatörün
dışardan aldığını ifade eden
Yönetim Kurulu Başkanı
Yusuf Ziya Korkmaz, “Biz
de artık bunu Türkiye’de
yapabiliyoruz. İzolatör,
depremin etkisini yarı yarıya
azaltır.” diyor.

üyesidir.

2

4 Ocak 2020’de Elazığ Sivrice merkezli 6,87 büyüklüğündeki depremin
ardından binaların dayanıklılığı yine
tartışmaların odak noktası olurken, Elazığ
Fethi Sekin Şehir Hastanesi, zemininde bulunan 872 deprem izolatörü sayesinde depremi üst katlarda artçı gibi çok hafif hissetti.
Türkiye’nin diğer bölgelerinde gerçekleşen
sarsıntılar da dikkatleri yapılara çevirdi.
Özdekan Kauçuk, birçok ulusal ve uluslararası projede yer alan OSTİM firması.

Projelere uygun sismik
izolatör tasarlayabildiklerini
belirten Yusuf Ziya
Korkmaz, “Şu an
Türkiye’deki en büyük
sıkıntılardan bir tanesi;
binayı projelendiriyorlar
ama binaya uygun sismik
izolatörü tasarlayabilecek
mühendislik eksiklikleri
var. İnşaat mühendisliği
eğitiminde deprem
konularının artırılması
gerekir.” dedi.

Türkiye’nin deprem haritası çıkarıldı.
Bunun için 8 yıllık bir çalışma yapıldı. Türkiye’deki fay hatlarının ve deprem değerlerinin tekrar derlemesi yapıldı ve yeniden
deprem dereceleri çıktı. Bu derecelerin de
üzerine son 2 yıldır Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve bazı üniversitelerle birlikte, yapıların yeniden depreme mukavim yapılmasına ilişkin yönetmelik çıktı. Biz yönetmelik
sürecinde, sismik izolatörün sağlayacaklarını anlattık.

Son olarak İstanbul Havalimanı’na yapı
titreşim takozları ve elastomer mesnetleri
üreten şirket, sektöründe uzun soluklu ArGe projelerine de imza atıyor; bu kapsamda uzmanlaştığı alanlardan biri de sismik
izolatörler. Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf
Ziya Korkmaz, yaklaşık 15 yıldır bir süreçte geliştirdikleri sismik izolatörler ve yapı
güvenliğine ilişkin sorularımızı yanıtladı.

“9 ülkedeki projede referansımız var”
Sismik izolatörün fonksiyonu
nedir? Firma olarak konuyla ilgili
çalışmalarınızı anlatır mısınız?
Sismik izolatör; yaklaşık 15 yıldır çalıştığımız Ar-Ge konumuz. Sismik izolatör,
binaların altına konan; deprem etkisini,
deprem, sönümleyen, azaltan, Japonya’nın,
Avrupa’nın kullandığı bir teknoloji. Otomobillerde olduğu gibi motor kulak takozu,
onun daha büyüğü ve geliştirilmiş mantığında kauçuk izolatör kullanıyoruz. Ürünümüzü 8 yıl önce gerçekleştirdik. Yurt
dışında akredite laboratuvarlarda ölçtürdük
ve performans değerini de yakaladığımızı
gördük. Artık Türkiye’de yapabiliyoruz.
Bunu yaparken kauçuğun sönüm oranlarını, çapraz bağlarını, kullanılan materyallerin özelliklerini, kısaca hepsini Ar-Ge
projesi ile gerçekleştirdik, akrediteli bir kuruluştan CE belgemizi aldık. Şu anda sismik
izolatör test laboratuvarı kuruyoruz, yeni bir
cihaz yaptırıyoruz. Ticaret Bakanlığı’mız
da bizi destekliyor. Avrupa’da, Japonya’da
yapılan neyse biz de binaların altına bunun
aynısını üretiyoruz. Yurt dışında 9 ülkedeki projede referansımız var. Türkiye’de de
Ankara’da AFAT binasının altına uyguladık. Yaklaşık 5 yıl oldu. Her yıl kontrollere gidiyoruz, hiçbir sıkıntımız yok. Bütün
testlerden geçiyoruz. Avrupa’nın yaptığı
ürünü bir OSTİM firması olarak şu anda
Türkiye’de yapabiliyoruz. Bunu başardık.

“Yıllık 40 milyon doların üzerinde sismik
izolatör, dışarıdan alınıyor”
Sismik izolatörler ülkemizde yaygın
olarak kullanılıyor mu?
Daha çok AVM’lerde, hastanelerde kullanılıyor. 1999 Kocaeli, Düzce depremlerinden sonra Bakanlar Kurulu bir kararı
aldı. Acil eylem binaları; okullar, hastaneler, bazı kamu kurumlarında mecbur hale
geldi. Bunun üzerine ilk olarak Sağlık Bakanlığı İnşaat Emlak Dairesi gündemine
aldı, şehir hastaneleri projelerini deprem
yönetmeliğine uygun hale getirdi. Türkiye
genelinde yapılan tüm şehir hastanelerinde
deprem izolatörü mevcut. Ancak o dönemde belgelendirmemizi tamamlayamadığımızdan bizden alım yapmadılar. Ağırlıklı
olarak İtalya, Almanya, ABD, Japonya ve
Uzak Doğu ülkelerinden temin ediliyor.
Yaptığımız fizibilitede; Türkiye’ye yaklaşık 6 yıldır yıllık 40 milyon doların üzerinde sismik izolatörün dışarıdan alındığını
gördük.

Türkiye’de sizden başka izolatör
üreten var mı?
Biz bu çalışmalara çok erken başladığımız için Türkiye’de öncü bir firmayız; ancak
belgelendirmeyi tamamlayabildik. Laboratuvarımızı da kuruyoruz. Bu konuda henüz
Türkiye’de belgeli olarak bu işi yapan üretici
yok. Uygulamacılar var; yurt dışından gelenlere uyguluyorlar ama üreten yok.

Talep çoğaldı
Tüm inşaatlarda zorunlu mu?
Ülkemizde tüm inşaatlarda henüz izolatör zorunluluğu gelmedi ama kamu binalarında artık zorunluluk başladı. Bazı ülkelerde zorunluluk var. Japonya bir deprem
bölgesi; inşaat yapılacağı zaman projelendirilirken deprem güvenliği dikkate alınıyor. Böyle bir zorunluluk var. Binaların
deprem yönetmeliği ve sismik izolatörün
yönetmeliği şartnameleri daha yeni oluşturulabildi Türkiye’de. Dolayısıyla biz de
bu şartnameye uyan ürünler yapıyoruz. Bugünlerde bize çok talep geliyor.

İzolatörün maliyeti yüksek midir?
Çok yüksek değil. Biz uzun süredir müteahhitleri bilgilendiriyoruz. Ortalama bir
daire başına deprem güvenliği 15 bin ile 35
bin TL arası değişiyor. Bölgenin deprem
riskine, binanın mimari yapısına göre ortalama böyle bir maliyet tutuyor. Ama burada mevcut yapıyı yüzde 50 depreme karşı
güvenli hale getirmiş oluyoruz. 7 şiddetinde
bir depremin 3-3,5 arasında hissedilebileceği hesabı çıkıyor ortaya.
Son depremlerde binalarda izolatör olduğunu farz edelim; hasar daha az olacaktı.
Örneğin Elazığ depreminde, Elazığ Fethi
Sekin Şehir Hastanesi’nde deprem izolatörü uygulandı. İzolatör, 6,87 şiddetindeki
depremi yaklaşık 3,1’e düşürmüş. Hastane
hissetmedi depremi. İzolatör, depremin etkisini yarı yarıya azaltır.

Deprem şiddetini sönümleyen ve yarı yarıya azaltan sismik izolatörlerin test anı ve uygulama alanlarından detaylar. İzolatörler, kurşun çekirdek gibi farklı teknikler kullanılarak üretiliyor.
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Medikal sanayicileri yeni pazarlara açılıyor
OSTİM Medikal Sanayi
Kümelenmesi, medikal
sektöründe dünyanın önde
gelen fuarlarından Dubai’de
düzenlenen Arab Health
2020’ye katıldı. Küme üyeleri
fuarda, hedef pazarları olan
Afrika, Orta Doğu, Nijerya,
Cezayir, Avrupa ülkeleri
ve Hindistan’dan önemli
medikal firmaları ve iş
insanlarıyla bir araya geldi.

O

STİM Medikal Sanayi Kümelenmesi,
T.C. Ticaret Bakanlığı desteği ile yürüttüğü 3. Uluslararası Rekabetçiliğin
Geliştirilmesi (URGE) Projesi kapsamında
26-31 Ocak 2020 tarihleri arasında medikal
sektöründe dünyanın önde gelen fuarlarında
Dubai Arab Health 2020’de iş birliği ve ticari
bağlantı olanaklarını masaya yatırdı.
64 ülkeden 4.250 firma katılım sağlarken
55.000’in üzerinde sağlık sektörü profesyonelinin ziyaret ettiği fuara, Türkiye’den 64 firma
milli katılım ile 85 firma bireysel katılım ile
fuarın 10 ayrı salonunda yer aldı. Ana ürün kategorileri olan; tıbbi ekipman ve cihazlar, görüntüleme ve teşhis, tek kullanımlık ürünler ve
tüketim malları, önleyici ve teşhis sonrası tedaviler, sağlık ve genel hizmetler, BT sistemleri ve çözümleri, sağlık altyapısı ve varlıkları,
ortopedi ve fizyoterapi/rehabilitasyon olmak
üzere sekiz alana ayrılan fuarda, firmalar bu
alanlara göre konumlandırıldı.

Macaristan’dan Brezilya’ya geniş
kapsamlı toplantılar
Etkinliğe, firmalarının ihracatlarını geliştirmek, uluslararası müşterilerle ilişkilerini
artırmak, sektörel eğilimleri ve teknolojik gelişmeleri yakından takip etmek üzere 11 üye
firmasından 14 temsilciyle katılan Küme, 3.
URGE projesi kapsamında belirlenen hedef
pazarları; Afrika, Orta Doğu, Nijerya, Cezayir, Avrupa ülkeleri ve Hindistan’dan önemli

Eximbank’tan en çok
KOBİ’ler yararlanıyor
OSTİM Dış Ticaret Koordinatörlüğü
tarafından 'İhracatın Finansmanı ve
Eximbank Uygulamaları Semineri'
düzenlendi.
Türk Eximbank İç Anadolu Bölge Müdürlüğü Pazarlama Müdür Yardımcısı
Gizem Alyazıcı Kılıç, etkinlikte bankanın uygulamalarını anlattı. Finansman
programlarını da tanıtan Kılıç, yurt içi
krediler, alacak sigortası ve uluslararası
kredi programlarına ilişkin bilgiler verdi.
2020 yılında ihracata 50 milyar dolar
destek vermeyi hedeflediklerini bildiren
Kılıç, 2019 yılında 44.1 milyar dolar

medikal firmaları ve iş insanlarıyla da bir araya geldi.
Türkiye Sağlık Kümelenmeleri İşbirliği
Platformu üyesi olan; OSTİM Medikal Sanayi
Kümelenmesi, Samsun Mediküm ve İstanbul
Sağlık Endüstrisi Kümelenmesi (İSEK) fuar
alanındaki Türkiye pavilyonunda bir araya
geldi. Platform üyeleri sektörle ilgili belirlenen hedefler ve yol haritasını değerlendirdi.

Ataşe bilgilendirdi
Küme, fuar temaslarının yanı sıra Türkiye Ticaret Merkezi'nde, T.C. Dubai Ticaret
Ataşeliği'nin bilgilendirme toplantısına katıldı. OSTİM’li sanayiciler, Dubai Ticaret Ataşesi Hasan Önal'dan, Birleşik Arap Emirlikleri
ve körfez ülkelerinde sektörle ilgili güncel
gelişmeler hakkında bilgi aldı. Önal, pazara
girişle ilgili kritik noktalar ve iş fırsatlarından
bahsetti. Programda Suudi Arabistan’da faaliyet gösteren büyük bir hastane şirketleri grubu
yetkilisi Dr. Fatih Mehmet Gül de Arap pazarını anlattı. T.C. Dubai Başkonsolosu Mustafa
İlker Kılıç, toplantının sınında bölge pazarları
hakkındaki öneri ve temennilerini paylaştı.

Macar sanayiciler
Küme temsilcileri, fuarda, 2019’da OSTİM
Medikal Sanayi Kümelenmesi ile iş birliği
protokolü imzalayan Macaristan Mediklaszter
Kümelenmesi ile de bir araya gelerek iş birliği
olanaklarını görüştü.
Macaristan İhracatı Teşvik Ajansı’nı
(HEPA) da konuk eden heyet, Macar firmalarının Orta Asya ve Orta Doğu pazarına girmek
için Türk firmalarıyla iş birliğine hazır oldukları mesajını aldı. Toplantıda, Türk firmalarının da üretimlerinin bir kısmını Macaristan’a
kaydırarak Avrupa pazarına AB markalı ürünler ile girebileceği görüşü dile getirildi.
Dubai Arab Helath 2020’de Brezilya Tıbbi
Cihaz Üreticileri Derneği (ABIMO), OSTİM
heyetine, Türk firmalarının Güney Amerika
pazarına girişte dikkat etmesi gereken konular
ve bölgede sektörle ilgili düzenlenen fuar ve
benzeri organizasyonları aktardı.

Görüşler
• Mustafa Pektaş - Mixta Ltd. Üretim Müdürü:
Ürünlerimizi teknolojik olarak üretmek
ve geliştirmek için fikirler aldık. Bu faaliyetin çok uygun olduğunu düşünüyorum ve çok memnun kaldım.
• Aysu Öztürk - Medster Ltd. Genel Müdürü:
Genel olarak yapılan ziyaretler ve edinilen bilgiler amaca ve hedefe uygun
gerçekleşti. Görüşülen firmalarla iş
birliği yapılacaktır.
• Hüseyin Aydıngün - TMS Tıbbi Cihazlar
Üretim Müdürü: Beklentilerimin ötesinde
bir etkinlik oldu. Ziyaret sırasında, daha
önceden titizlikle hazırlanmış program profesyonel ve özenli bir şekilde
uygulandı.
• Acar Özdemir - Medispo Ltd. Genel Müdürü:
Dubai etkinliği, bu fuara katılmanın
gerekliliğini bize öğretti. Organizasyon
gayet güzel ve yeterliydi.

büyük yarar sağlayacak.
• Hasan Hüseyin Kara - Etkin Tıbbi Cihazlar
Genel Müdürü: Bölge hakkında doyurucu ve tatmin edici bilgilendirmeler
yapıldı. Bu organizasyona katkısı olan
herkese teşekkür ederiz.
• Banu Deniz Acar - Medispo Ltd. CEO: Bu
fuara daha önce de ziyaretçi olarak gitmiştik ancak Ur-Ge projesi kapsamında gitmenin bazı avantajları olduğunu
bu yıl daha net fark ettik. Bu faaliyetin
gayet faydalı olduğunu düşünüyoruz.
• Okan Şerif Akman - Royal A.Ş. Genel
Müdürü: Fuar organizasyonu, medikal
sektörün dünyada geldiği yeri görebilmemiz açısından çok faydalı oldu.
Yaptığımız görüşmelerden olumlu
dönüşler bekliyoruz.

• Yılmaz Salık - Mixta A.Ş. Genel Müdürü: Ticaret Ataşeliğimizin güncel bilgileri çok
faydalı oldu. Yeni müşteriler kazandığımız ve bize vizyon katan buna benzer
faaliyetlerin sürekli olmasını dilerim.

• Pervin Akarsu - Akmeda Ltd. Genel Müdürü:
Bizim gibi üreticiler için bütün devlet
destekli programlar büyük önem
taşıyor. İhracat odaklı bu faaliyetler KOBİ’lerin ihracatının artırılmasına olanak
sağlar.

• Gizem Kara - Etkin Tıbbi Cihazlar Yönetim
Kurulu Üyesi: Yapılan ticari ağ oluşturma
etkinliği ile yeni yetkili kişilerle tanışılarak bağlantıya geçildi. Organize edilen
bu yurt dışı pazarlama faaliyeti, şirketimizin ihracat anlamında gelişmesinde

• Ercan Çalış - ERC Sağlık Ltd. Genel Müdürü:
Genel itibariyle güzel organize edilmiş
bir programdı. Dubai Arab Health
Fuarı, hitap ettiği pazarın çok geniş
olmasından dolayı güzel iş imkanları
sunmaktadır.

destek verdiklerini söyledi. Kılıç, “2019
yılında Türkiye ihracatının yüzde 26’sını
biz desteklemişiz.” dedi.
Kılıç, 2019 yılında 12 bin 584 firmanın
Eximbank müşterisi olduğunu, bunlardan yüzde 73’e denk gelen 9 bin 188
firmanın da KOBİ olduğunu kaydetti.

Kauçuk Küme’nin 2023
hedefi: Etkin ihracat

O

STİM Kauçuk Teknolojileri Kümelenmesi, genel kurul sonrası
yenilenen yönetim kuruluyla 20202023 hedeflerini belirlemek ve yol ha-

ritası oluşturmak üzere çalıştay gerçekleştirdi.
Yönetim kurulunun yanı sıra küme
üyesi firma temsilcilerinin de katıldığı
çalıştayda ilk olarak 2019 yılı genel
bir değerlendirilmesi yapıldı. 2019 da
bir iş kaybı olmadığı ancak karlılık ve
zamanında tahsilat konularında önceki
yıllara göre gerileme gözlendiği tespiti
paylaşıldı.
Gelecek dönemde yapılması beklenen faaliyetler dile getirildiği çalıştayda, 2020-2023 hedefleri de netleşti.
Buna göre, uluslararası platformlarda
kümelenmenin daha aktif ve görünür
olması, eğitimlerin arttırılarak devam
etmesi ve ihracata yönelik daha etkin
faaliyetler sergilenmesi kararlaştırıldı.
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Ağlasun Belediyesi
OSTİM firmasını tercih etti
Burdur’a bağlı Ağlasun
Belediyesi, ihtiyaç duyduğu
hidrolik silindiri OSTİM
firması Harmaner’den
tedarik etti. Belediye
Başkanı Ali Ulusoy, “Yabancı
markalara dünyanın
parasını ödemektense yerli
firmamıza sahip çıkalım. Bu
makineyi burada yaptıralım
diye yola çıktık.” dedi.
irçok sektörde Türkiye ve yakın
coğrafyanın önde gelen tedarik
merkezlerinden OSTİM; üretim,
yedek parça ve servis hizmetlerinde özel
sektör ve kamu kurumlarının en önemli
çözüm ortağı.
Burdur’a bağlı Ağlasun Belediyesi,
ihtiyaç duyduğu hidrolik silindirde yerli üretimi tercih etti. Belediye, OSTİM
firması Harmaner tarafından üretilen 8
tonluk hidrolik silindiri bünyesine kattı. İş ve İnşaat Makineleri Kümelenmesi
(İŞİM) üyesi olan Harmaner, 8 ve 13 tonluk yerli toprak silindiri üretiyor.

B

“Yerli firmamıza sahip çıkalım”
Ağlasun Belediye Başkanı Ali Ulusoy, tedarik noktasında ilk olarak yerli
bir makine tercih etmek istediklerini söyledi. Ulusoy, Burdur’un bir diğer ilçesi
Altınyayla’nın Belediye Başkanı Ahmet
Serttaş’ın Harmaner firmasının ürettiği
hidrolik silindiri tavsiye ettiğini kaydetti.
Yerli üretimin önemine dikkati çeken
Ali Ulusoy, şu değerlendirmede bulundu:
“Firma sahibi Adem Harman ile tanıştık.
Yerli bir firma, ürünün arkasında duru-

ARUS’un Avrupa Birliği COSME Projesinin, Excellence Exchange and Teamingup Between Railway Clusters and
Ecosystems (Demiryolu Kümelenmeleri
ve Ekosistemleri Arasında Mükemmellik
Değişimi ve Ekip Oluşturma Projesi)
(EXXTRA) başlangıç toplantısı Belçika’nın
başkenti Brüksel’de gerçekleştirildi.
Toplantıya proje paydaşları olarak
Türkiye’den ARUS, İtalya'dan DITECFER,
Danimarka'dan Cen-Cec, Almanya'dan
BTS, Fransa'dan i-Trans, İspanya'dan
Mafex ve Railgrup kümelenmeleri olmak
üzere 6 ülkeden 7 kümelenme katıldı.

yor. Yerli üretim silindir; kaliteli, motoru
sağlam, kullanımı kolay, konforlu, yakıt
tüketimi düşük seviyede. 2020 modelde
makineye yeni özellikler eklenmiş. Yabancı markalara dünyanın parasını ödemektense yerli firmamıza sahip çıkalım.
Bu makineyi burada yaptıralım diye yola
çıktık. Allah razı olsun Adem Harman
da bize yardımcı oldu. OSTİM firması
Harmaner’i tercih ettik.”

Toplantıda proje paydaşlarıyla küme mü-

Harmaner hidrolik silindiri ve yerli
olan diğer makinelerin tercih edilmesi
noktasında bölgedeki belediyelere de
tavsiyede bulunacaklarının altını çizen
Başkan Ulusoy, “Burdur, Isparta, Antalya olmak üzere Akdeniz Bölgesi’nde tüm
belediyelere referans oluruz. Adem Bey’i
davet ettik; ‘Gel, orada diğer belediyelere
kullanımını göster.’ dedik. Onlar da bir
çuval para vermesinler yabancı markalara. Gelsinler yerli firmamıza sahip çıksınlar. Biz de özellikle OSTİM Başkanımız
Orhan Aydın’a ve Adem Harman’a gösterdikleri ilgiden dolayı teşekkür ediyoruz.” ifadelerini kullandı.

ve İNDES Mühendislik A.Ş.’ne belgeleri
OSTİM Yönetim Kurulu Başkanı Orhan
Aydın ve OSTİM OSB Bölge Müdürü
Adem Arıcı tarafından takdim edildi. İki
firma yetkilileri, OSB hizmetlerindeki hız
ve çözüm odaklı yaklaşımından dolayı
Aydın ve Arıcı’ya teşekkür etti.

kemmeliyetini geliştirme üzerine çalışmalar gerçekleştirildi. 2 yıllık proje süresince
her kümenin projeye vereceği katkılar
masaya yatırıldı.
Toplantının sonunda, gelecek toplantının
25-26 Mayıs 2020 tarihinde Cen-Cec kümelenmesi ev sahipliğinde Learning and
Sharing Work Shop- Öğrenme ve Paylaşma Atölyesi başlığında Danimarka’da
yapılması kararlaştırıldı.

ERCI 2020 yol haritasını belirledi
ARUS’un da yönetim kurulunda yer aldığı
Avrupa Raylı Sistem Kümelenmeleri Birliği
– ERCI yönetim kurulunu Brüksel’de topladı. Toplantıya ARUS’u temsilen ARUS
Koordinatörü Dr. İlhami Pektaş katıldı.
ERCI yönetim kurulu toplantısında, Shift2Rail projeleri, İspanya ve Fransa'daki
fuar ve etkinlikler, 2020 Innotrans Berlin
Fuarında yapılacak organizasyonlar, ödül
törenleri ve küme mükemmeliyet projeleri
hakkında detaylı görüş alışverişi yapıldı.
2020 yılı ERCI yol haritası belirlendi. Ayrıca AC Styria Cluster Austria kümelenmesi
yaptığı sunumun ardından ERCI üyeliğine
kabul edildi.

“Tüm belediyelere referans oluruz”

Başarılı firmalara teşekkür belgesi
Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü,
yasal mevzuatlara uygun, sağlıklı ve
güvenli çalışma ortamı oluşturarak
çalışanlarına ve çevreye duyarlı üretim
yapan işletmeleri teşekkür belgesi ile
ödüllendirmeye devam ediyor. Uygulama kapsamında EMS Selenoid A.Ş.

ARUS Avrupa Birliği COSME
EXXTRA projesine başladı

Yerli ve temiz kömür teknolojileri
OSTİM’de konuşuldu
O

STİM Yenilenebilir Enerji ve Çevre Teknolojileri Kümelenmesi üyesi
TABi Mühendislik ve Enerji Teknolojileri A.Ş. tarafından her yıl düzenlenen Termik Santraller Çalıştayı’nın 10.su bu yıl
15-16 Şubat 2020 tarihlerinde OSTİM’de
gerçekleştirildi.
Özel sektör, kamu ve üniversitelerden
200’e yakın konusunda uzman mühendis,
yönetici ve akademisyenin katılımıyla
düzenlenen çalıştayda fosil yakıtlı elektrik santrallerinde verim ve emre-amadelik artışı ve emisyon azaltma konularına
yoğunlaşıldı.

Çalıştay başlıkları
Programda elektrik santrallerinin ülke
kaynaklarını en verimli bir şekilde kullanabilmesi ve çevreye daha duyarlı çalıştırılabilmeleri için gerekli teknolojiler de
masaya yatırıldı.
Yerli ve ithal kömür yakan termik santrallerde verim ve emre-amadelik artırma
ve emisyon düşümü ana başlıklarında:
Direk ve indirek verim hesaplama yöntemleri, Yanma optimizasyonu, Kükürt,
toz ve NOx emisyonlarının kontrolü, Atık
ısı ve kuru yöntemle ile linyitin zenginleştirilmesi, Kazanlarda curuf oluşumunun
önlenmesi, Biyo-kütle yakıtlı santraller,
Yerli linyitler için plazma teknolojisi,

Pulverize ve akışkan yatak teknolojileri,
Termik santrallerde kömür değirmenleri
ve öğütme performansının önemi, Sahada
kömür harmanlama ve performansa etkileri konuları anlatıldı.
TABi Mühendislik ve Enerji Teknolojileri A.Ş. Genel Müdürü Doç. Dr.
Harun Bilirgen, 10 yıldır düzenledikleri
çalıştaylarla ilgili hedeflerini şöyle dile
getirdi: “Uzun yıllar yurt içi ve yurt dışında kazanılan akademik/endüstriyel
tecrübelerin ülkemiz faydasına kullanılmasını, yerli ve temiz kömür teknolojilerinin geliştirilmesi, çevre dostu elektrik
santrallerinin ülkemize kazandırılması ve
bu alanda yerli sanayinin geliştirilmesi
amaçlanıyor. Ayrıca, çalıştaylar vasıtasıyla enerji sektöründe bilgi alış-verişi ve
üniversite-sanayi iş birliğinin artırılması
hedefleniyor.” dedi.
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İnternette işletmenizi öne
çıkartacak strateji: SEO

İ

nternet ile birlikte ticaret hayatına
giren dijital pazarlama, iş dünyasına
yeni bir rekabet alanı açtı. Firmaların
web sayfalarıyla sanal dünyada rakiplerinin önüne geçebilmek ve daha görünür
olmak için yapılabilecekleri çalışmalardan biri de arama motoru optimizasyonu
(SEO). Endüstriyel pazarın ticaret modeli, business to business (B2B), SEO’nun
önemi, avantajları ve dijital dünyada dikkat edilmesi gereken uygulamaları, OSTİM Teknik Üniversitesi Meslek Yüksek
Okulu Pazarlama ve Reklamcılık Bölüm
Başkanı Öğretim Görevlisi Doğuş Yüksel, okurlarımız için kaleme aldı.

KISA

Korona küresel ekonomiyi
tehdit ediyor

SEO işlemleri neredeyse maliyetsizdir
Günümüzde birçok işletme SEO’dan
haberdar dahi değil. SEO’nun sosyal
medya yönetimi olduğunu ya da sadece
sayfaya belirli anahtar kelimeler girmekten ibaret bir dijital pazarlama stratejisi
olduğunu düşünen işletmelerin sayısı
oldukça fazla. SEO İngilizce açılımı search engine optimization olan dijital pazarlama stratejisinin kısaltması olarak
tüm dünyada kullanılmaktadır. Türkçe’de
arama motoru optimizasyonu anlamına
gelmektedir. En basit tabiri ile, işletmelerin arama motorlarında (Google, Yandex,
Bing vb.) hedeflediği kelimelerde en üst
sırada çıkmak için gerçekleştirdiği optimizasyon işlemleridir. SEO işlemleri neredeyse maliyetsizdir ve sadece uzmanlık
gerektirmektedir. Web sitenizde yapacağınız küçük değişiklikler, arama motorlarında üst sıralarda çıkmanız için attığınız
büyük adımlar olacaktır.

B2B’de SEO’yu tercih etmemizin en
önemli nedenlerinden biri de, tüketim pazarındaki arama hacimlerinin endüstriyel
pazarda bulunmamasıdır. Örneğin “erkek
kazak” anahtar kelimesinin çok yüksek
bir arama hacmi bulunurken “hortum
kompleleri” anahtar kelimesi düşük arama hacmine sahiptir. Düşük arama hacmine sahip kelimelerde arama motoru
reklamları vermek mümkün değildir. Örneğin Google arama motorunu ele aldığımızda “hortum kompleleri” anahtar kelimesine reklam vermek Google tarafından
onaylanmayan bir işlemdir. Küçük bütçelerle reklam vererek ilk sıralarda çıkmak
bu tarz anahtar kelimelerinde mümkün
değildir. Tam da burada çözümü SEO’da
buluyoruz. Çünkü endüstriyel ürünlerimizi anlatan teknik kelimelerde işletmemizi öne çıkarmak için kullanacağımız
tek strateji SEO.

B2B’de SEO Fırsatı

Kullanıcı bakış açısıyla düşünme

B2B, İngilizce açılımı “Business to
Business” olan iş modelinin kısaltması
olarak tüm dünyada kullanılmaktadır.
Türkçe’de işletmeden işletmeye olarak
ifade edebileceğimiz bu kavram, endüstriyel pazarda yapılan ticaret modelini
temsil etmektedir.
B2B’de ürünler rasyonel kararlar ile
detaycı bir şekilde satın alındığı için uzun
bir araştırma süreci ortaya çıkmaktadır.
Bu nedenle arama motorlarında rekabetin çok düşük olduğu kelimeler işletmeler için değerli hale gelmektedir. Örneğin
“Türkiye direksiyon kutusu üreticisi”
anahtar kelimesi uzun kuyruklu, rekabetin düşük olduğu bir anahtar kelimedir.
Bu anahtar kelimede bir numarada yer
almak günümüzde büyük bir çaba gerektirmemektir. Doğru hazırlanmış bir sayfa
ve birkaç blog yazısı bu durumu mümkün
kılacaktır. sTürkiye’de direksiyon kutusu
konusunda üretici firma arayan potansiyel bir müşterinin karşılaşacağı ilk firma
olmak işletmeler için önem taşımaktadır.

KISA

İşletmeniz için SEO stratejisi oluştururken, en önemli konu kullanıcı bakış
açısıyla düşünmektir. Arama motorlarında ürününüzü arayan bir kullanıcının
gerçekleştireceği davranışlara yönelik

bir strateji oluşturulmalıdır. Çeşitli senaryolar ve işletmenin hedef pazarları
göz önünde bulundurulmalıdır. Örneğin
Rusya’ya hortum komplesi ihraç etmeyi
amaçlayan bir işletmenin öncelikle Yandex arama motoruna yönelik bir strateji
oluşturması ve Rusça anahtar kelimeleri
tespit etmesi gerekmektedir. Yapılan çalışmalar bu anahtar kelimeler baz alınarak
yapılmalıdır. Her dilde gerçekleştirilecek
SEO faaliyetlerine ayrıca çalışılmalı ve
önem verilmelidir. Ayrıca web sitenin
kullanıcı deneyimini en iyi noktaya taşımak üzere geliştirilmesi gerekmektedir.
Tüm bunların yanında arama motorlarının zaman zaman güncellediği SEO
rehberleri yakından takip edilmeli ve bir
uzman eşliğinde tüm optimizasyon işlemleri web siteye uygulanmalıdır. Görsel açıdan güçlü bir siteye sahip olmanız
işletmeniz için tek başına bir anlam ifade
etmemektedir. Önemli olan web sitenizin
doğru hedef kitleden gelen trafiği kendine
çeken güçlü SEO yapısıdır.

OECD’nin Ara Dönem Ekonomik Görünüm
Raporu’nda korna virüsünün finansal
krizlerden bu yana küresel ekonomi için
en ciddi tehdidi oluşturduğu belirtiliyor.
Bu durum, sağlık konusundaki kaygıları
artırmanın yanı sıra insan, mal ve
hizmetlerin hareketinde daha geniş
kısıtlamalar, tüketici güveninde düşüş
ve üretim yavaşlaması risklerini de
beraberinde getiriyor. Raporda, küresel
değer zincirleri ve emtialardaki bozulma ve
turizmdeki düşüşün etkisiyle 2020 yılı ilk
yarısında büyümede ciddi bir yavaşlama
beklendiği belirtiliyor. 2019’da yüzde 2,9
ile hâlihazırda zayıf olan küresel ekonomik
büyümenin 2020’de yüzde 2,4’e düşeceği
tahmin ediliyor.

Dünya Bankası büyüme
tahminlerini düşürdü
Dünya Bankası Ocak 2020 dönemine
ilişkin Ekonomik Görünüm Raporu’nda
2019 ve 2020 yılına ilişkin büyüme
tahminlerini paylaştı. Dünya Bankası
büyüme tahminlerini ABD ve Çin arasındaki
daha ılıman ticaret ortamına rağmen ticaret
ve yatırımda beklenenin altında gerçekleşen
toparlanma nedeniyle, hafif şekilde aşağı
yönlü revize etti. Böylece 2019 ve 2020
yılı GSYH büyüme tahmini 0,2 puan
düşürülerek sırasıyla yüzde 2,4 ve yüzde
2,5 olarak belirlendi.

Öğr. Gör. Doğuş Yüksel
OSTİM Teknik Üniversitesi
Pazarlama ve Reklamcılık Bölüm Başkanı

Endüstriyel ve tüketim pazarları arasındaki farklar
Endüstriyel pazarda gerçekleştirilen dijital pazarlama çabaları tüketim pazarına göre
farklılaşmaktadır. Buradan hareketle öncelikle tüketim pazarı ve endüstriyel pazarın
özelliklerine işletmelerin hakim olması gereklidir.

Tüketim Pazarı

Endüstriyel Pazar

Alım adeti azdır.

Alım adeti çok ve topludur.

Alım anlıktır.

Alım uzun sürmektedir.

Pazarlık miktarı çoktur.

Pazarlık miktarı çok azdır.

Satın alma kararı duygusaldır.

Satın alma kararı rasyoneldir.

Alıcı ürün hakkında bilgili olmak zorunda değildir. Alıcı ürün hakkında bilgili ve uzmandır.

Japon fabrikalarında üretim azaldı
Japonya Satın Alma Yöneticileri Endeksine
(PMI) göre Şubat ayında fabrikalardaki
üretim faaliyetleri son dört yılın en düşük
seviyesine geriledi. 2020 Ocak ayında
48.8 olan mevsimsel etkilerden arındırılmış
PMI endeksi, Şubat ayında 47.8’e geriledi.
Korona virüsü salgını Çin ekonomisini alt
üst etmesinden sonra, Japonya ekonomisi
üzerindeki baskının hızla artmaya başladığı
belirtiliyor. Çin hali hazırda Japonya’nın
en büyük ihracat pazarlarından birisi
konumunda bulunuyor. Çin imalat
sektörünün üretim için fabrikalarda ihtiyaç
duyduğu birçok ekipman ve yedek parça
Japon firmalarından temin ediliyor.

