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“Üretmezsek, başımıza gelebilecekleri 
pandemi bize çok net öğretti”

OSTİM YouTube Kanalı Sektör Konu-
şuyor Programına konuk olan OSTİM 
Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Ay-

dın, 2020 yılına ilişkin değerlendirmelerini ve 
2021’e ilişkin beklentilerini paylaştı. 

2020’nin Türkiye’de hüzünlü başladığını 
hatırlatan Aydın, COVID-19 pandemisiyle 
birlikte üretim dünyasının gelecek kaygısı 
yaşamaya başladığını ancak kısa sürede topar-
lanarak hızlıca işlerini yapmaya devam ettik-
lerini söyledi. Bu dönemde, insanın dünyayı 
yeniden yorumlama ve kendine dönme ihti-
yacı duyduğunu dile getiren Aydın, “Kendi-
mizden başlayarak, çevremiz, ülkemiz, dünya, 
kâinat bunları biraz daha fark eder hale geldik. 
Bunlardan ders alma konusunda kendimizi 
muhasebeye çektik.” dedi.

Üretimde artış oldu
OSTİM’de üretimin 2020 yılının toplamın-

da bir düşüş yaşamadığını vurgulayan Aydın, 
“OSTİM’de üretim yapanlar açısından bak-
tığımız zaman enerji tüketimlerimizde düşüş 
olmadı, aksine artış oldu. OSTİM elektrik 
tüketim grafi ği bizim nabzımızı çok net gös-
teriyor. Aynı zamanda OSTİM Teknik Üni-
versitesinde yapılan bir çalışmada elektrik tü-

ketim grafi ğimiz, Türkiye’nin diğer ekonomik 
verileri ve göstergeleriyle, sanayi üretimiyle 
örtüşüyor. Dolayısıyla OSTİM’e baktığımız 
zaman Türkiye’yi de görebiliyoruz bu grafi k-
ten.” bilgisini verdi.

Pandemi sürecinin aşılmasında fi rmalara 
nasıl destek olabilecekleri konusunda arayışa 
girdiklerini anlatan Orhan Aydın, “Çok önce-
den ön görülen, konuşulan dijitalleşme, tek-
nolojinin dönüşmesi verimliliğin artırılması, 
yeni pazarlar arama konularında yazıp çizdi-
ğimiz ama hayata geçirmekte ertelediğimiz 
konular hızlıca gündemimize geldi.” dedi.

“Dış ticaret çıkış noktası”
Salgınla birlikte, çalışmalarında OSTİM’in, 

fi rmaların ve kümelenmelerin çalışma ve 
ürünlerinin tanıtımına ağırlık verdiklerini kay-
deden Aydın, şunları söyledi: “Dış Ticaret Ko-
ordinatörlüğümüzün destekleriyle 22 ülkenin 
dış ticaret ataşelerimizle sanal ortamda ortak 
toplantılar yaptık. Oradaki ülkelerde, ürünleri-
mizin, fi rmalarımızın ne tür imkan ve fırsatları 
var bunları ticaret ataşelerimizle tartıştık, çok 
faydalı toplantılar yaptık. Firmalarımız bunu 
ciddi şekilde takip ettiler. Firmalarımızın dışa 
açılmaları konusunda birtakım eğitimler yap-
tık. Dış ticaretin bu dönemde önemli bir çıkış 
noktası olduğuna inanıyoruz. Buna 2021’de 
de devam edeceğiz.”

Kümelenme faaliyetlerinin de devam etti-
ğini anlatan Orhan Aydın, Anadolu Kümeleri 
İş Birliği Platformu (AKİP) ile diğer illerdeki 
kümelenmelerle ortaklaşa faaliyetleri sürdür-
meye çalıştıklarını söyledi.

“Bölge Müdürlüğümüz kesintisiz 
hizmet sundu”

OSTİM OSB Bölge Müdürlüğü’nün pan-
demi sürecindeki çalışmaları hakkında da bil-
gi veren Aydın, devletin yaptığı uygulama ve 
mevzuatları hızlıca fi rmalarla paylaştıklarını, 
tedbirlerin ve kısıtlamaların uygulanması ko-
nusunda faaliyet gösterdiklerini kaydetti.

OSTİM’de salgının yaygınlaşmasını ön-
leyici her türlü dezenfeksiyon faaliyetlerini 
sürdürdüklerini vurgulayan Aydın şu bilgileri 
verdi: “Sokaklarımızın temizlenmesine, fi r-
malarımızın bilinçlendirilmesine kadar hem 
internet ortamında hem sosyal medya ortamın-
da sürekli bilgilendirme çabalarımızı artırdık. 
Bu çalışmalarımız sürekli devam ediyor. Böl-
ge Müdürlüğümüz kesintisiz hizmet sundu. En 
zor zamanda da arkadaşlarımız kurumumuza 
gelerek fi rmalarımızın taleplerini karşılamak 
için elinden geleni yaptılar. Onlara yürekten 
teşekkür ediyorum. Burada üretim yapan fi r-
malarımız, çalışanlarımız ve istihdam üreten 
herkes bizim için çok değerli ve çok kıymetli. 
Onlara yaptığımız her hizmeti ibadet sayıyo-
ruz.”

“Firmalarımız efsane işler yaptı” 
Sadece sanayi üretimi değil gıda ve sağlık 

alanında da üretimin kritik olduğunu hatırlatan 
Orhan Aydın, “Üretmezsek başımıza gelebile-
cekleri pandemi bize çok net öğretti. Sadece 
burada sanayi üretimi değil, daha önceden 
anlatmaya çalıştığımız; tarımın, gıdanın ne 
kadar stratejik ve kıymetli olduğunu, medikal 
sektörünün ne kadar kritik ve stratejik olduğu 
pandemide somut bir şekilde gözümüzün içine 
sokuldu. Medikal sektörünü yerlileştirme ko-
nusundaki birtakım sorunları yaşayarak gör-
dük.” değerlendirmesini yaptı.

KOBİ’lerin sorunlara çare üretmedeki di-
namik ve hızlı yapısına dikkat çeken Aydın, 
“Ülkemizin sağlıkla ilgili sorunlarına çözüm 
bulmada fi rmalarımız inanılmaz performans 
gösterdiler. Ekranda olmasa da arka taraf-
ta fi rmalarımız efsane işler yaptılar. Bu kriz 
zamanında ülkemizi dar boğaza sokmadan 
ürünlerini piyasaya arz ederek ülkemizin sağ-
lık sistemini ayakta tutma konusunda elinden 
geleni yaptılar.” dedi.

COVID-19’la mücadelede ihtiyaçlarla 
çözümleri hızlıca bir araya getirmek için OS-
TİM Medikal Sanayi Kümelenmesinin yürü-
tücülüğünde OSTİM Korona Koordinasyon 
ve Destek Merkezi’ni (KORDEM) faaliyete 
geçirdiklerini anlatan Aydın, “Bir paydaş 
gurubuyla yetenek envanteri oluşturarak 
OSTİM’de yapılanlar, Ankara’da Türkiye’de 
medikal ile ilgili yapılan ürün ve hizmetleri 
burada sunarak hastanelerimizin, sağlık sis-
temimizin ihtiyacı olan ürünleri, neyi, nerede, 
ne zaman, nasıl? Sorularına cevap verecek şe-
kilde bir etkileşim, bir çözüm merkezi gibi de 
faaliyet gösterdik.” bilgisini verdi.

Üniversite, ekosistemin 
bütünleştiricisi 

Katma değer üretmenin en önemli kriteri-
nin bilim ve teknoloji üretilmesinden geçtiğini 
ifade eden Aydın, “Sanayici ilim üretemez, 
sanayici teknolojiyi kısmen üretir ama kul-
lanıcısıdır. Asıl olan teknolojinin bir yerde 
üretilip sanayiciye verilmesi. Bu ortam da üni-
versite. Katma değeri yüksek, inovatif ürünler 
ve fi rmalarımızın sattığı ürünlerin niteliğinin, 
kalitesinin artırılması ve yetişmiş insanın oluş-
ması için entelektüel grubun bulunduğu bir 
kurum oluşturduk.

OSTİM Teknik Üniversitesi, OSTİM eko-
sisteminin bütünleştiricisi olarak, Ankara’daki 
diğer sanayi bölgeleri, sanayi ekosisteminin 
içindeki ve de Türkiye’de konuşulan yazı-
lan, üniversite-sanayi iş birliğini oluşturacak, 
endüstri 4.0’ı sanayiye uygulayıp, ülkemizin 
sanayisini, daha yukarı taşıyacak entelektüel 
kapasiteyi oluşturmak için kuruldu.”

OSTİM Teknik Üniversitesinin uygulama-
lı eğitimle, gençlerin okurken işe dokunarak, 
uygulayarak hayatın içinde öğrendiklerini 
kaydeden Aydın, “36 ülkeden 450’ye yakın 
öğrencimiz gelmiş uygulamalı eğitim diye.  
Azerbaycan Teknik Üniversitesi ile OSTİM 
Teknik Üniversitesi bir protokol imzaladı. 
Azerbaycan Teknik Üniversitesinin bize bakı-

şı da bir sanayi ve üretim merkezinin içinde ol-
duğumuz için bizi tercih ediyor. Rektörümüz 
çok güzel bir çalışma yaptı. İngilizce eğitimini 
bizim kültür ve medeniyetimizle buluşan bir 
metin silsilesiyle kitap seti çıkardılar. Bu kitap 
setini Azerbaycan Teknik Üniversitesi keşfetti 
ve onlarla anlaşma yaptık. Şu anda onlar da 
bizim kitaplarımızı okuyarak İngilizce öğre-
necekler.” bilgisini paylaştı.

OSTİM firmalarına teknolojik altyapı
Ostim Teknopark’ın 7 üniversitenin ortak-

lığında farklı bir konumda olduğunu anlatan 
Orhan Aydın, “Ostim Teknopark’ta da diğer 
teknoparklardan farklı bir uygulama var, Or-
tak üretim atölyesi. Şu anda malzemelerimiz 
makinelerimiz, önümüzdeki aylarda gelecek. 
Bir kısmı geldi, daha da gelecek bu da aynı 
zamanda örnek bir uygulama, Sanayi ve Tek-
noloji Bakanlığımızın bir projesi. OSTİM’in 
fi rmalarında da olmayan üst düzey teknolo-
jik makineler, teçhizatlar gelecek. OSTİM’in 
fi rmalarına teknolojik bir altyapı oluşturmuş 
olacağız.” dedi.

Ortak üretim atölyesinin 1000 m atölye 
600 m2 ofi s alanı ile uygulamalı araştırma, 
açık inovasyon, hızlı prototipleme, prototip 
üretimi ve seri imalat konularında kullanılaca-
ğını anlatan Aydın, “Üniversitede okuyan öğ-
rencilerimizin projelerini yapabilecekleri bir 
atölye olacak. Aynı zamanda da halka da açık. 
Kimin aklında bir düşüncesi var, bunu hayata 
geçirmek istiyor, nasıl yapabilirim, dediği za-
man bu atölyeye gelecek.” dedi. 

Orhan Aydın: “İnsanoğlu ürettikçe kıymeti 
artan bir varlık. İnsanlar mutluluğa erişebilmek, 
kendini gerçekleştirebilmek için de üretimin 
içinde olmalı. Üretim yapıyor olmak insana 
değer katıyor.”

OSTİM Yönetim Kurulu 
Başkanı Orhan Aydın, 
2020 yılına ilişkin yaptığı 
değerlendirmede; pandemiyle 
beraber gelecek kaygısının 
yaşandığını vurguladı. Aydın, 
“Üretmezsek, başımıza 
gelebilecekleri pandemi bize 
çok net öğretti. 2021 yılında 
pandemisiz, israfsız, birbirimizi 
kırmadan yaşanabilir bir ortam 
oluşturmak için kendimizden, 
kurumumuzdan, şehrimizden, 
ülkemizden başlayarak 
bütün dünyanın yaşanabilir 
hale gelmesi için elimizden 
gelen çabaları göstermekle 
sorumluyuz.” dedi.

“Üretmezsek, başımıza gelebilecekleri “Üretmezsek, başımıza gelebilecekleri 

“DÜNYANIN YAŞANABİLİR 
HALE GELMESİNDEN 
SORUMLUYUZ”

2021 yılına ilişkin beklenti ve planlarını 
da paylaşan Orhan Aydın, “2020’de 

yaşadığımız pandemiden hareketle bakış 
açılarımızda yaşam şekillerimizde birtakım 
iyileştirmeler yapmamız gerektiğini düşünü-
yorum.” dedi.

Pandeminin neden çıktığı sorusunun cevabı-
nı bulmadan, bitirmenin yolunun bulunama-
yacağına işaret eden Aydın, şunları söyledi: 
“Çevreye duyarlı davranmalıyız, israf etme-
meliyiz, paylaşım ekonomisini oluşturmalıyız. 
2021 yılında pandemisiz, israfsız, birbirimizi 
kırmadan yaşanabilir bir ortam oluşturmak 
için kendimizden, kurumumuzdan, şehrimiz-
den, ülkemizden başlayarak bütün dünyanın 
yaşanabilir hale gelmesi için elimizden gelen 
çabaları göstermekle sorumluyuz. İnsanoğlu 
ürettikçe kıymeti artan bir varlık. İnsanlar 
mutluluğa erişebilmek, kendini gerçekleştire-
bilmek için de üretimin içinde olmalı. Üretim 
yapıyor olmak insana değer katıyor.” 
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Özgün sanayileşme modeli kurgulanmalı

OSTİM Teknik Üniversitesi ve Memur-
Sen Konfederasyonu ortaklığında dü-
zenlenen, Kamu Yönetimi ve Kalkın-

ma/Yeni Bir Güç Birliği Arayışı Kongresi’nin 
açılışı, T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mus-
tafa Varank ve T.C. Aile, Çalışma ve Sosyal 
Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk’un 
katılımıyla gerçekleştirildi.

Kongrenin açılışında, OSTİM Teknik 
Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Orhan 
Aydın, OSTİM Teknik Üniversitesi Rektö-
rü Prof. Dr. Murat Yülek, Memur-Sen Genel 
Başkanı Ali Yalçın, TOBB Yönetim Kurulu 
Üyesi Faik Yavuz, katılımcılarla şu mesajları 
paylaştı: 

“Kalkınmacı bir üniversiteyiz” 
OSTİM Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. 

Dr. Murat Yülek: "Ankara'nın iki teknik üni-
versitesinden biri olarak, sanayinin bir üniver-
sitesiyiz, kalkınmacı bir üniversiteyiz. Kong-
rede kamu çalışanlarının kalkınmada hangi 
rolü oynayabileceği ele alınacak. Dünyada 
hangi başarılı kalkınma örneğine bakarsak ba-
kalım devlet öncü rol oynamış."

“Kalkınmada kamu görevlilerinin alın 
ve akıl teri var”

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın: 
"Kamu görevlilerinin kalkınmanın her aşa-
masında alın teri, akıl teri, fikri ve emeği var. 
Mevzuat ve politikaların üretilmesinde önemli 
görevler üstlenen kamu görevlileri; kamu-üni-
versite-özel sektör iş birliğini geliştirebilecek 
role sahipler. Çalışma hayatının kamu görev-
lileri kanadı olarak güçlü memur güçlü müref-
feh Türkiye diyoruz."

“Kamu politikaları bizimle beraber 
buluşmalı”

OSTİM Teknik Üniversitesi Mütevelli 
Heyeti Başkanı Orhan Aydın: “Ahilik kültü-
rünün yansıması olan kümelenmelerle kamu, 
özel sektör ve üniversite iş birliğini sağlamak 
istiyoruz. Bu, bütün gelişmiş ülkelerin sinerji 
oluşturma mekanizması. Üniversitelerimizin, 
kamu kurumlarının bizimle birlikte hareket 

etmesi kaçınılmaz. Kamu politikaları bizimle 
beraber buluşmazsa yine bizim emeklerimiz 
boşa gidiyor."

“Önce zihniyet devrimine ihtiyacımız 
var”

TOBB Yönetim Kurulu Üyesi Faik Yavuz: 
"Önce zihniyet devrimine ihtiyacımız olduğu 
açık. Ülkenin rekabet gücünü koruyarak top-
lumsal faydayı sağlamak, kamunun görevi-
dir."

“Savunmadaki başarıyı imalat 
sanayinde de gösterebiliriz”

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Va-
rank: "Türkiye’nin kalkınmasında; kamu, özel 
sektör ve akademinin birlikte hareket etmesi 
çok kritik bir rol oynuyor. Türkiye, emsalle-
riyle karşılaştırıldığında önemli avantajlara 
sahip.  Bakanlık olarak Milli Teknoloji Ham-
lesini odağımıza aldık. Savunma sanayiinde 
gösterdiğimizi başarının aynısını imalat sana-
yinde de gösterebiliriz. Kamu, özel sektör ve 
üniversiteler gücünü birleştirip tek bir hedefe 
yöneldiğinde çok çabuk sonuç alınabiliyor."

“Ekonomik kalkınma insani gelişme 
ile anlamlı” 

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakan-
lığı Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk: "Ekonomik 
kalkınma tek başına yeterli değil. Ekonomik 
kalkınma, insani gelişme ona eşlik ederse bir 
anlam ifade ediyor. Sosyal devlet anlayışımız 
gereği olarak hem sosyal kalkınmayı hem de 
sosyal refahı artırmayı amaçlıyoruz. Sanayi 
ve Teknoloji Bakanımız ve İŞKUR ile birlikte 
sanayide istihdamı artırmaya yönelik projeler 
üzerinde çalışıyoruz.”

Kümelenmeler sektörel kalkınma için 
kuruldu

Kamu Yönetimi ve Kalkınma/Yeni Bir 
Güç Birliği Arayışı Kongresi’nin ikinci günü-
nün ilk etkinliği Sektörel Tespitler ve Görüşler 
paneli oldu. 

OSTİM Vakfı Müdürü Gülnaz 
Karaosmanoğlu’nun moderatörlüğünde ger-
çekleşen panele; İş ve İnşaat Makineleri 
Kümelenmesi (İŞİM) Koordinatörü Fevzi 
Gökalp, Anadolu Raylı Ulaşım Sistemleri Kü-
melenmesi (ARUS) Koordinatörü Dr. İlhami 
Pektaş, OSTİM Medikal Sanayi Kümelenmesi 
Koordinatörü Nilsu Bozdemir ve OSTİM Sa-
vunma ve Havacılık Kümelenmesi (OSSA) 
Yöneticisi Dr. Uğur Aydın katıldı. 

OSTİM’in kalkınma çalışmalarına verdi-
ği katkıları anlatan Gülnaz Karaosmanoğlu, 
kümelenmelerin, özel sektör, kamu ve üni-
versitenin belli bir plan dahilinde, bir sektörü 
kalkındırmak için değer zincirinde bir araya 
gelen yapılar olduğuna dikkat çekti. Karaos-
manoğlu, “OSTİM’in kümeleneme deneyimi, 
2006’dan bu yana yaklaşık 14 yıldır devam 
ediyor. Kümelenmeleri, 50 yıllık bir sanayi 
bölgesi olarak tartıştığımız sektörleri ve ge-
leceğini okuyarak, daha rekabetçi bir biçim-
de geleceğe ilerlemek için kurduk. 14 yıldır, 
özellikle stratejik sektörlerde kamudan ne 
bekliyoruz, üniversiteden ne bekliyoruz ve 
özel sektör olarak görevlerimiz nedir konusu-
nu tartışıyorlar.” dedi.

KOBİ’ler destek programlarına daha 
fazla dahil ediliyor

Kongrenin devamında TÜBİTAK Başka-
nı Prof. Dr. Hasan Mandal, teknoloji üreti-
mi hakkındaki görüşlerini paylaştı. Mandal, 
“Türkiye artık teknolojiyi üretme noktasında, 
takip eden değil takip edilen.” dedi.

Kamunun destekleyici rolüne dikkat çeken 
Hasan Mandal, “Kamu geçmişte statik olan 
desteklerini; ileri teknoloji ve KOBİ’leri süre-
ce daha fazla dahil etmeye yönelik programla-
rını geliştiriyor.” bilgisini verdi. Mandal, “OS-
TİM Teknik Üniversitesinin, sosyal ve beşerî 
bilimlerin de içinde olduğu süreçlerinin çok 
kıymetli olduğunu belirtti.  

İyi tasarlanan kamu politikaları 
hedefe ulaştırıyor 

Kongrenin kapanış oturumu, Sanayi ve 
Teknoloji Bakan Yardımcısı Mehmet Fatih 

Kacır’ın katılımıyla tamamlandı.

Dijital dönüşümün büyük bir hızla bütün 
sektörleri dönüştürdüğüne dikkat çeken Kacır, 
Milli Teknoloji Hamlesi ile Türkiye’nin yük-
sek katma değerli ürünleri yerli ve milli olarak 
geliştirmeyi hedeflediğini kaydetti.

Tam bağımsızlığın yolunun kritik sektör-
lerde yerli ve milli ürünlerin geliştirilmesin-
den geçtiğini vurgulayan Bakan Yardımcısı, 
“Tam bağımsızlıktan bahsettiğimizde akla 
önce savunma sanayii geliyor. Bugünün dün-
yasında tam bağımsızlık; sadece savunma sa-
nayiinde yerli ve milli atılımla mümkün değil. 
Finans, tarım, sağlık, enerji teknolojilerinde 
yerli ve milli olarak stratejik ürünleri geliş-
tirmeyi başarmaksızın bugünün dünyasında 
tam bağımsızlıktan bahsedemeyiz. Teknolojik 
ürünlerin pek çoğunun odağında yazılımlar 
var. Yerli ve milli yazılımların geliştirilmesi 
bizim pek çok alanda önümüzü açacak.” dedi.

Kamu ve özel sektör iş birliğinde 
‘Türkiye’nin Otomobili’ projesini örnek gös-
teren Mehmet Fatih Kacır, “Milli bir marka 
olarak ekonomimize önemli katkılar sunacak. 
Bu markanın etrafında pek çok teknoloji giri-
şimin yeşerdiği bir sistem olacak.” görüşünü 
aktardı.

Kamu alım mekanizmasıyla yüksek katma 
değerli ürünlerin üretilmesine katkı sağlana-
cağını vurgulayan Kacır, “Yerli ve milli 5G 
teknolojilerini Haberleşme Teknolojileri Kü-
melenmesi (HTK) ve Ulak A.Ş. TÜBİTAK 
desteğiyle çalışıyor. Bu yatırımların ülkemiz-
de kalması bizim için çok stratejik. TÜBİTAK 
tarafından desteklenen en büyük Ar-Ge proje-
si olan Uçtan Uca Yerli ve Milli 5G Projesini 
önemsiyoruz. Türkiye’nin akıllıca tasarlanmış 
kalkınma politikalarıyla başaramayacak bir 
şeyi olmadığına inanıyorum.” ifadelerini kul-
landı. 

Kongrenin tüm oturumları, OSTİM Teknik 
Üniversitesi YouTube kanalından izlenebilir: 
https://www.youtube.com/channel/UCJr3uk-
1QO8ZsM-PiRI4-Oog

OSTİM Teknik Üniversitesi ve 
Memur-Sen’in ortaklığında 
Kamu Yönetimi ve Kalkınma/
Yeni Bir Güç Birliği Arayışı 
Kongresi düzenlendi. 
Kalkınmanın üç temel ayağı; 
kamu, özel sektör ve akademiyi 
buluşturan kongrenin sonuç 
bildirgesinde, teknoloji 
transferi ve yabacı yatırımlarla 
sanayileşme tezinin çöktüğü, 
sanayileşmek için yenilikçi 
kabiliyetlerin geliştirilerek, 
özgün sanayileşme modeli 
kurgulaması önerisi öne çıktı.

>>>
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İnsanı merkeze 
alan kalkınma ilkesi 
tercih edilmeli
Kongrede yapılan sunumlardan öne 
çıkan tespit ve öneriler şöyle:

• Kalkınma salt ekonomik büyümeyle 
açıklanabilecek bir olgu olmadığın-
dan ekonomik, sosyal ve siyasi yön-
leriyle insanı merkeze alan Ar-Ge 
ve yenilikçilik odaklı sürdürülebilir 
kalkınma ilkesi tercih edilmeli, sos-
yal adalet ve sosyal devlet ilkelerine 
uygun, geleneksel değerlere zarar 
vermeyen hatta onları güçlendiren 
özgün modeller üretilmelidir.

• 1980’lerden itibaren yabancı yatırım 
ve teknoloji transferi yoluyla geliş-
mekte olan ülkelerin sanayileşebile-
ceğini savunan neoliberal yakınsa-
ma tezi çökmüştür. Kendi yenilikçilik 
kabiliyetlerini geliştiren ve kendine 
özgü sanayileşme modeli kurgulan-
malıdır.

• Kalkınmacı devletin kalkınma 
üzerindeki olumlu etkisi “devlet 
yetenekleri” tarafından belirlenir. 
Bilimsel bilginin ve insan kaynağının 
üretildiği eğitim süreçleri, yenilikçi 
bir sanayi için satın alma politika-
larının oluşturulması ve uygulan-
ması; uygulamaların denetlenmesi; 
sahadan toplanarak işlenen verilerin 
istatistiklere ve politikalara dönüş-
türülmesi; KİT’ler eliyle doğrudan 
üretimin gerçekleştirilmesi gibi kal-
kınmanın her aşamasında etkin rolü 
bulunan kamu kesimi daha yenilikçi 
ve öncü rol almalıdır.

• Yönetişimin lideri olarak kamu 
kesiminin piyasa oluşturan, piyasa-
ya öncülük eden, proaktif şekilde 
süreçleri koordine eden bir yakla-
şımla, ülkemizin özgün unsurlarının 
(coğrafya-kültür, sosyal yapı vs.) 
çerçevesinde yepyeni bir kalkınma 
modelinin oluşturulmasında alacağı 
rol üniversite-kamu-özel sektör iş 
birliği için temel teşkil etmektedir.

• Kamu kaynaklarının kalkınma nok-
tasında verimli ve etkin kullanılması 
için performans ölçümleri yapılmalı; 
ödeneklerin, doğurduğu etki ve 
hedef açısından kalkınmaya nasıl 
bir katkı sunduğu tespit edilmeli, 
etki analizleri yapılmalı ve denetimi 
gerçekleştirilmelidir. 

• Fikirden mamul ürüne kadar üreti-
min bütün süreçlerinde teknolojik 
ve sınai bağımsızlığın sağlanması 
elzemdir.

• Kalkınma hedeflerini tutturacak ve 
de yenilikçi kalkınmayı sağlayacak 
ekosistemin üç bileşeni olan üniver-
site-özel sektör-kamunun birbiriyle 
daha sıkı, uyumlu ve verimli çalış-
ması sağlanmalıdır.

• Üniversitelerde üretilen bilginin 
inovasyona dönüşümü ve daha 

katma-değerli bir şekilde ticarileş-
mesi için kamu-üniversite-sanayi 
kesimlerinden oluşan üçlü sarmal 
yapının tümünü kapsayacak ve ulu-
sal inovasyon sisteminin topyekûn 
etkinliğini artıracak düzenlemelere 
ihtiyaç duyulmaktadır.

• Sözleşmeli istihdam, liyakat-kari-
yer sistemindeki sorunlar ve toplu 
sözleşme düzenindeki aksaklıklar 
gibi kamu görevlilerini zayıflatarak 
kalkınma sürecindeki verimliliğini 
düşüren ve sürekliliği olumsuz etki-
leyen problemler giderilmeli, kamu 
görevlilerinin niteliği ve kalkınmaya 
katkıları artırılmalıdır.  

Kalkınmacı devlet anlayışı

Sonuç olarak; sanayileşme olmadan 
kalkınmadan bahsedilemeyeceği için 
teknolojik gelişim ve katma-değerli 
üretimi odağına almış bir “kalkınmacı 
devlet” anlayışına ihtiyaç vardır. Sana-
yileşmiş ülkelerin standardına ulaşmak 
için özel sektörün faaliyetlerinin satın 
alma politikalarından ihale sistemine ve 
Ar-Ge faaliyetlerine değin her alanda ve 
her düzeyde desteklenmesi, sorunlarının 
çözülmesi ve yenilikçi sınai üretim için 
yüreklendirilmesi gerekmektedir. Özel 
sektörle iş birliği içinde olan ve onu des-
tekleyen üniversiteler ve kamu kesimiyle 
birlikte topyekûn ve daha eşitlikçi bir 
kalkınma sağlanabilecektir. 

Ülke olarak kendine özgü şartları ile 
planlanan, sürdürülebilir, yenilikçi, 
işbirlikçi ve kapsayıcı büyümenin yolu; 
değerleriyle barışık ve bilimsel bilginin 
girişimci ruhla birleştirildiği sağlıklı bir üni-
versite sisteminin, üretilen bilgiye yönünü 
dönmüş ve yenilikçi bir anlayışla ürününü 
ticarileştiren özel sektörün ve ehliyet ile 
liyakat ilkesinin yeniden inşâ edildiği 
bürokratik yapının tesisinden geçmekte-
dir. Profesyonel eğitimin ilk halkası olan 
öğrencisinden başlayarak, akademisyen, 
iş insanı, politikacı, bürokrat, kamu perso-
neline kadar tüm çalışanların niteliğinin 
artırılması ve tam kalkınma yolunda 
küçük-büyük demeden her unsurun 
etkin bir güç olduğu bilincinin edinilmesi/
edindirilmesi ulusal kalkınma için temel 
teşkil etmektedir. Bu temele dayanarak 
tüm gücünü etkin bir şekilde kullanan ve 
ulusal kalkınmasını başarıya ulaştırmış 
bir Türkiye’nin dünyanın en büyük ilk 10 
ekonomisi arasına girerek 21. yy.’ın en 
önemli güçlerinden biri olacağı unutulma-
malıdır.

Sanayi ve Teknoloji bakanı Mustafa Va-
rank, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonun-

da, bakanlık ve bakanlığa bağlı ilgili kuruluş-
ların 2021 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanun 
Tasarısı ile 2019 Yılı Merkezi Yönetim Kesin 
Hesap Kanun Tasarısı’nı sundu. 

Bakanlığın faaliyet alanındaki çalışmalar 
hakkında komisyon üyelerini bilgilendiren 
Bakan Varank, TÜBİTAK COVID-19 Türki-
ye Platformunun aşı ve ilaç geliştirme çalış-
malarını anlattı. 

2020 Ocak-Ekim döneminde, reel sektörün 
yatırım talebinin, geçen senenin aynı döne-
mine kıyasla yüzde 21 arttığına vurgu yapan 
Varank, “159 milyar liralık sabit yatırım için 
8 bin 396 teşvik belgesi düzenledik. Organize 
Sanayi Bölgelerimizde 762 yeni fabrika üre-
time başladı. Üretime geçen sanayi işletmesi 
sayısı yüzde 14’lük artışla 12 bin 259’a ulaş-
tı. Bugün itibarıyla, sanayi bölgelerinde 3 bin 
978 tesisin inşaatı devam ediyor. Yatırımlar-
daki bu güçlü iştah, reel sektörün Türk ekono-
misine olan güveninin en temel göstergelerin-
den birisi.” dedi.

Tasarım Kümelenmesi kuruluyor
Yerli otomobilden, Milli Uzay Programına 

kadar pek çok alanda komisyon ile bilgi payla-
şan Mustafa Varank, Türkiye’nin uluslararası 
patent başvurularında 17. sıradan 13. sıraya 
yükseldiğini söyledi. 

Türkiye’nin tasarım alanında 45 binin üze-
rindeki başvuruyla dünyada ilk 5 ülke arasında 
yer aldığına dikkat çeken Varank, “Tasarım 
alanında artık daha fazla niteliğe ve katma 
değere odaklanıyoruz. Bu amaçla Bilişim Va-
disi bünyesinde, bir Tasarım Kümelenmesi 
kurmak için tüm hazırlıklarımızı tamamladık, 
yakında tanıtımını gerçekleştireceğiz.” dedi.

KOBİ’lere 1.2 milyar TL kaynak aktarıldı
KOSGEB’in 2020’nin başından Ekim ayı-

nın sonuna kadar 60 bin işletmeye 1.2 milyar 
lira kaynak aktarıldığını dile getiren Bakan 
Varank, şu bilgileri verdi: “KOBİ Finansman 
Destek Programları kapsamında toplamda 15 
bin 884 işletmeye 1.2 milyar lira kredi kul-
landırdık. Teknoyatırım ve Stratejik Ürün 
Programları kapsamında 173 milyon lira des-
tek ödemesi yaptık. KOBİGEL Programıyla 
“İmalat sanayinde dijitalleşme” çağrısına çık-
tık, bin 207 başvuru aldık. Projeleri kabul edi-
len KOBİ’lere işletme başına 1 milyon liraya 
kadar destek sağlayacağız.”

Yüksek teknoloji üretimine uçtan uca 
destek

Yerlileşme çalışmaları hakkında da bilgi 
veren Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa 
Varank, “Yerlileşme alanında özgün bir uy-
gulama olan Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi 
Programını başlattık. Böylece yüksek teknolo-
jili ürünlerin ülkemizde üretilebilmesi için uç-
tan uca bir destek mekanizmasını hayata geçir-
dik. İlk aşamada makine sektöründeki projeler 
için destek kararlarını yayınladık. Yaklaşık 2 
milyar liralık yatırımla; servo motorlar, CNC 
tezgâhları, eklemeli imalat makineleri gibi 
yüksek teknolojili ürünler artık yerli olarak 
üretilecek. Programı diğer öncelikli sektörlere 
yaygınlaştırıp, ülkemizin ithalat bağımlılığını 
azaltacağız.” dedi.

“Teknoparklar göğsümüzü kabartıyor”
2019’da Ar-Ge harcamalarının milli gelire 

oranı en yüksek seviyeye ulaşarak yüzde 1,06 
olduğunu söyleyen Bakan Varank, Ar-Ge ve 
Tasarım Merkezi sayısının 1607’ye, çalışan 
sayısının 73 bine yürütülen proje sayısının 18 
bine ulaştığını kaydetti.

“Teknoparklarda da göğsümüzü kabartan 
başarı hikâyeleri var.” diyen Bakan Varank, 
COVID-19’la birlikte tüm dünyanın peşine 
düştüğü yoğun bakım solunum cihazını, bir 
teknopark firmasının tasarladığını hatırlattı.

OSB’lere kullanılacak bütçede yüzde 
400 artış

Savunma ve havacılık, ilaç ve tıbbi cihaz, 
otomotiv, ana metal, raylı sistemler, makine, 
beyaz eşya, elektrik-elektronik, kimya ve gıda 
sektörleri başta olmak üzere üretim kabiliyet-
lerinin daha da geliştirileceğini dile getiren 
Bakan Varank, Türkiye’yi kritik teknolojiler-
de öncü ülke yapmayı istediklerini kaydede-
rek, “Bakanlığımızı üretimin ve kalkınmanın 
hamisi olarak görüyoruz.” dedi.

Mustafa Varank, 2021 bütçelerinde en fazla 
bütçe artışının olduğu ikinci bakanlık olduğu-
nu vurguladı. Varank, “2021 yılında; Organize 
Sanayi Bölgeleri ve Sanayi Siteleri için kulla-
nacağımız bütçe yüzde 400, TÜBİTAK’ın Ar-
Ge bütçesi yüzde 100 artacak. Bütçemizdeki 
bu artışı; verimliliği odağa alan, değer oluştu-
ran, oluşturduğu değeri ülkenin dört bir yanı-
na dengeli yayan ve doğayı koruyan üretken 
projelerde değerlendireceğiz.” mesajını verdi. 

2021’de 
OSB’ye 
özel önem
Sanayi ve Teknoloji Bakanı 
Mustafa Varank, “2021 
yılında; Organize Sanayi 
Bölgeleri ve Sanayi Siteleri için 
kullanacağımız bütçe yüzde 
400, TÜBİTAK’ın Ar-Ge bütçesi 
yüzde 100 artacak.” dedi. 

Sanayi Bakanlığı 2021 yılı bütçesi en fazla artan ikinci bakanlık oldu>>>
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UUYM5G Şebekesi Projesi 6. Çalıştay 
ve Yürütme Kurulu Toplantısı, ülkemiz 
için en kritik teknolojiye ilişkin sevindi-

rici gelişmelere sahne oldu. Projede geliştirilen 
yeni ürünlerle; Anadolu Yakası, Yuşa Tepesin-
deki 5G Baz İstasyonu Radyolink ile Avrupa 
Yakası'nda bulunan İTÜ Teknokent’e bağlana-
rak 5G üzerinden veri paylaşımı yapıldı. 

Yürütme Kurulu Toplantısı, Ulaştırma ve 
Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Ulaştırma 
ve Altyapı Bakan Yardımcısı Dr. Ömer Fatih 
Sayan, Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı 
Mehmet Fatih Kacır, Bilgi ve İletişim Tekno-
lojileri Kurumu (BTK) Başkanı Ömer Abdullah 
Karagözoğlu, TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Ha-
san Mandal, OSTİM Yönetim Kurulu Başkanı 
Orhan Aydın, BTK Başkan Yardımcısı Gazali 
Çiçek, Savunma Sanayii Başkan Yardımcısı 
Mustafa Murat Şeker, TÜBİTAK Başkan Yar-
dımcısı Prof. Dr. Ahmet Yozgatlıgil, TÜBİ-
TAK/TEYDEB Başkanı Mehmet Aslan ile ilgili 
kamu kurumları ve özel sektör temsilcilerinden 
200’den fazla katılımcı ile dijital ortamda ger-
çekleştirildi.

Etkinlikte, bugüne kadar proje kapsamında 
yürütülen çalışmalar kapsamında geliştirilen 
yerli ve milli radyolink cihazı üzerinden veri ak-
tarımı ile beraber 5G destekli cep telefonları ile 
proje kapsamında geliştirilen şebeke bileşenleri 
üzerinden internet görüşmeleri yapıldı. 

"Türkiye, bu fırsatı kaçırmamalıdır"
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğ-

lu, toplantının açılışında yaptığı konuşmada, 
ulaşım ve iletişim sektörlerinin sosyal, teknik, 
ekonomik hayatın merkezinde yer aldığını belir-
terek, ulaşım ve iletişimdeki etkinliğinin diğer 
tüm alanları doğrudan ya da dolaylı etkileyen 
konuma sahip olduğunu söyledi. Karaismailoğ-
lu, teknolojik dönüşüm ve gelişimin, insanlar, 
firmalar ve hatta ülkeler arasında rekabeti ve 
üstünlüğü belirleyen en önemli faktörlerden biri 
haline geldiğini vurguladı.

Teknoloji geliştirmeyi başarabilen ve geliş-
tirdiği teknolojileri etkin kullanabilen ülkelerin 
ilerleme yarışında rakiplerini geride bıraktığını 
anlatan Bakan Karaismailoğlu, bunu başarama-
yan ülkelerin ise her geçen gün daha fazla dışa 
bağımlı hale geldiğini söyledi.

Adil Karaismailoğlu, mobil teknolojilerin 
artık her yerden ulaşılabilir olmasının yanı sıra 
3G ve daha sonrasında 4,5G sistemleriyle inter-
net hızlarında sabit şebekelerle yarışır hale gel-
mesinin mobil teknolojilerin ağırlığını artırdığın 
işaret ederek, şöyle devam etti: "5G ve ötesi 
teknolojiler, sadece bağlantı hızlarında ortaya 
koydukları gelişimle değil, şebekeye aynı anda 

bağlanabilen cihaz sayısında, 
geçmiş mobil teknolojilere 
oranla bir devrim yapmıştır. 
Türkiye gibi yüksek hedefleri 
olan ve geleceği parlak bir ülke, 
bu fırsatı kaçırmamalıdır. Bilgi 
teknolojileriyle dijital dönüşü-
mün adımlarını hızla tamam-
layarak önce 5G sonrasında da 
takip eden mobil teknolojiler 
için atılması gereken adımları 
sağlam bir şekilde atmamız ge-
rekmekte."

"Teknolojik gelişmelerin temelinde 
yüksek hızlı internet hizmeti yatıyor"

Karaismailoğlu, Türkiye'nin, bilgi ve ileti-
şim teknolojilerini ekonominin tüm alanlarında, 
üretim ve hizmet sektörlerinde kullanmasının 
önemine dikkati çekerek, bu teknolojik geliş-
melerin temelinde yüksek hızlı internet hizme-
tinin sağlıklı bir şekilde sağlanmasının yattığını 
belirtti.

Bir ülkenin bağımsızlığının güçlü ekonomi-
den geçtiğine değinen Karaismailoğlu, yaşanı-
lan çağda ise sarsılmaz ekonomik güce sahip 
olmanın, kendi teknolojilerini üretebilmek ve 
teknolojik açıdan dışa bağımlılıktan kurtulmayı 
gerektirdiğini kaydetti.

“Ülkemizin cari açığının azaltılmasına 
katkı sağlamalıyız”

Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Dr. 
Ömer Fatih Sayan, HTK üyesi firmalar tara-
fından yürütülen ve TÜBİTAK Başkanlığınca 
desteklenen Uçtan Uca Yerli ve Milli 5G Ha-
berleşme Şebekesi Projesi kapsamında, 5G yeni 
radyo, 5G çekirdek şebeke, 5G yönetimsel des-
tek yazılımları, 5G sanallaştırma platformu gibi 
bu teknolojiye özel kritik şebeke donanım ve 
yazılımlarının yerli ve milli imkânlar kullanıla-
rak geliştirildiğini söyledi.

Geliştirilen söz konusu ürünlerle sadece yıl-
lık ortalama 1,6 milyar lira olan ve hacmi her 
yıl artan iç pazardan pay almanın yanı sıra yerli 
ürünleri ihraç ederek dış pazarları da hedefle-
diklerini vurgulayan Sayan, "Dünyada yıllık 
telekom pazarı büyüklüğünün 200 milyar do-
lar civarında olduğu tahmin ediliyor. Hem 5G 
teknolojileri hem de 5G'nin dikey sektörlerle 
etkileşimini iyi değerlendirip bu pastadan payı-
mızı almalı ve böylece ülkemizin cari açığının 
azaltılmasına katkı sağlamalıyız." dedi.

“Proje Türkiye’nin geleceği açısından 
önemli”

Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı 
Mehmet Fatih Kacır, dijital dönüşümün özünde 
haberleşme teknolojilerinin önemli bir yer tut-
tuğunu belirterek, “Uçtan Uca Yerli ve Milli 5G 
Projesi’nin Türkiye’nin geleceği açısından ne 
kadar önemli olduğunu da bir kez daha fark et-

miş oluruz diye düşünüyorum. 
“ dedi.

Kacır şu görüşlere yer ver-
di: “Yüksek hız, yüksek kapasi-
te, düşük gecikmelerle pek çok 
sektörde çok kritik değişimleri 
ortaya çıkaracak olan 5G tek-
nolojilerine Türkiye’nin dün-
yayla paralel olarak geçmesi, 
ama bu süreci yerli ve milli tek-
nolojileriyle kendi milli ürünle-
riyle hayata geçirmesi inşallah 
Türkiye’nin ekonomideki yeni 
başarı hikayelerine çok önemli 

katkılar sağlayacak, ulusal güvenliğimiz açı-
sından da kritik faydalar ortaya koyacak diye 
düşünüyorum.”

“Yerli ve milli ürünler ülkemizin siber 
uzaydaki güvenliği açısından da 
önemli”

Bilgi ve İletişim Teknolojileri Kurumu 
(BTK) Başkanı Ömer Abdullah Karagözoğlu,  
yerli ve milli olarak geliştirilen ürünlerin başa-
rıya ulaşması ve süreklilik kazanması için mobil 
işletmecilere çok iş düştüğünü dile getirdi.

İşletmecilerin ürün temininde öncelikle 
yerli ürünleri kullanmalarının önemine dikkati 
çeken Karagözoğlu, "Yerli ve milli ürünleri ge-
liştirmemiz ve kullanmamız sadece ekonomik 
olarak değil, aynı zamanda siber uzayda ülke-
mizin güvenliğinin temini açısından da hayati 
derecede kritik önem taşıyor. Bu nedenle 4.5G 
yatırımlarına ilişkin, işletmecilerin şebekelerin-
de kullanılacak donanım ve yazılım yatırımları-
nın incelenmesi ve denetlenmesine ilişkin usul 
ve esaslarda yapılması planlanan değişiklikle-
re ilişkin bir taslak hazırladık ve kamuoyunun 
görüşlerine sunduk. Gelen görüşleri de dikkate 
alarak Kurumumuz politikaları çerçevesinde 
gerekli adımları atacağız." dedi.

“Haberleşme altyapılarını 
millileştirmenin zaruri bir ihtiyaç”

Savunma Sanayii Başkan Yardımcısı Musta-
fa Murat Şeker açılışta şu değerlendirmeyi yap-
tı: “Ülkeler arasında teknoloji mücadelesinde 
Türkiye’nin 5G teknolojisini yerli ve milli im-
kanlarla kazanmasına yönelik devletimizin des-
teğinin çok önemli olduğunu biliyoruz. Baktığı-
mız zaman dünyanın tüm büyük ülkeler 5G’yle 
birlikte haberleşme altyapılarını millileştirme-
nin zaruri bir ihtiyaç olduğunu bilerek bu yönde 
çalışmalar yapmaktadırlar. Sayın Cumhurbaş-
kanımızın da belirttiği üzere biz de 5G’ye ge-
çişin mutlaka yerli ve milli ürünlerle yapılma-
sının zorunlu olduğunu düşünüyoruz. Teknoloji 
geliştiren firmalar olarak bizlere burada büyük 
bir sorumluluk düşüyor. Bu sorumluluğun ge-
reği olarak yine Cumhurbaşkanımızın belirttiği 
gibi hızlı, etkin ve kararlı şekilde hareket ederek 
operatör ihtiyaçlarını karşılayacak ürünleri en 
kısa sürede ortaya çıkartmalıyız.” 

“Kamu, özel sektör ve üniversiteler 
sinerji oluşturdu”

OSTİM Yönetim Kurulu Orhan Aydın, 
kamu kurumları, özel sektör ve üniversitele-
rin,  ekosistem oluşturduğu zaman ülkemizin 
en önemli ve en ileri teknolojilerinin hayata 
geçirilmesi konusunda örnek bir sinerji oluş-
turduklarını belirtti. Aydın, “Ülkemizin şu anda 
maruz kaldığı ambargoları da dikkate alırsak bir 
kümelenme, bir ekosistem oluşturarak neleri 
çözebileceğimizi göstermesi açısından bu proje, 
hepimiz için ibretlik bir olaydır. 

Oluşturulan özel sektör sinerjisinin yine 
kamu kurumlarıyla birlikte çalışma çabasının, 
devletleştirme ağırlıklı ilerlemesine dikkat çek-
mek; bu projeyi devletleştirerek ve özel sektö-
rün heyecanını azaltarak böyle bir sorumluluğu 
herkesin dikkatine sunmak istiyorum. Özel sek-
tör cebinden para harcayarak ve bu işe inanarak 
bir kitle ve ekosistem oluşturdu. Tabii ki kamu 
kurumlarımızın yaptığı çalışmalar son dere-
ce önemli, kıymetli, onları da birleştirerek bir 
uyum içerisinde ülkemizin bu projesini ulusla-
rarası düzeye çıkartmamız gerektiğine hepimiz 
inanıyoruz. Proje, ithalat kalemlerimizin yer-
lileştirilmesi anlamında, uygulamada aynı za-
manda hepimize örnek teşkil edecek.” görüşünü 
dile getirdi. 

“Hak ettiği başarıya ulaşacak”
HAVELSAN Genel Müdürü Dr. Mehmet 

Akif Nacar, ülkemizin UUYM5G Projesinde 
önemli bir olgunluk seviyesine ulaştının altını 
çizerek; hak ettiği başarıya ulaşacağına inandı-
ğını söyledi.

Türkiye’nin 5G ve ötesi için iletişim gücü 
olma yolunda çalışmalarına daha da kuvvetlene-
rek devam edeceğine inandıklarını belirten Na-
car, şu değerlendirmeyi yaptı: HAVELSAN’ın 
ev sahipliğinde bir araya geldiğimiz bu 6. 
Çalıştay’da da mobil şebeke operatörü firmala-
rımızın sağlamış olduğu yakın destek sayesinde 
proje kapsamında gerçekleştirilen çok sayıda 
ürün gurubuna ait demoları canlı olarak izle-
yeceğiz. Bu heyecanı ve gururu bizlere yaşatan 
ve bu çalıştayın gerçekleşmesinde emeği geçen 
tüm paydaşlara teşekkürlerimizi sunuyor, Uçtan 
Uca Yerli Ve Milli 5G Haberleşme Şebekesi 
Proje’mizin hepimizin emekleriyle hak ettiği 
başarıya ulaşacağına olan inancımı önemle vur-
gulamak istiyorum.” 

Haberleşme Teknolojileri 
Kümelenmesi (HTK) tarafından 
Bilgi ve İletişim Teknolojileri 
Kurumu (BTK), OSTİM ve 
TÜBİTAK desteği ile başlatılan 
Uçtan Uca Yerli ve Milli 5G 
(UUYM5G) Şebekesi Projesi’nde 
yerli ve milli 5G altyapısı ürün 
demosu gerçekleştirildi, 
geliştirilen 5G ürünleri ile veri 
transferi yapıldı.

5G milli takımı, yeni ürünleri ile 
Asya ve Avrupa’yı bağladı

“İş modeli dünyada 
örnek”

TÜBİTAK başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal, 
projede oluşturulan iş modelinin ülkemiz 

ve dünyada birçok kuruma, ülkeye örnek 
olabilecek nitelik taşıdığını bildirdi. Proje 
kapsamında ilgili tüm paydaşlarla; kamu, 
üniversite, sanayi iş birliğinin gerçekleştiğine 
işaret eden Mandal, projede, 16 tane firma-
nın, üç kullanıcı operatörün sürecin içinde 
yer aldıpını kaydetti. Hasan Mandal, şunları 
söyledi: “Düzenleyici kuruluş olan BTK’nın 
girişimiyle birlikte başlamış olması ve yine bu 
sürecin içindeki ilgili bakanlıklarımız, Sanayi 
ve Teknoloji Bakanlığımız, Ulaştırma ve 
Altyapı Bakanlığımız ve dijital dönüşüm ofi-
sinin de tümümün katılımıyla, daha doğrusu 
katkılarıyla sürecin ilerlemiş olması belki güç 
gibi götürecek durum da söz konusu, yani 
bu sürecin içerisinde bunun içinde yaşayan 
arkadaşlarımız burada hep beraber yer 
aldık. Bu sürecin ilerleyişinde bazen tartışma 
noktalarımız oldu, ama gelmiş olunan nokta 
gerçekten ülkemiz adına memnuniyet verici.”

>>>
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Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu 
(BTK) ve OSTİM’in destekleriyle 
2017 yılında kurulan Haberleşme Tek-

nolojileri Kümelenmesi (HTK), Türkiye’nin 
dünya ile aynı zamanda yerli ve milli tekno-
lojilerle 5G’ye geçmesi için çalışmalarını tüm 
hızıyla sürdürüyor. 

TÜBİTAK TEYDEB’in fonlandığı 
UUYM5G’de ortaya çıkan ürünlerin testleri 
de devam ediyor. Proje kapsamında HTK fi r-
maları tarafından yerli ve milli olarak gelişti-
rilen ürünler, belli dönemlerde operatörlerin 
ve kamu kurumlarının katıldığı demolarla test 
ediliyor.

Projenin önemli katmanlarından biri de 
radyolink. HTK fi rmaları tarafından yüzde 
70’in üzerinde yerlilikle geliştirilen, kritik ürü-
nün demosu, proje fi rmalarından Nanotek’in 
Ostim Teknopark’taki yerleşkesinde gerçek-
leştirildi.

Demo faaliyetine; Sanayi ve Teknoloji 
Bakanı Mustafa Varank, Cumhurbaşkanlığı 
Dijital Dönüşüm Ofi si Başkanı Ali Taha Koç, 
Bilgi ve İletişim Teknolojileri Kurumu (BTK) 
Başkanı Ömer Abdullah Karagözoğlu, OS-
TİM Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Aydın, 
TÜBİTAK Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Ah-
met Yozgatlıgil, HAVELSAN Genel Müdürü 
Mehmet Akif Nacar, TÜBİTAK TEYDEP 
Başkanı Mehmet Aslan, HTK Yönetim Kuru-
lu Başkanı İlhan Bağören ve proje paydaşları 
katıldı.

Uygulama kapsamında radyolinkle, 12 km 
mesafedeki istasyondan aynı anda dört tane 4K 
çözünürlükte video iletildi, HAVELSAN’ın 
Diyalog programıyla da canlı görüşme ger-
çekleştirildi. 

“Yerli ve milli üretimi teşvik edecek 
tedbirleri alıyoruz”

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Va-
rank, 3 yıldır devam eden projede, devletin 
bütün kurumlarının tam bir iş birliği içinde 
özel sektörle beraber çalıştıklarını vurguladı. 
Varank, proje ile 5G şebekesinde kritik kom-
ponentlerin yerli olarak geliştirilmesinin he-
defl endiğini bildirdi.

Şahit olduğu başarıdan duyduğu memnu-
niyeti dile getiren Varank, “Başarılı bir demo 
gerçekleşti. Buradaki ürün, 50 km mesafeye 
yaklaşık 1 GHz veriyi ulaştırabiliyor. Geliş-
tirilen ürün, farklı yerli fi rmalarımızın, devlet 
kurumlarımızla; bunun içerisinde BTK, TÜ-
BİTAK var, beraberce geliştirdikleri bir ürün. 
Haberleşme Teknolojileri Kümelenmesi ile 
TÜBİTAK’ın TEYDEB projesini uzunca bir 
süredir yürütüyoruz.” dedi.

Yerli baz istasyonu ULAK projesini de 
hatırlatan Bakan Varank, şunları söyledi: 
“ULAK yerli baz istasyonları, 4G şebekeleri-
ne uyumlu; şu anda yerli ve milli olarak üretil-
di, ülkemizde kullanılıyor. 5G şebekesiyle de 
ilgili devlet olarak yerli ve milli üretimi teşvik 
edecek şekilde tedbirlerimizi alıyoruz. Bura-
da T.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’nın, 
BTK’nın önemli kararları var. Bu kararlar 
doğrultusunda da özellikle önümüzdeki dö-
nemde kullanılacak 5G ürünlerinin yerli ve 
milli olarak üretilmesini başaracağız. Burada 
önemli bir adımı gerçekleştirmiş olduk. Başa-
rılı bir test yaptık. 4K videoların şu anda 12 
km’den başarıyla geldiğini gördük. Projenin 
tüm paydaşlarına teşekkür ediyorum.”

Proje ile Türkiye’de önemli bir açığı gider-
miş olacaklarını dile getiren Mustafa Varank, 

“Önemli bir güvenlik sorununa çözüm bulmuş 
olacağız. İnşallah Türkiye’nin her tarafında 
bu projenin tamamlanmasıyla elde ettiğimiz 
başarılı ürünlerle yerli ve milli cihazlarımızı 
kullanmayı başaracağız.” dedi.

“Yerli ve milli ürünlerin kullanılmasını 
sağlayacağız”

BTK’nın haberleşme sistemlerinde yerli ve 
milli ürünlerin kullanılmasına ilişkin kararının 
altını çizen Mustafa Varank, şu değerlendir-
meleri yaptı: “Global fi rmaların Türkiye’de 
yaptıkları birtakım üretimler var. Bunların 
gerçekten ne kadar yerli olduğunu, ürünlerin 
gerçekten Türkiye’de mi üretildiği ya da sa-
dece entegrasyon mu yapıldığı, -bunların bir 
kısmı odalarımız tarafından verilen yerli malı 
belgesine de sahip ama ben buradan da ilan 
etmiş olayım- yerliliği biz sorgulayacağız. 
Gerçekten kim yerli olarak üretiyor, kim yerli 
olarak üretmiyor; projede bundan sonraki dö-
nemde adımlarımızı böyle atacağız. Önümüz-
deki dönemde Evrensel ihalesi olacak. İnter-
neti olmayan kırsala dönük olarak radyolink 
ihalesi gerçekleştirilecek. Burada tüm unsur-
ları masaya yatıracağız. Operatörlerimizle de 
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığımızın koordi-
nasyonunda görüşmelerimizi yapacağız, yerli 
ve milli ürünlerin kullanılmasını sağlayaca-
ğız.”

5G’nin vazgeçilmez parçası
Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofi si 

Başkanı Ali Taha Koç, 3 senedir süren pro-
jenin 4 katmanlı olduğunu, bu katmanlardan 
birinin de radyolink olduğunu söyledi.

Ürünün önemine dikkat çeken Koç, “Rad-
yolink, bütün 4G ve 5G alt yapılarının vazge-
çilmez bir parçası olacak. Yerli ve milli olma-
sı Dijital Dönüşüm Ofi si olarak ‘Türkiye’nin 
verisi Türkiye’de kalacak’ mottomuza çok 
uygun. Bu anlamda da bütün bakanlıklarımız-
la beraber koordinasyonu sağlamaya devam 
edeceğiz. Diğer 3 katmanı da yerlileştirip 
bütün operatörler tarafından kullanılması için 
elimizden gelen her türlü gayreti göstereceğiz. 
Cari açığa büyük bir etkisi olacak.” dedi.

BTK uluslararası başarı için de 
çalışacak

BTK Başkanı Ömer Abdullah Karagözoğ-
lu, kurum olarak, hem işin düzenlemesini hem 
de operatörlerin projede üretilen ürünleri ken-
di bünyelerine katmaları noktasında çalışma-
ları olduğunu kaydetti. 

HTK ile birlikte fi rmaları bir araya getir-
miş olmanın gururunu yaşadıklarını dile geti-
ren Karagözoğlu, “Bu fi rmalarımızın inşallah 
uluslararası arenada da ciddi başarılar elde 
etmeleri için elimizden gelen gayreti gösteri-
yor olacağız. 5G Vadisi çalışmasıyla da hem 
operatörlerimize, hem üreticilerimize, hem de 
üniversite ekosistemine eğitilmiş kadrolarımı-
zı yetiştirmeye çalışıyoruz. Bu işin geleceği 
için ciddi bir gayret içerisindeyiz.” değerlen-
dirmesini yaptı.

’de yerliliğe sıkı takip

Uçtan Uca Yerli ve Milli 5G 
Haberleşme Projesi (UUYM5G) 
kapsamında Haberleşme 
Teknolojileri Kümelenmesi 
(HTK) firmaları tarafından 
geliştirilen Radyolink’in demosu 
OSTİM’de gerçekleştirildi. 
Demo sunumuna katılan 
Sanayi ve Teknoloji Bakanı 
Mustafa Varank, 5G’de yerli ve 
milli ürünlerin kullanılmasını 
sağlayacaklarını, global 
firmaların Türkiye’de yaptığı 
üretimlerin yerliliğini de 
sorgulayacaklarını söyledi.

“KOBİ girişimci mucizesidir”
Haberleşme Teknolojileri Kümelenmesi 

(HTK) Yönetim Kurulu Başkanı İlhan Bağö-
ren, bu güne kadar projede yaklaşık 120 milyon 
TL’nin çoğu KOBİ olan fi rmaların yatırımıyla 
bir araya geldiğini vurguladı; bunun da 85-90 
milyon TL’ye yakın kısmının TÜBİTAK ta-
rafından karşılandığını ifade etti. Bağören, 
“Baktığınız zaman 12-13 milyon Dolar’lık bir 
bütçeyle, devlet desteğiyle, KOBİ’lerimizin 
başka projelerden kazandıklarıyla fi nans edile-
rek gelindi. Bu bütçeyle bu kadar çok ürünün 
bu aşamaya getirilmesi bir KOBİ girişimci mu-
cizesidir, ancak ülkemizin en önemli projesi, 
bütün dünyada bu yüzyılın en önemli projesi 
olan 5G için 13 milyon Dolar çok çok küçük 
bir rakamdır. Rekabetçi olmak için mucizelere 
ya da KOBİ’lerimizin başka projelerden yarat-
tığı fonlarla fi nans edilmesine bırakılamayacak 
kadar önemlidir. Bu projenin önemine göre bir 
bütçe ve zamanlamayla devam edilmesi çok 
çok önemlidir.” dedi.

PROJE HAKKINDA
Türkiye ekonomisine milyarlarca 
TL’lik katkı sağlayacak
Dünyada 5G teknolojileri ile ilgili yerli ve milli 
teknolojiler geliştirerek, devrim niteliğindeki 
yenilikler getirecek bu teknolojide liderlik ya-
rışına giren her ülke gibi Türkiye de inisiyatif 
alabilen vizyoner yönetici ve firmaları ile “üre-
tici ve geliştirici ülke” konumuna ulaşmak 
adına önemli adımlar atıyor. 

OSTİM önderliğinde kurulan 140’tan fazla 
üye firması olan HTK üyelerinden 16 firma, 
T.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Bilgi 
ve İletişim Teknolojileri Kurumu ve Sanayi 
ve Teknoloji Bakanlığı koordinasyonunda 
TÜBİTAK-TEYDEB desteği ile bugüne kadar 
benzeri görülmemiş bir geliştirme projesini 
2018’te başlatmıştı. UUYM5G isimli projesine 
üretici firmaların yanında, 3 mobil işletmeci, 
üniversiteler ve akademisyenler de dâhil 
olmuştu. 

2020 yılı başından itibaren de, 4.5G ve 5G 
konusunda daha önceden yaptığı çalışmala-
rın birikimleri ve sektörde oluşturduğu güven 
ortamı ile birlikte, devlet kademelerinin de 
planlamasına uygun olarak Ulak Haberleş-
me firması, UUYM5G projesine dâhil olarak 
güç kattı. 

UUYM5G Projesi kapsamında geliştirilen 
ürünlerin ticarileşmesine yönelik olarak, 
proje paydaşlarından 10 firmanın iş birliği 
ve güç birliği hedeflerinin bir neticesi olarak 
kurmuş olduğu GTENT firması, Türkiye’deki 
mobil işletmecilerle iş birliğinin yanında 
ürünlerin ihracatına dönük ticarileştirme 
faaliyetlerine başladı.

UUYM5G projesinin öncüsü Haberleşme 
Teknoloji Kümelenmesi, UUYM5G proje-
si dışında da birçok teknoloji ve ihracatı 
geliştirme projeleri, seminerler ve mevzuat 
çalışmaları ile haberleşme altyapı çözümleri 
üreticisi çok sayıda yerli firmayı koordine bir 
şekilde desteklemektedir.

Her yıl mobil işletmeciler tarafından 4.5G 
teknolojisine ilişkin yaklaşık 1,5 milyar TL’lik 
donanım ve yazılım yatırımı yapıldığı ve 5G 
teknolojisinde de benzer yatırım trendinin 
süreceği dikkate alındığında, UUYM5G Pro-
jesi sonucunda ortaya çıkacak yerli ve milli 
ürünler ile Türkiye ekonomisine milyarlarca 
TL’lik katkı sağlanması hedefleniyor. 

>>>
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OSTİM Teknik Üniversitesi İktisadi ve 
İdari Bilimler Fakültesi Ekonomi Bölü-

mü tarafından yapılan çalışmada Türkiye’nin 
sanayi üretim endeksi ve OSTİM OSB’nin 
elektrik tüketimi verileri değerlendirildi.

Çalışmada, Türkiye İstatistik Kurumu 
(TÜİK) tarafından hesaplanan sanayi üretim 
endeksinin ekonomi çevreleri için bir gös-
terge niteliği taşıdığı vurgulanıyor. OSTİM 
OSB’nin elektrik tüketim verilerinin de böl-
gede bulunan iş yerleri ve firmaların faaliyet 
yoğunluğu hakkında önemli ipuçları verdiği 
belirtilen çalışmada bu iki gösterge arasında-
ki ilişki inceleniyor.

İncelemede TÜİK’in 2020 yılı Ocak-
Ekim dönemi sanayi üretim endeksi verileri 
ile OSTİM OSB’nin aynı döneme ait elektrik 
tüketim endeksi karşılaştırılıyor. Akademik 
çalışmada, TÜİK sanayi üretimi ile OSTİM 
OSB elektrik tüketim oranları arasında yakın 

bir korelasyon olduğu tespit edildi.

İki endeksin yakın ilişkisi gözlemlendiği 
çalışmada, “Veriler üzerinden hesaplanan 
korelasyon katsayısı ise 0,95’dir. Tam ko-
relasyonun 1 olduğu dikkate alındığında, 
TÜİK sanayi üretimi verilerinin önceki 
yılın aynı ayına göre değişimi ile OSTİM 
OSB elektrik tüketimi verilerinin önceki 
yılın aynı ayına göre değişimi arasında çok 
yakın bir korelasyon bulunmaktadır.” sonu-
cuna ulaşıldı.

Çalışmaya ve detaylarına, https://www.
ostimteknik.edu.tr/ekonomi-bolumu-707/725 
adresinden erişilebilir.

OSTİM Teknik Üniversitesi tarafından yapılan bilimsel 
incelemede TÜİK tarafından açıklanan sanayi üretim endeksi 

ile OSTİM OSB’nin yayınladığı elektrik tüketimi verileri 
arasında çok yakın bir korelasyon bulunduğu tespit edildi.

Eğitim gönüllüsüne ödül

OSTİM Teknik Üniversitesi her düzeyde 
eğitimi desteklemek amacıyla Uluslara-

rası Eğitim Girişimcisi Mükemmeliyet Ödül-
leri vermeye başladı.

Uluslararası alanda eğitimdeki girişimleri 
ve örnek çalışmalarıyla başarılı eğitim giri-
şimcileri OSTİM Teknik Üniversitesi tarafın-
dan her yıl ödüllendirilecek.

Bu yıl ilk kez verilen Uluslararası Eğitim 
Girişimcisi Mükemmeliyet Ödülü’nün sahibi 
Türkiye Pakistan Büyükelçiliği Uluslararası 
Okulu Müdürü Ghalib Raza Gillani oldu.

OSTİM Teknik Üniversitesinde düzen-
lenen ödül törenine; TBMM Milli Eğitim, 
Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu Başkanı 
Prof. Dr. Emrullah İşler, Cumhurbaşkanı Baş-
danışmanı Halil Afşarata, Pakistan Büyükelçi-

si Muhammad Syrus Sajjad Qazi, Bilgi Tek-
nolojileri ve İletişim Kurumu Başkanı (BTK) 
Ömer Abdullah Karagözoğlu, OSTİM Teknik 
Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Orhan 
Aydın, Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) 
Başkanı Adem Ceylan ve Pakistan Büyükel-
çiliği bürokratları ve OSTİM'li iş insanları 
katıldı.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, törene 
gönderdiği telgraf ile tebrik mesajlarını iletti.

Konuşmaların ardından ödül törenine ge-
çildi. Ghalib Raza Gillani'ye OSTİM Teknik 
Üniversitesi Uluslararası Eğitim Girişimcisi 
Mükemmeliyet Ödülü, TBMM Milli Eğitim, 
Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu Başkanı 
Prof. Dr. Emrullah İşler, ve Rektör Prof. Dr. 
Murat Yülek tarafından takdim edildi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından 
yürütülen 2020 Yılı Sosyal Gelişmeyi Des-
tekleme Programı (SOGEP) kapsamında 
desteklenmesi uygun bulunan OSTİM-
TECH Fabrika ile Ankara’da nitelikli genç 
istihdamının artırılması amaçlanıyor.

Ankara Kalkınma Ajansı ve OSTİM Teknik 
Üniversitesi işbirliği ile Ankara’da genç 
istihdamı artacak.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından 
yürütülen 2020 Yılı SOGEP kapsamında 
desteklenmesi uygun bulunan “OS-
TİMTECH Fabrika” için imzalar atıldı.  
Ankara Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri 
Arif Şayık ve OSTİM Teknik Üniversitesi 
Rektörü Prof. Dr. Murat Yülek tarafından 
imzalanan sözleşme ile Ankara’da nitelikli 
genç istihdamının artırılması amaçlanıyor. 
OSTİM Teknik Üniversitesi Yerleşkesinde 
kurulacak OSTİMTECH Fabrika, mesleki 
yetkinliklerin kazandırılacağı tam dona-
nımlı bir yapı olarak hizmet verecek.

İşsizlere yetkinlik kazandırılacak

Atölyelere, fikri haklar ve ticarileşme, 
sertifikasyon ve kuluçka merkezlerine yer 
verilecek yapıda, OSTİM Teknik Üniver-
sitesinin donanımlı akademisyenlerinin 
oluşturduğu müfredat ile nitelikli işsizlere 
ve girişimci adaylarına yetkinlik kazandı-
rılacak. OSTİM kümelenmeleri ile yakın iş 
birliği ile mesleki ve teknik alanlardan me-
zun işsizlere sektör ihtiyaçlarına yönelik 
yetkinlik eğitimleri verilecek. Öte yandan 
girişimcilik potansiyeli olan teknik becerisi 
yüksek nitelikli işsizlere, tekno-girişim 
koçluğu ve kuluçka hizmetleri sunulacak. 
Projenin kamu, sanayi, üniversite iş birlik-
lerine örnek olması bekleniyor.

OSTİM Teknik Üniversitesi İktisa-
di ve İdari Bilimler Fakültesi Ekonomi 
Bölümü tarafından yapılan bilimsel ana-
lizde, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 
tarafından hazırlanan sanayi üretim en-
deksi ile OSTİM OSB Elektrik Tüketim 
verileri karşılaştırılarak 2020 yılı GSYH 
reel büyümesine dair tahminde bulundu. 

Çalışmada, TÜİK sanayi üretim en-
deksi ile OSTİM OSB elektrik tüketim 

endeksi arasında yüzde 0,95 oranında 
yüksek bir korelasyon tespit edildiği ha-
tırlatıldı.

TÜİK sanayi üretim endeksi ile OS-
TİM elektrik tüketim endeksinde 2019’a 
göre 2020 yılındaki değişimlerin ince-
lendiği analizde, TÜİK sanayi üretim 
endeksinin 2020 yıl kasım ayında 2019 
yılına kıyasla yüzde 8,7 arttığı. OSTİM 
OSB elektrik tüketim endeksinin ise 
2020 yılı kasım ayında bir önceki yılın 
aynı ayına göre yüzde 8,2, son çeyrekte 
de yüzde 5,72 artış gösterdiği ve sanayi 
üretim endeksi ile OSTİM OSB elektrik 
tüketim endeksinin yüksek korelasyo-
nu göz önüne alındığında OSTİM OSB 
elektrik tüketim endeksinden reel GSYH 
tahmini yapmak mümkün olduğu sonu-
cuna ulaşılıyor. 

Analize göre, 2020 yılında GSYH’nin 
reel olarak yüzde 1,5 oranında büyüme-
si öngörülüyor. Çalışma, Rektör Prof. 
Dr. Murat Yülek, Prof. Dr. Aylin Ege 
ve Araştırma Görevlisi Huzeyfe Erkam 
Candan tarafından hazırlandı.

‘OSTiMTECH 
Fabrika’ genç 
istihdamına katkı 
verecek

OSTiMTECH 2020 
yılı GSYH büyüme 
tahmini yüzde 1,5

OSTİM’in elektrik tüketimi 
sanayi üretimini izliyor

OSTİM Teknik Üniversitesi 
Ekonomi Bölümü 
tarafından bilimsel 
analizde, 2020 yılı Gayri 
Safi Yurtiçi Hasıla (GSYH) 
büyüme tahminini yüzde 
1,5 olarak öngörülüyor.
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OSTİM Teknik Üniversitesi ve TCDD 
arasında teknik iş birliği ve iş yeri 
deneyimine yönelik iki protokol im-

zalandı. 

Üniversite yerleşkesinde düzenlenen tören-
de teknik iş birliği protokolüne, TCDD Genel 
Müdürü Ali İhsan Uygun, OSTİM Teknik 
Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı Orhan 
Aydın, OSTİM Teknik Üniversitesi Rektörü 
Prof. Dr. Murat Yülek imza attı.

İş Yeri Deneyimi Protokolü de OSTİM 
Teknik Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. 
Dr. Ünsal Sığrı TCDD Genel Müdürü Ali 
İhsan Uygun tarafından imzalandı. Törene, 
TCDD Genel Müdür Yardımcısı Metin Ak-
baş, Emniyet ve Kalite Yönetimi Daire Başka-
nı Mehmet Turşak, Anadolu Raylı Ulaşım Sis-
temleri Kümelenmesi Koordinatörü (ARUS) 
Dr. İlhami Pektaş katıldı.

İmzalanan protokolle, OSTİM Teknik Üni-
versitesi ile TCDD’nin fiziki imkân, laboratu-
var, enstitü, akademi, eğitim ve Ar-Ge mer-
kezleri dâhil öğretim elemanı, teknik personel 
ve tecrübeleri birleşti.

Bilimsel ve teknolojik Ar-Ge çalışmaları 
ile yurt içi ve yurt dışında ortak proje ve iş 
birliklerinin yapılması amaçlanan protokolde, 
OSTİM Teknik Üniversitesi TCDD’nin perso-
nellerinin gelişimine ve Ar-Ge çalışmalarına 
destek sağlayacak. TCDD ise raylı sistem-
ler öncelikli olmakla birlikte, Üniversitenin; 
ön lisans, lisans ve lisansüstü öğrencilerinin 
yapacağı staj, tez, proje vb. çalışmalarının 
TCDD iş yerlerinde uygulanabilmesi için ge-
rekli imkânları sunacak. 

Misyon, ülke sorunlarına çözüm 
üretmek

OSTİM Teknik Üniversitesi Mütevel-
li Heyeti Başkanı Orhan Aydın, TCDD’nin 
Türkiye’nin en önemli kurumlarından biri ol-
duğuna dikkat çekti. Aydın şu mesajları verdi: 
“OSTİM Teknik Üniversitesi de henüz haya-
tına yeni başlamış ama çok dinamik ve reel 
sektöre yakın, ülkemizin sorunlarına çözüm 
üretmeyi kendine misyon üretmiş bir yapı. 
Dolaysıyla bu iki kurumun yan yana gelme-
siyle güzel işlere imza atmış olacağız. Bu im-
zaladığımız protokolün TCDD’ye ve Üniver-
sitemize, vatanımıza, milletimize ve insanlığa 
hayırlı olmasını diliyorum.” 

TCDD daha büyük bir enerjiyle 
Türkiye’ye hizmet verecek

OSTİM Teknik Üniversitesi Rektörü 
Prof. Dr. Murat Yülek, TCDD’nin, Türkiye 
Cumhuriyeti’nin hem tarihi açıdan hem de şu 
anki fonksiyonu itibariyle en önemli kurum-
lardan biri olduğuna dikkat çekti. 

Rektör Yülek, şunları söyledi: “Yeni bir 
yapılanma içinde anladığım kadarıyla inşallah 
daha büyük bir enerjiyle Türkiye’ye hizmet 
verecek. Bu güzide kuruluşla OSTİM Teknik 
Üniversitesi olarak iş birliği yapma imkanları-
nı ortaya çıkartacak olan bu protokolün hayır-
lara vesile olmasını diliyorum.”

TCDD Genel Müdürü Ali İhsan Uygun’un 
aynı zamanda ARUS Yönetim Kurulu Başka-
nı da olduğunu hatırlatan Yülek, “Bu protokol 
aynı zamanda Aynı zamanda OSTİM Teknik 
Üniversitesi ile ARUS arasında da bir iş birliği 
demektir.” dedi.

Sektöre yönelik çalışmalar ülkemize 
kazandırılacak

TCDD Genel Müdürü Ali İhsan Uygun, 
imzalanan protokolden duyduğu memnuniyeti 
ifade ederek, “TCDD olarak, sanayimizin göz-
de bir merkezinde arkasına sanayicilerimizi 
de alan OSTİM Teknik Üniversitesiyle böyle 
bir iş birliği protokolünü imzalamış olmak-
tan memnuniyet duyuyorum. İnşallah bundan 
sonra TCDD’nin ihtiyacı olan sanayimizin ih-
tiyacı olan, sektöre yönelik çalışmaları birlikte 
ülkemize kazandırırız. Hayırlı uğurlu olsun.” 
dedi.

TCDD’nin Ar-Ge çalışmalarına 
OSTİM’den akademik destek

OSTİM Teknik Üniversitesi ve 
Türkiye Cumhuriyeti Devlet 
Demiryolları İşletmesi Genel 
Müdürlüğü (TCDD) arasında 
iki protokol imzalandı. Teknik 
İşbirliği Protokolüyle OSTİM 
Teknik Üniversitesi TCDD’nin 
Ar-Ge çalışmalarına destek 
verecek. İş Yeri Deneyimi 
Protokolüyle de TCDD, 
OSTİM Teknik Üniversitesi 
öğrencilerinin iş yeri deneyimi 
uygulamalarına katkı 
sağlayacak.

OSTİM Teknik Üniversitesi Rektö-
rü Prof. Dr. Murat Yülek ve Türk 
Kızılay Genel Müdürü Dr. İbrahim 

Altan tarafından imzalanan protokol ile 
Kızılay ile Üniversite arasında belirlenen 
alanlarda eğitim, mesleki ve teknik eğitim, 
proje çalışmaları, danışmanlık hizmetleri, 
seminerler, konferanslar vb. konularda iş 
birliği yapılacak. 

Lisansüstünde yüzde 25 indirim
İmzalanan protokolle Kızılay mensupla-

rı OSTİM Teknik Üniversitesinden indirim 
hakkına sahip oldu. Protokolün ilgili mad-
desinde, “Kızılay ve iştiraklerinin mensup-
ları veya birinci derece yakınlarının Üni-
versite programlarını tercih etmesi ve kayıt 
yaptırmaya hak kazanması durumunda ön 
lisans ve lisans eğitim ücretinden yüzde 
10, lisansüstü eğitim ücretinden yüzde 25, 
ayrıca üye işletmelerin Üniversite kariyer 
merkezi ile protokol akdetmesi ve en az 3 
öğrencinin işletme uygulamaları eğitimine 
kabulü halinde ön lisans ve lisans eğitim 
ücretinden yüzde 15 indirim uygulayacak-
tır.” deniliyor.

OSTİM Teknik Üniversitesi Sürekli 
Eğitim Merkezi (OTÜSEM) bünyesinde ça-
lışanlar, meslek edinmek isteyenler, öğren-
ciler vb. katılımcı gruplarına yönelik farklı 
seviyelerde birlikte yapılacak planlamaya 
göre ortak eğitimler düzenlenmesi, mevcut 
eğitim programlarının ortak gerçekleştiril-
mesi, Kızılay üyelerine özel eğitim prog-
ramları düzenlenmesi ve tanıtım / duyuru 
alanında iş birliği yapılması hedefleniyor.

Kızılay’da çalışan, konusunda uzman ve 
en az yüksek lisans mezunu personellerin, 
Üniversitesi’nin talep etmesi/onay vermesi 
halinde Üniversite bölüm programlarında 
ders vermesi konularında iş birliği de sağ-
lanacak.

İş birliği kapsamına işletmelerin, sanayi 
kuruluşlarının ve sanayicilerin gelişen ve 
değişen teknolojiler doğrultusunda üretim 
yetkinliklerini ve yeterliliklerini uyumlu 
hale getirmelerine ve üst seviyelere taşıya-
bilmelerine imkân verecek proje faaliyetleri 
gerçekleştirilmesi de planlanıyor.

Yeni ürünler geliştirilecek
Türk Kızılay Genel Müdürü Dr. İbrahim 

Altan, protokole ilişkin değerlendirmesin-
de şu görüşleri paylaştı: “Üniversitemizle 
daha önce görüştük, neler yapabileceğimiz 
konuştuk bunu da protokole döktük. İnşal-
lah üniversitemizle hem Kızılay’ın işlerinin 
değerlendirilmesi hem de bilimsel katkının 
alınması, insani yardım sektörünün daha 
ileriye gitmesi için neler yapabileceği ko-
nusunda değerlendirmeler ve birlikte çalış-
malar yapılacak.”

Kızılay’ın ticari kuruluşlarının da oldu-
ğunu dile getiren Altan, “Bu kuruluşlarında 
hem tasarımlarında hem ürünlerinde ortak 
neler yapabiliriz? Nasıl destekler alabiliriz, 
ayrıca yeni ne tür ürünler üretilebilir onlarla 
ilgili çalışmalar olacak. Bunu hayata geçi-
receğiz.” dedi.

Kızılay insani yardımı 
OSTİM’le ileriye taşıyacak

Türk Kızılayı ve OSTİM 
Teknik Üniversitesi arasında 
iş birliği ve çözüm ortaklığı 
protokolü imzalandı. Protokol 
hakkında değerlendirmelerde 
bulunan Genel Müdür 
Dr. İbrahim Altan, “İnsani 
yardım sektörünün daha 
ileriye gitmesi için neler 
yapabileceği konusunda 
değerlendirmeler, birlikte 
çalışmalar yapılacak.”
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TEI-TS1400 motorunun ilk prototipi 
olan TS3 numaralı motor, 5 Aralık 

2020 tarihinde Cumhurbaşkanımızın ka-
tılımlarıyla düzenlenen törenle TUSAŞ’a 
teslim edilmişti.

TS3 motorunun tesliminin ardın-
dan çalışmalarına hız kesmeden devam 
eden TEI, bu motorun ikiz kardeşi olan 
TS4 motorunun üretim ve montajını da 
başarıyla tamamladı. TS4 motorunun 
ilk ateşlemesi ve çalıştırılması, 6 Ocak 
2021 tarihinde başarıyla gerçekleştirildi. 
Yapılan testlerde TS4 motoru “ground 
idle” güç seviyesine çıkartılarak projede 
önemli bir aşama kaydedildi.

Milli test bremzesi geliştirildi
TS4 motorunun testleri, tamamen TEI 

mühendis ve teknisyenlerinin gayretiy-
le tasarlanıp geliştirilen yeni bir “millî 
turboşaft motor test bremzesi”nde ger-
çekleştirilmiş olup, sertifikasyon çalış-
malarının hızlı yürütülebilmesi için pro-
je kapsamında toplam 4 adet motor test 
bremzesi kullanılacak.

Türkiye’nin havacılık motorlarında 
lider şirketi TEI, 2021 yılında da millî 
ihtiyaçlar doğrultusunda başarılı çalış-
malarını ve ülkemizin mihenk taşı olacak 
havacılık motorlarını tasarlamayı, geliş-
tirmeyi, üretmeyi ve çalıştırmayı sürdü-
recek.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 
TEI (TUSAŞ Motor Sanayii A.Ş.) ta-
rafından tasarlanıp üretilen ilk Millî 

Helikopter Motoru TEI-TS1400’ün Teslimi 
ve Tasarım Merkezi Açılışı Töreni’ne tele-
konferans yöntemiyle katıldı.

Savunma Sanayii Başkanlığı tarafından 
başlatılan ve TEI tarafından yürütülen Tur-
boşaft Motor Geliştirme Projesi’nin önemine 
dikkat çeken Erdoğan, bu projeler ile savunma 
sanayinde yeni bir döneme girildiğini dile ge-
tirerek, “Turboşaft Motor Geliştirme Projesi 
kapsamında yapılacak yatırımlar ve kazanı-
lacak kabiliyetlerle TEI, kendi alanında ülke-
mizde rol model hâline dönüşecektir. Tasarım 
Merkezi’nde ise mühendislerimiz, tasarım ve 
Ar-Ge birimlerimiz çok daha verimli ve koor-
dineli bir şekilde çalışmalarını yürütecektir.” 
dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, uluslararası 
arenada da yer alan millî sanayi kuruluşu 
TEI’nin, sektörün en önemli oyuncuları ara-
sında yer almasını hedeflediklerini ifade ede-
rek, TEI’nin artık, sadece motor üreten değil 
motor tasarlayan, üreten ve dünyaya satan bir 
marka hâline dönüştüğünü kaydetti.

Turboşaft Projesi ile Türkiye’de bu ve 
benzer sınıftaki motorları test edebilecek çok 
ciddi bir test altyapısını da tesis ettiklerini an-
latan Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu altyapının 
aynı zamanda Millî Muharip Uçak Motoru 
gibi daha yüksek güç sınıfı motorların testinde 
de kullanılabileceğini aktardı.

Hedefe adım adım yaklaşıldı
Yeni nesil hafif zırhlı araçlar, Altay Tan-

kı, İHA’lar ve füzeleri ile birçok platformun 
çeşitli güç sınıflarındaki motorlarının da ge-

liştirilmeye devam edildiğini bilgisini payla-
şan Cumhurbaşkanı Erdoğan, yakında tüm bu 
motorları envantere almaya başlayacaklarını 
bildirdi.

Erdoğan, TUSAŞ ve özel sektör kuruluş-
ların gayretleriyle Türkiye’yi, havacılık başta 
olmak üzere, her türlü motor tasarımı ve üre-
timi alanında adres ülke yapma hedefine adım 
adım yaklaştıklarını kaydetti.

Bugünün ve geleceğin ihtiyaçlarını kar-
şılayacak savunma sanayiini inşa etmek için 
çalıştıklarını dile getiren Erdoğan, dışa bağım-
lılığın ortadan kaldırılmasını sağlayacak kritik 
alanlardaki çalışmaları özellikle destekledik-

lerini vurguladı.

Bunun için, vakıf şirketlerinden diğer ana 
yüklenicilere ve KOBİ’lere, üniversitelerden 
araştırma merkezleri ve teknoparklara kadar 
geniş bir ekosistem kurduklarına dikkati çe-
ken Cumhurbaşkanı Erdoğan, ““Ülkemizin 
kendi insan gücü yanında, uluslararası potan-
siyeli de harekete geçirecek adımlar attık. Ni-
tekim Türkiye, 125 bini geçen uluslararası öğ-
renci sayısı ile bu alanda dünyada ilk 10 ülke 
arasına girdi. Aynı şekilde, uluslararası lider 
araştırmacılar programı ile kritik projelerde 
görev almak üzere yüzlerce araştırmacıyı ül-
kemize getirdik.” dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 
Erdoğan, TUSAŞ ve özel sektör 
kuruluşların gayretleriyle 
Türkiye’yi, havacılık başta 
olmak üzere, her türlü motor 
tasarımı ve üretimi alanında 
adres ülke yapma hedefine 
adım adım yaklaştıklarını 
kaydetti.

TUSAŞ Motor Sanayii 
A.Ş. (TEI), TEI-TS1400 
motorunun ilk prototipi olan 
TS3 numaralı motorunun 
tesliminin ardından bu 
motorun ikiz kardeşi 
olan TS4 motorunun 
üretim ve montajını da 
başarıyla tamamladı. TS4 
motorunun ilk ateşlemesi 
ve çalıştırılması başarıyla 
gerçekleştirildi.

Hedef, motor tasarımı
ve üretiminde adres ülke olmak

TEI Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Başkanı 
Prof. Dr. Mahmut F. Akşit, TEI-TS1400 projesi-
nin 2017’de başladığını ifade ederek “Bu baş-
tan sona Türk mühendislerinin tasarlayıp ge-
liştirdiği tamamen özgün bir motor. Türkiye’nin 
gerçek anlamdaki ilk jet motorunu ürettik. Bu, 
Türkiye tarihinde dönüm noktasıdır.” dedi.

TEI-TS1400 ile birlikte Türkiye’nin havacılık 
teknolojisi alanında şampiyonlar ligine çıktığını 
kaydeden Akşit, “Gökbey’i inşallah bu motorla 
uçuracağız. Seri imalat planlamamız devam 
ediyor. Zorlu olgunlaştırma ve sertifikasyon 
sürecinin ardından 2024’ten sonra Gökbey, 
millî motorumuzla uçacak.” diye konuştu.

Akşit, Gökbey’in hem askeri hem sivil amaçlı 
kullanılacağına işaret ederek “TEI-TS1400, 
muadillerine göre kalkışta, sürekli uçuş 
gücünde, acil durum kalkışında ve tek motorla 
kaçış modunda 67-120 beygir daha fazla güç 
üretiyor.” dedi. 

1660 beygirlik güç
Gökbey’de kullanılacak millî motor TEI-
TS1400, 1660 beygir güç üretiyor. TEI-
TS1400’ün üretiminde imalat ve malzeme 
teknolojisi alanında pek çok ilke imza atıldı. 
TEI-TS1400 için Türkiye’nin ilk tek kristal türbin 
kanadı üretimi, TÜBİTAK Marmara Araştırma 
Merkezi ile birlikte gerçekleştirildi. Bu üretim 

sırasında yenilikçi termal bariyer kaplama 
metotları da kullanıldı. 

İhracat kg değeri 6 bin dolar
700 kişilik bir teknik ekip tarafından geliş-
tirilen TEI-TS1400, kilogram başına 6 bin 
dolar ihracat değerine sahip. TEI-TS1400’de 
kullanılmak üzere Türkiye’de ilk kez nikel ve 
titanyum alaşımları için havacılık kalitesinde 
dövme teknolojisi geliştirildi. Geleceğin imalat 
teknolojisi olarak gösterilen eklemeli imalat ile 
parçalar üretildi.

Kamu ve özel sektörün güçlü iş birliğinin ürünü 
olan TEI, son 5 yılda 312 milyon dolarlık yatırım 
yaptı. Bunun yüzde 43’ü devlet desteklerinden 
karşılandı. Son 7 yılda yüksek teknolojili 11 
motora imza atan TEI’nin açılışı gerçekleştirilen 
tasarım merkezi, yeni motor geliştirme çalışma-
larına hız kazandıracak. Tasarım ve Ar-Ge 
birimlerini bir araya getirecek merkez, daha 
verimli bir çalışma ortamı sunacak.

TAMAMEN ÖZGÜN

İkinci motor da 
başarıyla çalıştı
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OSTİM OSB YouTube Kanalında ya-
yınlanan Sektör Konuşuyor Prog-
ramının canlı yayınına katılan TSE 

Başkanı Prof. Dr. Adem Şahin, OSTİM 
Basın ve Halkla İlişkiler Müdürü Korhan 
Gümüştekin’in, standardizasyonda ‘yerli ve 
milli’ anlayış nedir? COVID-19 sürecinde 
TSE neler yapıyor? Güvenli Üretim Belgesi 
nedir? Belge, hangi süreçlerden sonra veril-
mektedir? Sorularını cevaplandırdı.

COVİD-19 Pandemisinde hayata geçirdik-
leri; Güvenli Üretim, Güvenli Hizmet ve Oku-
lum Temiz belgelerinin süreçleri hakkında 
bilgi veren Adem Şahin, 1500'e yakın Güvenli 
Üretim Belgesi verildiğini kaydetti.

Gelişmiş ülkeler standart ve patente 
yatırım yapıyor

Dünyada uluslararası ticaretin yüzde 
80’inin doğrudan standartlarla ilgili olduğuna 
dikkati çeken Şahin, “Yani esasında dünya ti-
caretine standartlar yön veriyor.” dedi.

Dünya ticaretinde standartların önemini 
anlatan TSE Başkanı şu bilgileri verdi: “Tek-
nolojiyi üreten ülkeler, ürettikleri teknolojinin 
bir ortak dil haline gelmesi ve o ortak dilin ka-
bul edilmesi noktasında iki aracı çok etkin ola-
rak kullanıyorlar. Biri, ürettikleri teknolojinin 
standardını yazmak. İkincisi de onu patentle, 
fikri mülkiyetle güvence altına almak. Bu iki 
sürece bütün gelişmiş ülkeler ciddi manada 
yatırım yapıyorlar.”

Vizyon, standartlara yön veren 
konumda olmak

Standartların belirlenmesinde aktif rol alan 
ülkelerin dünya ticaretine yön verdiğini ifade 
eden Adem Şahin, “TSE için belirlediğimiz 
vizyon da standartlara yön veren ülke konu-
munda olmak. Şayet standartlara yön verirse-
niz, dünya pazarlarında kapıları açan, herkesin 
baktığında aynı şeyi anladığı ortak dilin gere-
ğini yerine getirmiş oluyorsunuz.” dedi.

Uluslararası standartları hazırlayan ku-
ruluşların büyük bir çoğunluğunun Avrupa 
Birliği (AB) pazarının kuruluşları olduğu-
na dikkati çeken Şahin, şunları söyledi: “Bu 
kuruluşlar özellikle AB’de serbest dolaşıma 
girecek malların altyapısını oluşturacak olan 
normları koyarken aynı zamanda ikili ticari 
ilişkilerinde, serbest ticaret anlaşmalarında 
veya malların küresel hareketinde de bu stan-
dartların etkin olarak kullanılmasını arzu edi-
yorlar. Siz de o kurallara uygun üretimde bu-
lunursanız ve bunu belgeleyebilirseniz siz de o 
pazarlarda çok rahatlıkla hareket etme imkanı 
buluyorsunuz.”

“Sanayiye yönelik faaliyetlerimizin 
önemli bir kısmı OSTİM’de”

Sanayiye yönelik çalışma ve hizmetle-
rinden de bahseden TSE Başkanı, “Biz esas 
itibariyle sanayi için varız. Sanayi ile iç içe 
olmak, ihtiyaçlarını çok yakından takip etmek 
ve sanayinin ulaşabileceği bir yerde olmak du-
rumundayız. Bizim OSTİM’de iki adet merke-
zimiz var. Bunlardan biri; Muayene Gözetim 
Merkezi, diğeri de Ulaşım ve Lojistik Sistem-
leri Merkezi.” bilgisini verdi.

Şahin, OSTİM’deki Muayene Gözetim 
Merkezi’nde, ithalat gözetimi, piyasa gözeti-
mi ve denetimi, hizmet yeri belgelendirmesi, 
asansör, iş ekipmanları, radarlar, ölçü aletleri 
gibi endüstriyel ekipmanların periyodik mu-
ayeneleri. Çevresel gözetim hizmetleri, sera 

gazı doğrulama, yeşil hava alanı ve iklim dos-
tu kuruluş belgesi gibi belgeler, uluslararası 
gözetim, enerji ve maden sektörü bazlı çeşitli 
hizmetleri verdiklerini söyledi.

TSE Başkanı, Ulaşım ve Lojistik Sistem-
leri Merkezi’nde ise Sanayi ve Teknoloji 
Bakanlığı, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, 
Sağlık Bakanlığı, Hazine ve Maliye Bakan-
lığı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Ticaret 
Bakanlığı adına ve bir takım ihtiyari alanlarda 
hizmet verdiklerini anlattı.

OSTİM’deki laboratuvarlarında kalibras-
yon, enerji teknolojileri ve metal testleri ala-
nında da hizmet verdiklerini dile getiren Şa-
hin, “OSTİM’de muayene ve belgelendirme 
hem de laboratuvar ve test hizmetlerini bir 
arada götürüyoruz. TSE’nin sanayiye yönelik 
yaptığı faaliyetlerin çok önemli bir kısmının 
belgelendirme hariç, OSTİM’deki birimleri-
mizde gerçekleştiğini söyleyebiliriz.” dedi.

“Standartlar dünya ticaretine yön veriyor”
Türk Standardları Enstitüsü 
(TSE) Başkanı Prof. Dr. Adem 
Şahin, "Dünya ticaretine 
standartlar yön veriyor. 
Standartlara yön verirseniz 
dünya pazarlarında kapıları 
açan ortak dilin gereğini yerine 
getirmiş oluyorsunuz." dedi.

TSE’nin en büyük kampüsü 
Ankara’da kuruluyor

TSE’nin Türkiye’de en geniş akreditasyona ve 
tanınırlığa sahip kuruluş olduğunu hatırlatan 
Başkan Şahin, yeni yatırım planlarını da anlattı.

Modern araç ve gereçlerle ihtiyaç duyulan 
yeni laboratuvarların kurulması gerektiğini 
vurgulayan Şahin, Ankara Temelli’de yaklaşık 
90 bin metrekare kapalı alanda yine yüzde 60’ı 
laboratuvarlardan oluşan bir kampüs kurma 
çalışmaları olduğunu söyledi.

Standartların artık; enerji, yenilenebilir enerji, 
çevre ve atıklar ön planda olmak üzere 
konvansiyonel alanlardan yeni alanlara doğru 
kaydığına dikkati çeken Adem Şahin, “Bizim 

bu yeni alanlara dair laboratuvar altyapımızı 
güncellememiz gerekiyor. Buna ciddi bir yatırım 
yapmamız icab ediyor. En büyük laboratuvar 
kampüsümüz Kocaeli Gebze’de orada bir kalite 
kampüsümüz var. Tuzla’da yangın ve iklim-
lendirme testlerini yaptığımız bir laboratuvar 
kampüsümüz var. Ama Temelli’deki kalite kam-
püsü Türkiye’deki en büyük TSE kampüsümüz 
olacak. Önümüzdeki yılların tahmin edilebilen 
ihtiyaçlarının büyük bir kısmını da burada karşı-
lamayı hedefliyoruz.”

Tıbbi cihazlar öncelikli 
OSTİM Medikal Sanayi Kümelenmesi ile tıbbi 
cihazların belgelendirilmesi konusunda temas 
halinde olduklarını dile getiren Şahin, Avrupa 
Birliği’nde Nisan 2020’de yürürlüğe girecekken 
1 yıl sonrasına ertelenen MDR yönetmeliği için 

hazırlıklarının büyük bölümünü tamamladıklarını 
kaydetti.

Yapılacak kalite kampüsünün önceliklerinden 
birinin tıbbi cihazlar olacağını söyleyen Adem 
Şahin, “Yeni kampüsün belgelendirmede 
ihtiyaç duyacağı test ve laboratuvar altyapısını 
en öncelikli alanlarımızın arasında değerlendiri-
yoruz ki Bakanlığımız’da aynı şekilde değerlen-
diriyor. Bu bizim çok rekabetçi olduğumuz bir 

alan.” dedi.

OSTİM Teknik 
Üniversitesine davet

OSTİM Teknik Üniversitesini, üniversite-
sanayi iş birliğinin çok güçlü örneği ola-

rak gösteren Adem Şahin, “Buradan sanayi 
ile iç içe, sanayinin ihtiyaçlarına cevap vere-
bilecek çok nitelikli ara elemanların, nitelikli 
mühendislerin, çok nitelikli araştırmacıların 
yetiştirileceği kanaatindeyiz. Ayrıca sana-
yicinin de bu üniversitenin imkanlarından 
istifade ederek, aynı dili konuşan sanayici, 
aynı dili konuşan hoca birlikteliğini de bir 
anlamda karşılayacağını, bun da hayata 
geçireceğini düşünüyoruz.” dedi.

Standart hazırlama çalışmalarında OSTİM 
Teknik Üniversitesini de görmek istediklerini 
dile getiren Şahin, şunları söyledi: “OSTİM 
Teknik Üniversitesinin standart hazırlama 
çalışmalarına katılma yetkinliğine sahip 
öğretim üyelerini, standart hazırlama çalış-
malarında ve uluslararası ayna komitelerde 
birlikte görmeyi arzu ederiz. 

OSTİM Teknik Üniversitesinin mevcut 
laboratuvar altyapısından bizim test ve 
belgelendirme çalışmalarımızda istifade 
etmeyi bekleriz, bunu arzu ederiz. Ortak 
laboratuvarlar kurma konusundaki taleplere 
olumlu bakarız. Üniversitenin staj ihtiyacının 
karşılanmasında TSE’nin imkanlarının da bi 
şekilde o amaca hizmet etmesine yönelik 
tedbirlerin alınmasına da katkı sağlayabiliriz. 
Bizim gönlümüz açık. Gönlü açık olunca 
insanın bütün kapıları açık olur.”

“OSTİM Ankara’yı sanayi 
şehri haline getirdi”

Ankara’nın sanayileşmesinde OSTİM’in 
rolüne dikkat çeken TSE Başkanı, “ OSTİM 
Ankara’yı ciddi bir sanayi şehri haline 
getirmiştir. OSTİM bizim sanayicilerimizin, 
sanayileşmeye gönül vermiş insanların 
kooperatifleşme sürecinden itibaren başlat-
tıkları iş birliği ve birlikte olma arzusunun bir 
OSB ile taçlanmış halidir. Bu bakımdan da 
bir başarı hikayesidir. Bugün baktığımızda 
OSTİM artık bildiğimiz standart OSB’lerin 
dışında bir görünüm arz etmektedir. Artık bir 
teknokenti var, inovasyon ve Ar-Ge merkezi 
var. Üniversite-sanayi iş birliği anlamında 
ortaya koyduğu ciddi bir eser OSTİM Teknik 
Üniversitesi var.” görüşünü paylaştı.

COVİD-19 Pandemisinde hayata geçirdikleri; 
Güvenli Üretim, Güvenli Hizmet ve Okulum 
Temiz belgelerinin süreçleri hakkında bilgi veren 
Adem Şahin, 1500'e yakın Güvenli Üretim 
Belgesi verildiğini kaydetti.
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TRtest Genel Müdürü Bilal Aktaş, OS-
TİM OSB YouTube kanalında yayınla-
nan Sektör Konuşuyor Programı canlı 

yayınına katıldı. TRtest’in çalışmaları ile ilgili 
bilgiler veren Aktaş, yerli ve milli test altya-
pısı ve sistemlerin önemine dikkat çekerek, 
oluşturdukları ekosistemle sanayiciye test ve 
kalifikasyon hizmeti sunduklarını anlattı.

Kalifikasyondan geçmeyen ürün son 
kullanıcıya ulaştırılamaz

Özellikle kamunun yürüttüğü projelerde 
üretim sonunda mutlaka test aşamasına geçil-
mesi gerektiğini belirten Aktaş, “Kalifikasyon 
sürecinden geçmeyen hiçbir ürünün son kulla-
nıcıya ulaştırılması mümkün değil.” dedi.

Aktaş, savunma sanayisinde bugüne kadar 
gerçekleştirilen projelerde zaman kısıtı, gizli-
lik ve güvenlik gibi hususlar ön plana çıktığın-
dan, her proje kapsamında farklı yerlere test 
altyapısı kurulduğunu anlattı. Aktaş şunları 
söyledi: “Bu bazen askeri fabrikalara oldu, 
bazen büyük ana yüklenici dediğimiz vakıf 
bağlı firmalara oldu, bazen özel firmalara oldu 
ve her defasında bu test altyapıları ilgili firma-
ların, ilgili birimlerin bünyesinde kaldı ve bu 
bünyeler, o zamanki yapılış dönemi itibariyle 
belki uygundu, en ideali oydu.”

Genel Müdür Aktaş, KOBİ’lerin kendi 
ürünlerini ortaya koymaya başlamasıyla birlik-
te bu ürünlerin de test edilmesine ve benzer test 
altyapılarına ihtiyaç belirdiğine dikkat çekti.

Yerli test altyapı envanteri çıkarıldı
Test altyapılarının erişilebilir olması ve 

herkesin ulaşabilmesi için TRtest’e yerli test 
altyapı envanteri ortaya çıkarma görevi veril-
diğini anlatan Aktaş, “TRtest ana misyonuna, 
yerli test altyapı envanterini ortaya çıkarmak 
olarak başladı. Kamu adına bağımsız bir gü-
venilir test otoritesi olmak misyonu yine bize 
yüklendi. Esas burada bizim yapmamız gere-
ken, bizden beklenen ise testlerin tamamının 
yurt içerisinde yapılabilmesini sağlamak. 
Yine bu ürünleri yerlileştirirken cihaz piyasa-
sına baktığımızda da bu cihazları, bu ürünleri 
test edecek tüm cihazların neredeyse %90’ın-
dan fazlası da ithal ve bu da ülkenin milli ser-
vetinin yurt dışına aktarılması noktasında da 
önemli döviz kaybının olduğu bir yer.” dedi.

TRtest olarak hangi testlerin, hangi yerli 

test cihazıyla yapılabileceğine dair yerli test 
cihazı üreticilerinin de envanterini toplama-
ya başladıklarını anlatan deneyimli yönetici, 
“Standartlar uluslararası olmakla birlikte stan-
dartlara erişmek sanayici açısından çok kolay 
bir unsur değil. Bu standartlar çoğu zaman 
çoğu yerde paralı. Biz bunların bedelini bir 
şekilde TRtest olarak yüklenip, sanayicinin 
kullanımına açabiliyoruz. Oluşturduğumuz 
bir ekosistem var, bir portalimiz var. Bu portal 
üzerinden firmalarla bunları paylaşabiliyoruz. 
Aynı zamanda test standardı tek başına yeterli 
olmuyor. Testin nasıl yapılacağı da çok önem-
li. O testin nasıl yapılacağına ilişkin yönteme 
de prosedür diyoruz. TRtest, bu konuda bir 
prosedür kütüphanesi de oluşturmaya başla-
dı.” bilgisini verdi.

Tüm kabiliyetler TRtest portalinde
Aktaş, piyasada test laboratuvarı hizmeti 

veren işletmelerden farklı olarak TRtest’in 
firmalara ürünlerinin hangi testlere hangi test 
altyapısında tabi tutulması gerektiği hizmetini 
de verdiklerini söyledi.

Piyasada aynı işi yapan işletmelerin alanı-
na girmeyeceklerini vurgulayan Bilal Aktaş, 
“Bizim arkamızda bir kamu gücü var. Bu 

kamu gücünü üreticinin ve sanayicinin hatta 
test laboratuvarı için kendi öz kaynaklarıyla 
yatırım yapmış insanların emeğini zayi ede-
cek herhangi bir tavır, tutum, davranış ya da 
politika içerisine girmemiz mümkün değil. 
Biz bu alanda yatırım yapmış olan firmala-
rın tüm kabiliyetlerini de onların da rızasıyla 
TRtest portaline, ekosistemine kaydediyoruz 
ve bu kaydettiğimiz hizmetleri, onların kabili-
yetlerini sanayicimizle buluşturuyoruz. TRtest 
bundan da bir para almıyor. 

Şu anda bizim portalimize üye olan firma-
lar -hem üretici, hem test hizmeti veren hem 
de test cihazı üreticileri- Türkiye’de hangi ci-
haz nerede üretiliyor veya hangi ürünü, kim ne 
tür hizmet veriyor, müşteriyle ihtiyaç sahibini 
buluşturan bir ortam sağlamış olduk. Bizim 
burada kendi adımıza verdiğimiz katma değer 
de yine test ihtiyacı olan firmaların ne tür test 
prosedürleri takip etmeleri gerektiği, hangi 
standartlara uymaları gerektiği ve bu testleri 
nerelerde yaptırabileceğine dair onlara aracı-
lık görevi yapmak.” değerlendirmesini yaptı.

Kamunun test altyapısını özel sektöre 
kullandırabiliyor

Kamunun elindeki test altyapılarına özel 
sektörün erişiminde sıkıntı olabildiğini dile 
getiren Aktaş, “Kamunun elinde olan test alt-
yapılarına erişimde özel sektörün, özellikle 
küçük sanayicilerimizin sıkıntıları olabiliyor. 
Büyük firmalarla bunların diyaloglarını kur-
mak her zaman kolay olamayabiliyor. Özellik-
le askeri fabrikalar, kamuya ait test altyapıları, 
Savunma Sanayii Başkanlığının sahip olduğu 

test altyapıları bu birçok firmaya dağıtık du-
rumda buralardaki altyapıları sanayicimizin 
hizmetine kullandırabiliyoruz. Bu anlamda 
TRtest herhangi bir özel şirketle rekabet ha-
linde değil.” dedi.

“TRtest farkındalığı giderek artıyor”
Test konusunda bir ekosistem oluşturmayı 

amaçladıklarını anlatan Bilal Aktaş, şu değer-
lendirmeleri yaptı: “Bu ekosistem içerisinde 
test cihaz üreticileri, test hizmet sağlayıcıları 
ve bu hizmetten faydalanan hatta akademik 
seviyedeyse Ar-Ge personelinin de ilgili test 
standartlarına ilişkin prosedürlere ulaşabile-
cekleri bir ortam TRtest tarafından sağlanmış 
oldu. TRtest farkındalığı ve ihtiyacı, bilinirli-
ği giderek artıyor.” 

Boyutu 1 metreküpü aşmayan 
cihazların tüm testleri yapılabiliyor.

TRtest’in bünyesinde 1.800 firmanın test 
altyapı envanteri olduğu bilgisini veren Aktaş, 
16 binden fazla da standarda sahip olduklarını 
aktardı. 

Hiçbir üreticinin test için yurt dışına git-
mesine razı olmadıklarını vurgulayan Bilal 
Aktaş, şunları anlattı: “Pandeminin test tara-
fındaki faydası şu oldu; zaten firmalarımız is-
tese de yurt dışına gidemez bir duruma geldi. 
Hem yurt dışındaki test laboratuvarları kapa-
lı, yurt dışından ziyaretçi almıyorlar, malum, 
ulaşım hizmetleri oldukça sınırlı. Biz bunu 
Türkiye’de çözebilir miyiz diye çözüm için 
TRtest’e geldiklerinde, biz bunu canla, başla, 
kamunun tüm kaynaklarını da seferber ede-
rek firmaların ihtiyaçlarını karşılayabiliyoruz. 
Ben şu anda altına imza atabilecek şekilde 
söyleyebilirim ki boyutları 1 metreküpün al-
tında olan tüm üretilmiş cihazların yurt için-
deki her türlü testleri yapılabiliyor. Bu cihaz-
ların test ihtiyaçlarının %90’ının Türkiye’de 
karşılanabileceğini söyleyebiliyorum. Sadece 
platform seviyesinde, bazı çok büyük yatırım-
lar gerekiyor. Bunları da zaten ilgili projeleri 
üstlenen işte diyelim ki rüzgâr tüneli, bunu 
TAI (TUSAŞ) veya TÜBİTAK gibi büyük 
projelerdeki proje bütçesi içinde bu yatırım-
lar da yapılıyor. Burada yapılan yatırımlara 
da ihtiyaç duyulması halinde TRtest üzerin-
den sanayicimizin erişimi sağlanmaya devam 
edilecek. Türkiye’de varsa bir imkân, TRtest 
olarak ihtiyaç sahibi ile buluşturabiliyoruz.”

TRtest Genel Müdürü Bilal 
Aktaş, “Standartlar uluslararası 
olmakla birlikte standartlara 
erişmek sanayici açısından 
çok kolay bir unsur değil. Biz 
bunların bedelini bir şekilde 
TRtest olarak yüklenip, 
sanayicinin kullanımına 
açabiliyoruz.” dedi.

TRtest, standartları sanayicilerin 
kullanımına açıyor

Bilal Aktaş: "Ben şu anda altına imza atabilecek 
şekilde söyleyebilirim ki boyutları 1 metreküpün 
altında olan tüm üretilmiş cihazların yurt 
içindeki her türlü testleri yapılabiliyor. Bu 
cihazların test ihtiyaçlarının %90’ının Türkiye’de
karşılanabileceğini söyleyebiliyorum."
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"Yaptırımı reddediyoruz; 
daha çok üreteceğiz"

ABD tarafından Türkiye’ye karşı alı-
nan karara OSTİM’den tepki yüksel-
di. OSTİM Yönetim Kurulu Başkanı 

Orhan Aydın, kararı kınadıklarını ve redded-
diklerini belirterek, “ABD’nin, Türkiye’ye 
karşı tek taraflı yaptırımlar içeren kararını 
kınıyor ve reddediyoruz. Savunma Sanayii 
Başkanı Sayın Prof. Dr. İsmail Demir, SSB 

Başkan Yardımcısı 
ve Roketsan Yöne-
tim Kurulu Başka-
nı Sayın Prof. Dr. 
Faruk Yiğit, SSB 
Hava Savunma ve 
Uzay Daire Baş-
kanlığından Sayın 
Serhat Gençoğlu 
ve Sayın Mustafa 
Alper Deniz’in ya-
nındayız.” dedi.

Aydın, şu açıklamayı yaptı: 
“ABD yeni bir şey yapmaya çalışmıyor; 

yapılanı küresel sistem ve ırkçı emperyalizm 
olarak tanımlıyorum. Dünyada bilinen tanı-
nan ama uygulamalarıyla yüzleşmediğimiz 
için çokta tanımlamadığımız, hep komplo teo-
risi olarak anlaşıldı. 

Bu yeni bir şey değil, yıllardır dinliyoruz, 
izliyoruz, biliyoruz ama Türkiye bununla yüz-
leşerek öğreniyor. Olayı yaşayarak, görerek 

öğreniyor. Hâlbuki bunlar bilinmedik, yazıl-
madık şeyler değildi. Yıllardır bunları büyük-
lerimden dinliyorum ve onların ne kadar haklı 
olduklarını şimdi test etme imkânım oluyor.

“1974’te yaşadığımıza benzer”
Türkiye’de bunun farkında olan en önem-

li kurumlardan bir tanesi Savunma Sanayii 
Başkanlığı. Olup bitenin farkında olan kurum 
burasıydı. Sivil tarafta da aynı şeylere muha-
tap olacağımız, orada da gizli bir mücadelenin 
olduğu, Türkiye’ye teknoloji vermede, kendi 
teknolojimizi üretmede, kendi yeterliliğimizi 
sağlama anlamında hep bilinmeyen, görün-
meyen bir el buna mani olmuştur.

Biz sadece tüketici olalım, satın almacı 
olalım, ihtiyaçlarımızı onların ürettiklerinden 
temin edelim anlayışında olduk. Onların mal-
larını alırken ve tüketirken hep bize yardımcı 
oldular (!) Bizi çok sevdikleri için, bize şev-
katle muamele ettiler (!) Ama ne zaman ki, 
‘Bizim bunları kendimiz yapmamız lazım, 
sürekli size bağımlı olursa bunun sonu yok, 
buradan çıkış yok! Kendi kararlarımızı ken-
dimiz vereceğiz, bağımsız hareket edeceğiz.’ 
dediğimiz zaman bu sefer dayak yeme bölü-
müne bizi soktular.

1974’te yaşadığımıza benzer bir olay. Bu, 
dünyanın bir gerçeği; son yaşadığımızla biz-
zat görerek, yaşayarak öğrendik. Kötülük gibi 
gözükse de; 1974’te yaşadığımız olaylar bize, 
Savunma Sanayii 

Başkanlığı’nın kurularak, aklımızı başı-
mıza getirerek kendi işlerimizi yapma fırsatı 
doğurdu. ‘Her şerden bir hayır doğar’ kabilin-
den; ASELSAN ve savunma sanayii şirketleri 
kuruldu, Ağır Sanayi  kavramı Türkiye’nin 
gündemine geldi. Ancak sonraki yıllarda 
‘Serbest piyasa ekonomisi var, paramız varsa 
istediğimizi istediğimiz yerden alırız’ rüzgarı 
esti.

Şimdi yeniden kendi stratejik ihtiyaçları-
mızı ve ürünlerimizi kimsenin bize vermeye-
ceğini paranın geçmediğini görüyoruz. Kendi 
başımıza özgür olarak bu coğrafyada hareket 
etmemiz gerektiği zaman da küresel sistem, 
ırkçı emperyalist dünya sistemi buna müsaade 
etmiyor. 

Biz buna teslim mi olacağız hayır! Nasıl, 

İstiklal Savaşı’nda biz bunlara teslim olma-
dıysak yine teslim olmayacağız.

“Hak ve adalet eksenli ülkeler kümesi 
kurmamız lazım”

Etrafımızda bir dost kütlesi oluşturmamız 
lazım. Bunun da modeli vardı aslında. Küme-
lenme modeliyle şirketleri bir araya getiriyo-
ruz, iş birliği, güç birliği, ortaklaşa rekabet 
yapıyoruz; birbirimize rakibiz ama iş birliği 
yapacağımız birçok alan var. 100, 200, 300 
şirketi bir araya getirip bir sinerji oluşturuyo-
ruz. Burada da 3, 5, 20 ülkeyi bir araya getire-
rek küresel sistemin haksızlıklarına, adaletsiz-
liklerine zulmüne başkaldırabilecek bir kitle 
oluşturabiliriz. D-8 bunun uygulamalarından 
bir tanesiydi. Ama D-8’in de yeterince arka-
sında duramadık. 

Karadeniz Ekonomik İşbirliği, güzel bir 
kümelenmeydi. D-8 güzel bir kümelenmey-
di. Sadece bunları toplantılar halinde yaptık 
bitirdik halen bunların kağıt üzerinde karşılı-
ğı var ama içini doldurarak bunları bizim bir 
küme hareketi yapmamız gerekiyor. Ülkeleri 
bir araya getirerek hak ve adalet eksenli bir 
küme kurmalıyız. Hak ve adalet kümelenmesi 
kurmamız lazım. Hem bireysel çabalarımızı 
devam ettirmeliyiz burada tabi bu işi sadece 
kamuya bırakmakta haksızlık olur. Sivil top-
lum olarak; firmalar, işletmeler, sivil toplum 
örgütleri topyekûn. 

“Sayın Demir ve çalışma arkadaşları 
ülkemizin sembolleri”

Savunma Sanayii Başkanımız ve çalışma 
arkadaşları bu yaptırımlara bireysel işleri için 
maruz kalmadı. Sayın Prof. Dr. İsmail Demir 
ve çalışma arkadaşları ülkemizin sembolü in-
sanlar; sonuna kadar yanlarında durmamız, 
peşlerinde olmamız gerekiyor. Onlar bizim 
sembollerimiz. Onların yanında olduğumuzu 
hissettirmemiz lazım. Topyekûn; bütün bir 
ülke olarak hiçbir ayrım ve ses çıkmadan bir-
birimize kilitlenip, dayanışmamızı yapıp, İs-
tiklal Savaşı’nda verdiğimiz mücadeleyi eko-
nomi alanında da vererek iktisadi kalkınmada 
özgürlük mücadelesini yapmamız lazım. 

Sonuçta hak ve adalet dediğimiz kavram-
lar, uzun vadede kendini öne çıkarır bunun 
peşini bırakmamız lazım. Şu anda Türkiye 
kritik bir süreç yaşıyor, bunun riskleri de var, 
zararları da olabilir ama bunun faydaya, fırsa-
ta dönüştürülmesi de mümkün. Biz bu tarafı-
nı kullanarak firmalarımızın içini doldurarak 
birçok ihtiyacımızı kendimiz yapabilecek ka-
biliyete eriştik. Mühim olan bunları yan yana 
getirip, üst üste koyup bütünü oluşturacak bir 
sinerjiye dönüştürerek çaba sarf etmek. Bazı 
alanlarda işleri, bağımsız kendimiz yapabi-
liyor hale geldik. Burada da Türkiye’nin çö-
zümleri bulacağına inanıyorum.

ABD’nin, Türkiye’ye karşı tek taraflı yap-
tırımlar içeren kararını kınıyor ve reddediyo-
ruz. Savunma Sanayii Başkanı Sayın Prof. Dr. 
İsmail Demir, SSB Başkan Yardımcısı ve Ro-
ketsan Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Prof. 
Dr. Faruk Yiğit, SSB Hava Savunma ve Uzay 
Daire Başkanlığından Sayın Serhat Gençoğlu 
ve Deniz Şube Müdürü Sayın Mustafa Alper 
Deniz’in yanındayız.”

ABD’nin, S-400 hava savunma 
sistemlerini tedarik nedeniyle 
açıkladığı ve Türkiye’ye karşı 
tek taraflı yaptırımlar içeren 
kararı, OSTİM’de tepkiyle 
karşılandı. OSTİM Yönetim 
Kurulu Başkanı Orhan Aydın, 
“Sayın Prof. Dr. İsmail Demir ve 
çalışma arkadaşları ülkemizin 
sembolü insanlar; sonuna 
kadar yanlarında durmamız, 
peşlerinde olmamız gerekiyor. 
Onlar bizim sembollerimiz.” 
dedi. OSTİM Savunma ve 
Havacılık Kümelenmesi 
Yönetim Kurulu Başkanı 
Mithat Ertuğ, Türk savunma 
sanayiinin gelişimi ve geçirdiği 
dönüşüme dikkat çekerek, 
“Tam bağımsız savunma 
sanayii hedefi ile kritik alt 
sistem ve teknolojilerde dışa 
bağımlılıktan kurtulmak için 
verilecek en güzel cevap 
çalışmaya ve üretmeye devam 
etmektir.” açıklamasında 
bulundu.

OSSA Yönetim Başkanı A. Mithat Ertuğ, 
ülkemize uygulanan yaptırımlara karşı üye-
leriyle birlikte geçmişte olduğu gibi bugün 
de T.C. Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii 
Başkanlığı’nın yanında oldukları mesajını 
verdi. 

Ertuğ şu görüş-
leri paylaştı:

“Ülkemizin 
ihtiyacı olan sa-
vunma platform 
ve sistemlerinin 
oluşturulmasın-
da var güçleri 
ile çalışmış, 
bununla birlikte 
ülkemiz tara-
fında kurulan 
uluslararası 
iş birlikleri ile 
yapılan birçok 
projede önemli 

roller üstlenen OSTİM Savunma ve Havacılık 
Kümelenmesi Derneği (OSSA) üye firmaları, 
ülkemize karşı uygulanan yaptırımlara karşı 
geçmişte olduğu gibi bugün de; T.C. Cum-
hurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı-
mızın yanında olmaya devam edecektir.

Güçlü KOBİ, güçlü Türkiye anlayışı ile 
pandemi döneminde bile çalışmaya ve üret-
meye, gerektiğinde 3 vardiya olarak devam 
eden KOBİ’lerimiz, savunma sanayiimizin ih-
tiyaçları doğrultusunda oluşturdukları sinerji 
ve güç birliği ile her zaman olduğu gibi elini 
taşın altına koymaktan çekinmeyeceklerdir.

Türkiye savunma sanayiinin altyapısının 
ve kabiliyetlerinin gelişimi ve geçirdiği 
dönüşüm neticesinde tam bağımsız bir sa-
vunma sanayii hedefi ile kritik alt sistem ve 
teknolojilerde dışa bağımlılıktan kurtulmak 
için verilecek en güzel cevap çalışmaya ve 
üretmeye devam etmektir.

Çalışmalar hız kesmeden devam 
edecek
OSSA olarak, savunma sanayine hizmet 
üreten firmaların gelişimini ve kabiliyetlerini 
daha ileriye taşıyarak sektöre katkı sunma-
larına destek olmak için tüm imkanlarımızı 
seferber etmeye hazırız.  

Bünyesinde yer alan 269 kuvvetli alt yük-
lenici firmadan oluşan yapısı ile OSSA tüm 
zorluklara rağmen, ülkemizin savunma sa-
nayii alanındaki ihtiyaçlarını karşılama hedefi 
doğrultusunda çalışmalarına hız kesmeden 
devam edecektir.

Yaptırımlarla hedef alınan T.C. Cumhurbaş-
kanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB), 
SSB Başkanı Prof. Dr. Sayın İsmail Demir, 
SSB Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Sayın Fa-
ruk Yiğit, SSB Deniz Şube Müdürü Mustafa 
Alper Deniz, SSB Hava Savunma ve Uzay 
Daire Başkanı Serhat Gençoğlu ve tüm 
SSB çalışanları ile birlikte, ülkemizin bekası, 
devletimizin ve milletimizin birliği ile daha 
güçlü bir savunma sanayii için çalışmaya 
ve üretmeye yılmadan devam edeceğimizi, 
hiçbir kuvvetin bizleri bu yolda engelleye-
meyeceğini kamuoyunun bilgisine saygıyla 
sunarız.

Birlikte Daha Güçlüyüz”

“Tüm imkanlarımızı 
seferber etmeye hazırız”
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COVID-19’a üretim kalkanı 
KORDEM

OSTİM Medikal Sanayi Kümelenmesi 
koordinasyonunda oluşturulan, OSTİM Koro-
na Koordinasyon ve Destek Merkezi (KOR-
DEM), COVID-19 pandemisi odağında ortaya 
çıkan taleplerin kümelenme ve ekosistemdeki 
diğer mevcut tedarikçi/üreticiler ile buluştu-
rulması, pandemi özelinde ortaya çıkan yeni 
ihtiyaçlara yönelik mevcut üreticilerin teşvik 
edilmesi ve bu konuda KOBİ’lerin güçlen-
dirilmesi, yaygın mücadelede (halk sağlığı) 
ihtiyaçların tespit edilmesi ve bu ihtiyaçlara 
yönelik yeni projelerin geliştirilmesi, fi rmalar-
la teknik iş birliğinin sağlanması ve ihtiyaca 
yönelik salgın sürecinde doğru planlama ya-
pılmasına katkıda bulunuyor. pılmasına katkıda bulunuyor. 

İnsanlık tarihinin gördüğü en zorlu 
yıllar arasına girdi 2020. COVID-
19’la birlikte doğru bilinenler ters 

yüz oldu. Bilginin, üretimin ve en 
önemlisi ‘yerli ve milli’ olma mefku-
resinin değeri, acı tecrübelerle bir kez 
daha anlaşıldı.

Yerli ve milli üretimin merkezi OS-
TİM, pandemiyle mücadele seferberli-
ğinde fi rmaları, teknopark ve üniversi-
tesiyle ön safl arda yer aldı. 

OSTİM’li fi rmalar, esnek üretim 
yapısı ve teknolojik birikimleriyle 
COVID-19 tedavisinde ihtiyaç duyulan 
pek çok ürün ve hizmetin üretilmesin-
de aktif rol alarak, ülkemizin sağlık 
sisteminin sürdürülmesine önemli katkı 
sundu.

Pandeminin ekonomik sonuçlarıyla 
da mücadele eden OSTİM’li sanayi-
ciler, üretimlerini artırarak ilave istih-
damlarla da ekonomiye katkı vermeye 
devam etti.
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Yerli solunum cihazına OSTİM’li 
firmalar da omuz verdi

Yerli yoğun bakım solunum cihazı, Sanayi 
ve Teknoloji Bakanlığı koordinesinde, Sağlık 
Bakanlığı’nın iş birliğiyle Arçelik, ASEL-
SAN, Baykar ve Biosys tarafından geliştirildi. 
14 günde seri üretim bandından indirilen ve 
testlerden başarıyla geçen cihaz hastanedeki 
ilk kullanımlarında hekimlerden tam not aldı.

Baykar Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar, 
yerli solunum cihazı üretimine destek veren 

bütün paydaşlara teşekkür ederken, ismi hiç 
geçmeyen fi rmaları da unutmadı. Firmala-
rın büyük bir civanmertlikle gönlünü bu işe 
koyduğunu söyleyen Bayraktar, içinde OS-
TİM fi rması EMGE Elektromekanik ve Dora 
Makine’nin de yer aldığı KOBİ gurubu; Tek-
no Kauçuk, Femsan, SAHA İstanbul, PCS test 
sistemleri, Tombak Kauçuk, Akın Metal, Ak-
san ve Serdar Plastik’e teşekkür etti.

Milli tasarımla BiNefes
OSTİM Medikal Sanayi Kümelenmesi 

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

Solunum alanında üretim yapan 
Türkiye’nin en eski fi rmalarından olduklarına 
dikkati çeken Zübeyir Murat, “Bu alandaki 
tecrübemizi ve bilgi birikimimizi yoğun ba-
kım ventilatörü yaparak kanıtlamış durumda-
yız. Devletimizden gelecek her türlü emir ve 
istekleri karşılamak için hazırız. Bu tür ihti-
yaçların karşılanması için elimizden gelecek 
her türlü imkanla devletimizin yanındayız.” 
mesajını verdi.

COVID-19 savaşına 
solunum desteği

Ostim Teknopark fi rması Elegan Tekno-
loji, COVID-19’un etkisini artırdığı dönemde 
kritik bir ürüne imza attı. Firma, acil ve yoğun 
bakım hastalarının solunum yollarının açıl-
masına ve gırtlağının görülmesine imkan ve-
ren laringoskopları kullan-at, steril edilebilir 
(otoklavlanarak) ve videolaringoskop olmak 
üzere 3 farklı seçenekle üretti. Söz konusu 
üretimle, salgın döneminde yoğunluğu büyük 
oranda artan acil ve yoğun bakım birimlerinin 
laringoskop bileşeni ihtiyacının karşılanması 
hedefl eniyor. 

Milli test kiti geliştirildi
OSTİM Medikal Sanayi Kümelenmesi üye-

si NANOBİZ Teknoloji A.Ş. tarafından gelişti-
rilmeye başlanan, COVID-19 tanısını 60 daki-
ka altında yapabilecek yerli ve milli test kitleri 
ve cihazının seri üretimi ODTÜ Teknokent ve 
OSTİM fi rmalarıyla birlikte planlanıyor. Sa-
vunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir, 
kitlerle; 3-4 saat sürebilen test aşaması, BIO-
SENS sistemi ile sahada ve 60 dakikadan daha 
az sürede yapılabileceğini belirtti.

Havayı temizliyor 
bulaşmayı önlüyor

Ultraviyole temelli sterilizasyon sistemleri-
nin tasarımı ve üretimini yapan Ostim Tekno-
park fi rması Okyay Enerji Ar-Ge ve Mühendis-
lik Tic. San. Ltd. Şti., COVID-19 mücadelesine 
katkıda bulunmak üzere ortam havası sterilizas-
yon cihazları üretimine başladı.

Firma tarafından, yaşam alanlarında hava 
sterilizasyonu yapan, havadaki bakteri, vi-
rüs, mantar, küf gibi mikroorganizmaların 
solunum yolu ile bulaşmasını önleyen CLE-
ANWYND UV-C hava sterilizasyon cihazı 
geliştirildi. 

OSTiMTECH’den düşük 
maliyetli ventilasyon cihazı

OSTİM Teknik Üniversitesi (OSTiM-
TECH), COVID-19 mücadelesi kapsamında 
açık kaynak kodlu, düşük maliyetli ve gelişti-
rilmeye uygun bir ventilasyon cihazı tasarladı. 

Rektör Prof. Dr. Murat Yülek, “Düşük ma-
liyetli ve hızlı üretilebilir ventilasyon cihazları-
nın olası cihaz eksiğini hızlı ve etkin bir şekilde 
doldurabileceği ön görülüyor. Bu cihazların 
hızlı ve düşük maliyetli bir şekilde üretilmesi 
için dünyanın çeşitli yerlerinde büyük katılımlı 
çalışmalar başlatıldı. OSTİM Teknik Üniver-
sitesi olarak öncelikle ülkemizin ihtiyaçlarını 
karşılamak, sonrasında ise yurt dışı taleplerine 
cevap vermek istiyoruz. Bu hedef doğrultusun-
da Proto Tasarım ve Hızlı Prototipleme Mer-
kezimizce açık kaynak kodlu, düşük maliyetli 
ve geliştirilmeye uygun bir ventilasyon cihazı 
üretildi. Cihaza ait bilgiler de süreçle ilgilenen-
lerin kullanımına açıldı.” dedi.

ELMED’den sosyal 
sorumluluk

OSTİM Medikal Sanayi Kümelenme-
si üyesi ve Ostim Teknopark firması, 
ELMED Elektronik ve Medikal San. Tic. 
A.Ş., COVID-19 salgını mücadelesine 
katkı sağlamak amacıyla, soluk borusuna 
giriş için entübasyon işleminde kullanılan 
ve piyasa değeri yaklaşık 120 bin TL 
olan, video laringoskopu süratle üreterek 
Sağlık Bakanlığı’nın belirlediği hastanele-
re bağışladı.

ELMED Genel Müdürü Sinan Kabakcı, 
“Bu çalışmayı bir sosyal sorumluluk 
projesi olarak bağış yapmak üzere 
tasarladık. Laringoskop için kamere, 
aydınlatma ve bir dokunmatik monitörlü 
mikro bilgisayar için yazılım geliştirdik. 
Sağlık Bakanlığı ile yaptığımız görüşme-
ler sonucunda, Bakanlığın bize bildirdiği 
8 hastaneye 29 adet video laringoskop 
bağışı yaptık. Diğer taraftan TÜBİTAK 
tarafından COVID-19 ile mücadele 
kapsamında yapılan çağrı kapsamında 
soluk borusuna ve bronşlara girerek 
içeriyi incelemeye ve işlem yapmaya 
yarayan esnek video bronkoskop cihazını 
yerli olarak üretmek için proje verdik. Bu 
projemiz kabul edildi. Bu projeyi Ostim 
Teknopark’ta geliştirmekteyiz.” dedi.

COVID-19’a otonom 
müdahale
OSTİM’de otonom mobil robotlar geliş-
tiren Milvus Robotics, adını Çanakkale 
kahramanı Seyit Onbaşı’dan alan SEIT 
UV robotla; başta hastaneler olmak üzere 
salgın riski bulunan tüm kapalı alanlar-
daki virüsleri, insan müdahalesine gerek 
duymadan ultraviyole ışınla (UV) yok 
edebilecek.  10 dakika içerisinde yaklaşık 
25 m2’lik bir odayı dezenfekte edebilen 
robot, çalıştığı alanda insan varlığını tespit 
ettiği anda güvenlik sebebiyle işleme ara 
veriyor.

15 
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Milli Elektrikli Tren’de 
seri üretim başladı

Karaismailoğlu, “Hepimizin göğsünü 
kabartan projemiz Milli Elektrikli 
Tren Setinin üretimine başlandı. 2020 

yılının ilk yarısında prototipi raylara indirilen 
2 adet setin 2021 yılında seri üretimine baş-
lıyoruz Projemizde yerlilik oranı yüzde 60’a 
ulaşmıştır.  Yerlilik oranını seri üretimde yüz-
de 80’e çıkarmayı hedefliyoruz.” dedi. 

“2021 yılında seri üretimine 
başlıyoruz”

Bayrağa ve vatana gönül vermiş herke-
si gururlandıran TÜRASAŞ’ın bir süre önce 
TÜLOMSAŞ, TÜVASAŞ ve TÜDEMAŞ’ı 
da çatısı altında topladığını anımsatan Bakan 
Karaismailoğlu, TÜRASAŞ’ın demiryolu sek-
töründe 100 yılı aşan tecrübe ve 4 bine yakın 
kalifiye insan gücü ile ülkenin raylı sistemler 
sektörünün en büyük temsilcisi olduğunu bil-
dirdi. Karaismailoğlu, “Hepimizin göğsünü 
kabartan projemiz Milli Elektrikli Tren Se-

tinin üretimine başlandı. 2020 yılının ilk ya-
rısında prototipi raylara indirilen 2 adet setin 
2021 yılında seri üretimine başlıyoruz.” me-
sajını verdi.

“Dünyaya raylı sistem ekipmanları 
üreteceğiz”

Gaziantep Belediyesi’nin 32 araçlık Ga-
ziray Projesini anımsatan Bakan Karaismai-
loğlu, “Yapılan raylı sistemler ihalesini TÜ-
RASAŞ kazandı. İnşallah ülkemizdeki raylı 
sistem sektöründeki araçları da TÜRASAŞ 
üretmeye devam edecektir. Ülkemiz raylı sis-
temler konusunda da artık kendi teknolojisini 
üreten, geliştiren ve ihracat eden bir ülke ko-
numa gelmiştir. Hem TÜRASAŞ hem de mili 
sermayeli yerli şirketlerimiz ile birlikte dünya-
ya raylı sistem ekipmanları üreteceğiz.” dedi.

Tasarım çalışmaları 2021’de de 
devam edecek

TÜRASAŞ’ın 2021 yılında Milli Banliyö 
Tren Seti’nin prototip imalatına başlayacağı-
nı belirten Bakan Karaismailoğlu, 225 km/sa 
hıza sahip hızlı tren projesinin tasarım çalış-
malarının 2021 yılında da devam edeceğini 
bildirdi. Karaismailoğlu, “Yerli ve milli proje-
ler kapsamında Milli Elektrikli Tren Seti Pro-
jesi ilk prototip setinin tasarım ve imalat çalış-
maları burada yani TÜRASAŞ Sakarya Bölge 
Müdürlüğümüzde tamamlanmıştır.” dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı 
Adil Karaismailoğlu, Türkiye 
Raylı Sistem Araçları A.Ş. 
(TÜRASAŞ) Sakarya Bölge 
Müdürlüğü’nü ziyaret etti. 
Bakan, “Hepimizin göğsünü 
kabartan projemiz Milli 
Elektrikli Tren Setinin üretimine 
başlandı.” dedi.

Anadolu Raylı Ulaşım Sis-
temleri Kümelenmesi 

(ARUS) Yönetim Kurulu, Ulaş-
tırma ve Altyapı Bakanı Adil 
Karaismailoğlu'nu ziyaret etti. 
ARUS’un çalışmaları hakkında 
bilgi veren Koordinatör Dr. İl-
hami Pektaş, 2035 yılına kadar 
ihtiyaç duyulan 70 milyar eu-
roluk raylı sistem ihtiyaçlarını 
yerli ve milli olarak karşılamaya hazır ol-
duklarını kaydetti. 

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Ka-

raismailoğlu, ARUS üyelerini 
başarılarından dolayı tebrik ede-
rek, yerli ve milli üretimi des-
teklediklerini vurguladı. 

Türkiye’nin raylı sistem tek-
nolojilerini dünya markası hali-
ne getirdiklerini söyleyen Bakan 
Karaismailoğlu, “Raylı sistem-
ler milli davamızdır ilkesiyle 
yola çıkan ARUS ile raylı ulaşım 

sistemlerine yönelik üretim yapan sanayi-
cilerimizi ve destekleyici kuruluşlarımızı 
daha ileriye taşıyoruz.” dedi.

“Raylı sistem üreticilerini 
ARUS ile daha ileri taşıyoruz”
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, raylı 

sistemlerde yerli ve milli üretimi desteklediklerini 
vurgulayarak, “ARUS ile raylı ulaşım sistemlerine yönelik 

üretim yapan sanayicilerimizi ve destekleyici kuruluşlarımızı 
daha ileriye taşıyoruz.” dedi.
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İngiltere’de destekler bütçe açığını 
artırdı
İngiltere pandemide ekonomik durgunluğa 
girme riskiyle karşı karşıya. Ülkede 
hükümet, 2020’nin ilk sekiz ayında 
240,9 milyar pound (323 milyar dolar) 
borçlanarak rekor kırdı. Ulusal İstatistik 
Ofisi'nin verilerine göre pandemi 
döneminde firmalara ve hanehalklarına 
verilen desteklerin etkisiyle kamu 
harcamaları sadece Kasım ayında, vergi 
gelirlerinin 31,6 milyar pound üzerinde 
gerçekleşti. Bu durum, İngiltere’yi savaş 
sonrası dönemin en büyük bütçe açığıyla 
karşı karşıya bıraktı.

Cezayir Almanya ile otomobil 
üretimini görüşüyor
Cezayir 2 yıldır askıda olan araç ithaline 
izin verdi. Yıllık en fazla 2 milyar dolarlık 
ithalat hedefleniyor. Ülke de diğer yandan 
ithalat yerine üretimde gündemde.   Cezayir 
Sanayi Bakanı Ferhat Ait Ali, ülkenin 
içinde bulunduğu ekonomik şartların 
Cezayir Merkez Bankası rezervlerini önemli 
ölçüde etkilediğini, azalan rezervlerin bir 
bölümünün otomotiv ithalatına ayrılmasının 
ise makro-ekonomik dengeleri daha da 
bozabileceğini, klasik manada otomotiv 
ithalatı yerine ulusal otomotiv sektörünün 
canlandırılmasına ve Cezayir'de üretime 
odaklanılmasına ihtiyaç duyulduğuna dikkat 
çekti.  Ali, Bu yöndeki politika değişikliğine 
sağlam bir zemin hazırlamak için Alman 
otomotiv sektörü ile görüşmelere 
başlanıldığını kaydetti.

Afrika’da gümrük tarifelerini 
kaldıracak anlaşma
Afrika kıtasında toplam 1.2 milyarlık nüfusa 
ve 3 trilyon dolarlık ekonomik büyüklüğe 
sahip toplam 54 ülkenin taraf olduğu 
Afrika Kıtasal Serbest Ticaret Bölgesi 
Anlaşması, yürürlüğe girdi. Anlaşmanın 
amacı, bölgenin zenginlik ve refahını 
güçlendirmek. Anlaşma kapsamında, taraf 
ülkeler arasında dış ticarete konu olan 
malların yüzde 90'ında 5 yıllık süre zarfında 
(az gelişmiş ülkeler için 10 yıl) aşamalı 
olarak gümrük tarifelerinin kaldırılması, geri 
kalan yüzde 7'lik hassas nitelikteki malda 
10 yıllık süre zarfında gümrük tarifelerinin 
kaldırılması, yüzde 3 oranındaki malda ise 
ulusal üretimlerin zarar görmemesi için 
tarife indirimine gidilmemesi planlanıyor.

KISA KISA

TÇÜD’den yapılan açıklamada, CO-
VID-19 pandemisi sebebiyle yurt için-
de ve yurt dışında özellikle, Avrupa 

Birliği, Amerika Birleşik Devletleri, Latin 
Amerika ve Hindistan gibi ülkelerde, üretimde 
ve tüketimde ciddi düşüşler yaşanması Nisan 
ve Mayıs aylarında, söz konusu düşüşler daha 
da derinleşmiş, bu durum cevher, hurda gibi 
temel girdilerin üretimini olumsuz yönde etki-
lediği hatırlatıldı.

TÇÜD, Nisan ayında 220 $/ton civarında 
bulunan hurda fi yatlarının, 470 $/tona, Nisan 
ayında 80 $/ton civarında bulunan cevher fi -
yatlarının da ortalama 165 $/tona çıktığına 
dikkati çekerek Girdi fi yatlarındaki %100’ü 
aşan artış eğiliminin devam ettiğini vurguladı.

Türkiye’deki cari fi yatlar, girdi maliyetle-
rindeki fi yat artışlarının, nihai mamul fi yat-
larına tümüyle yansıtılmadığına vurgu yapı-
lan açıklamada, Türkiye ile AB’nin fi yatları 
benzer seviyelerde seyrettiği, zaman zaman 
AB’nin fi yatlarının Türkiye fi yatlarının 50-
100 $/ton üzerine çıkabildiğine dikkat çekile-
rek, “Mevcut durum itibariyle ihracat, 2-3 ay 

önceki kontratlar kapsamında ve neredeyse 
hurda fi yatlarına yakın seviyelerde gerçekleş-
mektedir. Dolayısıyla ihracat daha kârlı oldu-
ğu için değil, kontrattan kaynaklanan yüküm-
lülükler kapsamında gerçekleştirilmektedir.” 
deniliyor.

Tüm ürünlerde yeterli sayıda üretici 
var

Türk çelik sektörünün yeterince üretim 
yapmadığı ve yurt içi piyasa yerine ihracata 
yöneldiği iddialarının gerçeği yansıtmadığını 
savunan TÇÜD, açıklamasında şu detayları 
paylaştı: “Mevcut durum itibariyle, Dahilde 
İşleme Rejimi (DİR) çerçevesinde ve ayrı-
ca Serbest Ticaret Anlaşmaları kapsamında 
sıfır gümrükle ithalat yapma yolu açıktır. 
Türkiye’nin özellikle yassı ürünlerde, bazı ül-
kelerden yaptığı ithalatın %90’ı DİR yoluyla 
gerçekleştirilmektedir. Yassı ürün tüketiminin 
ise %48’i ithalat yoluyla karşılanmaktadır. 

Piyasadaki yeni durum, ithalatın yetersiz 
olmasından değil, ithalat yapılmak istendiği 
halde, yurt dışı piyasalarda yeterli ürün olma-
masından ve fi yatların günlük bazda değişiyor 
olmasından kaynaklanmaktadır.

Yassı ürünlerdeki tedarik sıkıntısı önemli 
ölçüde aşılmıştır.

Tüm ürünlerde yeterli sayıda üretici vardır. 
Serbest piyasa mekanizması çalışmaktadır.

Fiyatlardaki dalgalanma Türkiye’ye özgü 
bir durum değildir. Pandemi sebebiyle dünya-
da süratle değişim gösteren girdi ve nihai ürün 
üretim ve tüketimlerine ilişkin dinamiklerden 

kaynaklanmaktadır.

Bu süreç içerisinde Türkiye, 2020 yılında 
çelik üretimi artan 4 ülke arasında yer almış-
tır. Üretim, yılın ilk çeyreğinde %9,6 oranın-
da artış göstermiştir. Pandemi kaynaklı Nisan 
ve Mayıs aylarında yaşanan %26 civarındaki 
gerileme sonrası üretim, Haziran ayında tek-
rar artış eğilimine girmiştir. Haziran ayında 
%4,1, Temmuz’da %7,7, Ağustos’ta %24,1, 
Eylül’de %18, Ekim’de 19,4 ve Kasım’da 
%11,6 oranlarında üretim artışı yaşanmıştır. 
Nisan ve Mayıs aylarındaki olağanüstü kayıp-
lara rağmen, yılın 11 ayında üretim artışı %4,9 
seviyesinde gerçekleşmiştir. 

Bu artış sayesinde yurt içi talebin karşılan-
masında hiçbir sıkıntı yaşanmamıştır. Ancak, 
çelik üreticisi ülkelerde yılın son çeyreğinde 
hızla artan iç talep, üretimin kendi piyasala-
rına yönelmesine yol açmış, bu durum dış te-
darik imkânının zayıfl amasıyla, Ülkemizde de 
talebin iç piyasaya yönelmesini sağlamıştır. 
Ayrıca, dünya çelik sektöründe fi yatların artış 
eğilimine girmesi sonrasında, yurt içindeki tü-
ketici fi rmaların stok yapmaya yönelmesi de, 
özellikle yassı ürünlerde, bu sıkıntının artma-
sına yol açmıştır.

Arızi nitelikteki bu durumun, 2021 yılının 
ilk çeyreğinde makul, dengeler oluşturularak 
giderilmesi hedefl enmektedir. Türkiye dünya 
çapında yaşanmakta olan bu sorunu, en hızlı 
şekilde çözebilecek ül-
keler arasında yer 
almaktadır.”

Çelik’te ihracatın sebebi
kar değil kontratlar

Türkiye Çelik Üreticileri 
Derneği (TÇÜD), Türk çelik 
sektöründe ithalatın payı hala 
yüksek seviyelerde olduğunu 
vurguladı. Küresel çapta 
yaşanan olumsuzlukların 
ihracatı gerilettiğini, çelik 
ürünleri ithalatı artmaya devam 
ettiğimi ifade eden Dernek, 
”Yüzde 33 oranındaki atıl 
kapasiteye rağmen ithalatın 
yüksek oranlı artışın devam 
etmesi, ekonomimiz açısından 
kabul edilemez bir durumdur.” 
açıklamasında bulundu. 

TÇÜD tarafından yapılan sektörel üre-
tim verilerine yönelik açıklamada; 

Türkiye’nin ham çelik üretimi, 2020 yılının 
Kasım ayında, bir önceki yılın aynı ayına 
göre yüzde 11,6 oranında artışla 3.2 milyon 
ton olarak gerçekleşti. Ocak-Kasım döne-
minde ise ham çelik üretimi yüzde 4,9 ora-
nında artışla 32,4 milyon ton oldu.

2020 yılının Kasım ayında nihai mamul 
tüketimi de yüzde 8,8 oranında yükseliş ile 

2.6 milyon ton oldu. Ocak-Kasım dönemin-
de nihai mamul tüketimi %15,5 oranındaki 
artışla 27 milyon ton seviyesinde gerçekleşti.

İhracat
TÇÜD’ün dış ticarete ilişkin verdiği bil-

giye göre ihracat, Kasım ayında miktarda 
yüzde 25 artış ile 1.5 milyon ton, değerde ise 
%30,3 artışla 818 milyon dolar oldu. Ocak-
Kasım döneminde 2019 yılının aynı dönemi-
ne kıyasla ihracat, miktar itibariyle yüzde 7,8 
oranında azalarak 14.8 milyon ton, değer iti-
bariyle yüzde 14,6 azalışla 7.6 milyar dolar 

seviyesinde gerçekleşti.

Kasım ayı ithalatı, 2019 yılının aynı ayı-
na göre, miktar yönünden yüzde 23,1 artış ile 
1.1 milyon ton, değer yönünden yüzde 22,9 
artışla 770 milyon dolar seviyesine ulaştı. 
Ocak-Kasım döneminde ithalat, bir önceki 
yılın aynı dönemine göre, miktar yönünden 
yüzde 9,5 artış ile 11,5 milyon ton oldu. De-
ğer yönünden ise yüzde 1,8 azalarak 7 mil-
yar dolar olarak gerçekleşti.

2019 yılının Ocak-Kasım döneminde 
yüzde 124,9 olan ihracatın ithalatı karşılama 
oranı, bu yılın ilk 11 aylık döneminde yüzde 
108,6 seviyesine geriledi.

Kasım’da üretim ve 
ihracat arttı
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Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi  Elvan, 
TBMM Genel Kurulunda yemin ede-
rek görevine başladı. 

Bakan Elvan, ekonomi politikalarının esa-
sının, büyüme ve istihdamı artırma amacıyla 
uluslararası normlara uygun, şeffaf, öngörüle-
bilir, hesap verebilir politikaların tasarımı ve 
uygulanmasının sağlanması olduğuna dikkati 
çekti.

Türkiye’nin kurala dayalı işleyen bir pi-
yasa ekonomisi geleneğine sahip olduğuna 
işaret eden Elvan, kurumların güçlendirilmesi 
ve kuralların etkili bir biçimde işletilmesinin 
önemini vurguladı.

Büyüme ve istihdama yeni bir ivme
Elvan, oluşturacakları politikalarda ilgili 

tüm tarafl arın katkısını alarak istişareye daya-
lı, katılımcı bir anlayışla hareket edeceklerini 
belirterek, şunları kaydetti:

“Önümüzdeki dönemde makroekonomik 
istikrarı muhafaza ederek büyüme ve istihda-
ma yeni bir ivme kazandıracağız. Öncelikli 
olarak ele aldığımız enfl asyonla mücadele 
sürecini, maliye politikaları ve diğer tüm araç-
larımızla kararlı bir şekilde destekleyeceğiz. 
Mali disiplini koruyarak gerçekçi bir risk yö-
netimi ile kamu fi nansmanının kalitesini artı-
racağız. Vergi düzenlemeleri başta olmak üze-
re mevzuatta öngörülebilirliğin artırılması ve 
bu sayede yatırım ortamının hem yerli hem de 

uluslararası girişimciler açısından her bakım-
dan iyileştirilmesi için gerekli adımlar, başta 
sivil toplum kuruluşları olmak üzere ilgili tüm 
tarafl arla iş birliği halinde atılacaktır.”

“Toparlanma dönemi olacak”
Elvan, uygulayacakları ekonomi politika-

larıyla, bir taraftan tüm vatandaşların üreterek 
gelir elde ettiği bir ortam tesis ederken, diğer 
taraftan başta Kovid-19 salgınının olumsuz et-
kilerini gidermek olmak üzere insan odaklı bir 
anlayış içerisinde sosyal programları hayata 
geçirmeye devam edeceklerini bildirdi.

Bakan Elvan, “Önümüzdeki dönem, küre-
sel salgının etkilerinin azaldığı, yeni fırsatla-
rın oluştuğu bir toparlanma dönemi olacaktır. 
Bu çerçevede, makroekonomik istikrarı güç-
lendirirken, mikro reformları içeren piyasa 
dostu bir dönüşüm programına odaklanacağız. 
Üretim süreçlerinin ihracata dönük, yenilikçi 
ve ithalat bağımlılığı azalmış bir yapıya dö-
nüşmesini sağlayarak yerli üretim kapasitemi-
zi artıracağız.” değerlendirmesinde bulundu.

Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Ba-
kanlığı döneminde de yerli üretimi destekle-
yen kararlara imza atan sayın Lütfi  Elvan’a 
T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı görevinde 
başarılar dileriz. 

Politika araçları 
kararlılıkla 
kullanılacak

7 Kasım 2020 
tarihli ve 31297 
sayılı Resmi 
Gazete’de yayım-
lanan karar ile Tür-
kiye Cumhuriyet 
Merkez Bankası 
Başkanlığına Naci 
Ağbal atandı.

Naci Ağbal, yaptığı yazılı açıklamada Tür-
kiye Cumhuriyet Merkez Bankasının temel 
amacının fi yat istikrarını sağlamak ve sürdür-
mek olduğuna işaret ederek, “Fiyat istikrarı te-
mel amacı doğrultusunda tüm politika araçları 
kararlılıkla kullanılacaktır. Para politikasında 
şeffafl ık, hesap verebilirlik ve öngörülebilirlik 
ilkeleri çerçevesinde iletişim güçlendirilecek-
tir.” dedi.

Sayın Naci Ağbal’a, T.C. Cumhurbaşkanlı-
ğı Strateji ve Bütçe Başkanlığı görevi süresince 
Türkiye’nin kalkınma ve refahına katkı sağla-
yan üretim dostu çalışmalarından dolayı teşek-
kür eder, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası 
Başkanlığı görevinde başarılar dileriz.

“Yerli üretim 
kapasitemizi artıracağız”

T.C. Hazine ve Maliye 
Bakanlığı’na atanan Lütfi 
Elvan, göreve başlamasının 
ardından verdiği ilk mesajda, 
yerli üretime vurgu yaptı. Mikro 
reformları içeren piyasa dostu 
bir dönüşüm programına 
odaklanılacağına dikkat çeken 
Elvan, “Üretim süreçlerinin 
ihracata dönük, yenilikçi ve 
ithalat bağımlılığı azalmış bir 
yapıya dönüşmesini sağlayarak 
yerli üretim kapasitemizi 
artıracağız.” dedi.

OSTİM Organize Sanayi Bölge Mü-
dürlüğü 2021 İstişare Toplantısı 
260’dan fazla davetlinin katılımıy-

la online olarak gerçekleşti.

Paydaşlardan beklentilerin alındığı, 
2020 faaliyetleri ve 2021 hedefl erinin ma-
saya yatırıldığı toplantının açılışından konu-
şan OSTİM Yönetim Kurulu Başkanı Orhan 
Aydın, OSTİM’in, paydaşlarıyla yoğun te-
mas halinde faaliyet gösteren bir bölge ol-
duğunu kaydetti. 

“İnsanlığa katkı sunmak için çaba 
gösteriyoruz”

Aydın şu görüşlere yer verdi: “Bölgemiz-
deki fi rmalar, kümelenmeler, ekosistemlere 
Türkiye’nin değişik illerinde bizim çalışma-
larımızdan esinlenmek isteyen, bölgesine 
taşımak isteyen herkesle irtibatlı olarak bu 
çalışmaları yaygınlaştırmak istiyoruz. 

OSTİM olarak Ankara’nın sanayileşme-
sinde önemli bir yerimiz var. Birçok konu-
da öncülük yaptık. Tecrübelerimizi sadece 
kendimiz için değil diğer bölgelerin hiz-
metine de sunmayı kendimize görev bildik. 
Eksiklerimiz olabilir onları gidermek için 
sizlerden destek istiyoruz. Çevreye duyarlı 
insan odaklı olarak; bölgemize, ülkemize, 
fi rmalara insanlığa katkı sunmak için çaba 
gösteriyoruz. 

2021 yılı hepimiz için yeni bir yıl, baş-
langıç. Pandemi ayarlarımızı bozdu; bazen 
de ayarlarımızı düzeltti. Hayal etmediğimiz 
birtakım olaylarla karşılaştık. Bunları yer-
yüzündeki birtakım sorunların yansıması 
olarak; tabiata verdiğimiz zarların sonuç-
ları olarak yaşadık. 2021’de daha dikkatli; 
çevreye ve canlılara saygılı bir yıl olmasını 
diliyorum dünya için.

Yönetim Kurulumuza, OSB Bölge Mü-
dürümüz Adem Arıcı Bey başta olmak 
üzere, OSB birimlerimizin yönetici ve ça-
lışanlarına, OSTİM Vakfımıza, kümelen-
melerimize, Ostim Teknopark’a, Koope-
ratifi mize ve OSTİM başlığını taşıyan tüm 
kurumlara teşekkür ediyorum.

OSTİM Teknik Üniversitesi’nin faaliye-
te geçmesi bizim için önemli. Üniversitemi-
ze; başta Sayın Rektörümüz Prof. Dr. Murat 
Yülek’e, akademisyenlerimize ve çalışanla-
rına teşekkür ediyorum. Onlardan beklenti-
miz; sanayicilerimizle, fi rmalarla örnek bir 
çabayı sergileyerek; diğer üniversitelerin 
de sanayiyle ilgilerini artıracak çalışmalar 
yapmasıdır. 

Üniversitemizde 44 ülkeden 468 yaban-
cı öğrencimiz var. Ankara’da yeni bir üni-
versite olmamıza rağmen böyle bir ilginin 
oluşması OSTİM’in sinerjisinin ve ekosis-
teminin bir sonucu.

Gelecekte; üniversitemizin ve bölgemi-
zin daha nitelikli olacağına, fi rmalarımızın 
geleceğe hazırlanması için çabalar sarf ede-
ceğine inanıyorum.”

OSTİM Yönetim Kurulu 
Başkanı Orhan Aydın, 
OSTİM’in Ankara’nın 
sanayileşmesinde önemli 
bir yeri olduğunu belirterek, 
“Birçok konuda öncülük 
yaptık. Tecrübelerimizi 
sadece kendimiz için değil 
diğer bölgelerin hizmetine 
de sunmayı kendimize 
görev bildik. Eksiklerimiz 
olabilir onları gidermek için 
sizlerden destek istiyoruz. 
Çevreye duyarlı insan 
odaklı olarak; bölgemize, 
ülkemize, firmalara insanlığa 
katkı sunmak için çaba 
gösteriyoruz.” dedi.

OSTİM’in misyonu 
Türkiye’ye değer katmak
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İhracat 2020 yılında beklentileri aştı

2020 ihracatı beklentileri aştı. İhracat 
Aralık ayında 2019 yılı Aralık ayına 
göre yüzde 16 artışla 17 milyar 844 mil-

yon dolarla tüm zamanların en yüksek aylık 
ihracat rakamına ulaştı. 

2020 Yılı Dış Ticaret Değerlendirme 
Toplantısı’nda ihracat verilerini değerlendiren 
Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, COVID-19 
salgınının ve belli başlı diğer küresel ve bölge-
sel faktörlerin gölgesinde bir yılı geride bırak-
tıklarını dile getirerek, 2020 yılında dış tica-
rette önemli bir direnç sergilediklerini bildirdi.

Pekcan, 2020 yılı aralık ayı ve yılın tama-
mına ilişkin verileri paylaşarak, 2020 yılını 
ihracatta tarihi bir rekor ile kapattıklarını du-
yurdu.

Tüm zamanların en yüksek aylı 
ihracatı

Geçen yıl ekim ayında 17,3 milyar dolar 
ile tüm zamanların en yüksek aylık ihracat 
rakamını yakaladıklarını hatırlatan Pekcan, 
“2020 yılının son ayında bu rekorumuzu daha 
da geliştirmenin memnuniyetini yaşadık. 2020 
Aralık ayında ihracatımız, bir önceki yılın 
aynı ayına göre yüzde 16 artışla 17 milyar 844 
milyon dolar olmuştur. Bu tüm zamanların en 
yüksek aylık ihracat tutarıdır. 2020 gibi zor 
bir yılın, böylesine önemli bir rekorla kapatıl-
masını temin eden ihracatçılarımızı canı gö-
nülden tebrik ediyorum. 17,8 milyar dolarlık 
ihracat, Türkiye’nin dış ticaretteki gücü ve di-
namizminin somut bir göstergesidir. Bu şekil-
de 2020 yılını 169,5 milyar dolarlık ihracatla 
kapamış olduk. Başta Avrupa Birliği olmak 
üzere, pek çok ihracat pazarımızda yaşanan 
ciddi ekonomik küçülmeye ve dış talep daral-
malarına rağmen gerçekleştirilen 169,5 milyar 
dolarlık ihracat, ihracatçımızın başarısıdır, 
Türkiye’nin başarısıdır.” dedi.

OVP hedefi aşıldı
Pekcan, 2020 yılında gerçekleştirilen 

169,5 milyar dolarlık ihracatla Orta Vadeli 
Program'da 2020 yılı için hedeflenen 165,9 
milyar dolar ihracat hedefinin aşıldığını vur-
gulayarak, şunları kaydetti: "Pandeminin 
etkisiyle ihracatımız yılın ikinci çeyreğinde 
32,4 milyar dolara kadar gerilemiştir. Yılın 
üçüncü çeyreğinde ise bir önceki çeyreğe göre 
yüzde 33,8 oranında hızlı bir toparlanma ile 

43,3 milyar dolar seviyesine ulaşmıştır. Şimdi 
sürpriz, yılın son çeyreğinde artık büyüme fa-
zına geçilmiş ve çeyreklik ihracatımız ilk defa 
50 milyar dolar seviyesinin üzerinde gerçek-
leşmiştir. En büyük ticaret ortağımız olan Av-
rupa Birliği’nde salgında ikinci dalganın ya-
şandığı ve kısıtlama tedbirlerinin alındığı yılın 
son çeyreğinde ihracatımız bir önceki çeyreğe 
göre yüzde 18,4, 2019 yılının son çeyreğine 
göre ise yüzde 6,7 artarak 51,2 milyar dolar 
olmuştur. Dolayısıyla, 2020 yılı aralık ayı ile 
gelen en yüksek aylık ihracat rekorunun ya-
nında, 2020 yılı son çeyreği itibarıyla 51,2 
milyar dolarlık ihracatla en yüksek çeyrek dö-
nem ihracat rekoru da kırılmıştır."

En fazla ihracat Almanya’ya
Bakan Pekcan, ülkelere göre ihracata ba-

kıldığında 2020 yılında en fazla ihracat ger-
çekleştirilen ülkenin yaklaşık 16 milyar dolar 
ile Almanya olduğunu belirtti. Almanya’yı 
11,2 milyar dolar ihracat ile İngiltere izlerken 
üçüncü sırada 10,2 milyar dolar ihracat ile 
Amerika Birleşik Devletleri'nin yer aldığını 
dile getiren Pekcan, ayrıca 2020 yılında bir ön-

ceki yıla göre İsrail ve Rusya Federasyonu’na 
ihracatta artış gözlendiğini ifade etti.

Ülke bazlı ihracat rakamları açısından da 
bazı rekorlar gerçekleştiğini vurgulayan Pek-
can, "2020 yılında ülkelere göre ihracatta, 
ihracat rekoru kırdığımız 44 ülke bulunmak-
tadır. Bunlardan ilk 3’ü sırasıyla Amerika Bir-
leşik Devletleri, İsrail ve Güney Kore olmuş-
tur." bilgisini verdi.

Fasıllara göre ihracata bakıldığında, 2020 
yılında en fazla ihracat yapılan fasılların 
yüksek ve orta-yüksek teknoloji gruplarında 
olduğuna değinen Pekcan, şu bilgiler verdi: 
"Nitekim 2020 yılında en fazla ihracat gerçek-
leştirdiğimiz fasıl, 22,1 milyar dolarlık tutar 
ile motorlu kara taşıtları faslı olmuş; söz ko-
nusu faslı 16,8 milyar dolar ihracat ile kazan-
lar, makineler faslı izlemiştir. En çok ihracat 
gerçekleştirdiğimiz üçüncü fasıl ise 9,3 milyar 
dolar ihracat ile elektrikli makine ve cihazlar 
grubu olmuştur. 2020 yılında sektörlere göre 
ihracatta, 29 fasılda ihracat rekoru kırdığımız 
görülmektedir. Plastik ve mamulleri, meyve-
ler ve halılar gibi fasıllarda bugüne kadarki en 
yüksek ihracat seviyeleri yakalanmıştır."

İthalatta Çin ilk sırada
2020 yılında en fazla ithalatın Çin’den 

gerçekleştirildiğini aktaran Bakan Pekcan, Bu 
artışta, salgın şartlarındaki talebe de bağlı ola-
rak, cep telefonu ve tabletler gibi elektronik 
ürün ithalatındaki artışın etkili olduğuna dik-
kati çekti. İthalatta, Çin’i Almanya ve Rusya 
izledi.

Türkiye’yi ticarette cazibe merkezi haline 
getirecek projeler geliştireceklerini söyleyen 
Bakan Pekcan, ihracatı destekleyici pek çok 
adım atıldığını, özellikle pandemi süreci de 
dikkate alınarak iş insanları ve ihracatçıya 
yönelik hizmetlerin etkinlikle sürdürüldüğünü 
ifade etti.

COVID-19 salgınıyla küresel tedarik zin-
cirlerinde ortaya çıkan dönüşümü iyi okuya-
rak, küresel ticarette güçlenen Türkiye'nin ko-
numunu daha da yukarı çıkaracak aksiyonları 

hızla alacaklarını belirten Pekcan, "İhracatta 
184 milyar dolarlık program hedefine ulaşmak 
için çalışacağız." dedi.

4 bine yakın KOBİ e-ticaretle tanıştı
Bakanlığın birçok alandaki faaliyetlerinin 

dijital ortama taşındığına işaret eden Pekcan, 
şöyle konuştu: "Pazara Girişte Dijital Faali-
yetlerin Desteklenmesi Hakkında Karar uya-
rınca mayıs ayından bu yana toplam 15 sanal 
fuar organizasyonu 92 bini aşkın ziyaretçiy-
le gerçekleşmiştir. 43 sanal ticaret heyetinde 
yaklaşık 7 bin ikili iş görüşmesi gerçekleştiril-
di. Bakanlığımızca onaylanan e-ticaret sitele-
rine üyelik giderleri, 2020 yılı için yüzde 80, 
takip eden yıllarda yüzde 60 oranında destek-
lenmektedir."

Bakan Pekcan, Kovid-19 salgınından 
olumsuz etkilenen esnaf ve gerçek kişi ta-
cirlere yönelik destek paketi açıkladıklarını 
anımsatarak, "e-Devlet üzerinden başvurular 
alınmaya başlanmış olup, bugün itibarıyla 
desteğe 833 bini aşkın esnaf ve sanatkarımız 
ile gerçek kişi tacirlerimiz başvurmuştur ama 
benim gördüğüm bu sabah itibarıyla 1 milyon 
200 bini aşmıştı bu rakam." bilgisini verdi.

"e-Ticaret Olarak KOBİ'lerin Yanındayız" 
kampanyasının önemine dikkati çeken Pek-
can, "Kampanyadan yaklaşık 135 bin KOBİ 
yararlanmış, 3 bin 761 KOBİ'miz ilk defa 
e-ticaretle tanışmış ve KOBİ'lerimize vadesin-
den önce 1,2 milyar lira aktarılmıştır." dedi.

2020 yılı ihracatı Orta Vadeli 
Program'da belirlenen 165,9 
milyar dolarlık hedefi aştı, 169,5 
milyar dolar olarak gerçekleşti. 
Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, 
2020 yılını ihracatta tarihi 
bir rekor ile kapattıklarını 
belirterek, "169,5 milyar dolarlık 
ihracat, ihracatçılarımızın 
başarısıdır, Türkiye’nin 
başarısıdır." dedi.

Belirsizlik ortadan kalktı
29 Aralık 2020’de İngiltere ile serbest ticaret 
anlaşmasının imzalandığını 1 Ocak 2021 
itibariyle ikili ticaretin aksamadan devam et-
mesini sağladıklarına dikkati çeken Pekcan, 
“En fazla ihracat yaptığımız ikinci ülke olan 
İngiltere ile anlaşma imzalanarak, bugüne 
kadar Gümrük Birliği'nden elde edilen ka-
zanım korunmuş, iş insanlarımız açısından 
belirsizlik ortadan kaldırılmıştır. İngiltere ile 
ticaretimizin imzalanan yeni serbest ticaret 
anlaşması sayesinde daha da gelişmesini 
umuyoruz.” dedi.

2020 İhracatı

165,9
Milyar Dolar 

169,5
Milyar Dolar 
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Yatırım ve ticaret anlaşmaları bu yeni bakış 
açısına ivme kazandıran araçlar olarak 

kullanılacak bundan sonra. Evet, COVID-19 
öncesinde de Serbest Ticaret Anlaşmaları 
vardı, Bölgesel entegrasyonlar ve anlaşmalar 
vardı. COVID-19 ile birlikte bu anlaşmalar ve 
bundan sonra yapılacak anlaşmaların odağına 
tedarik zincirlerinin işleyişi yerleşecek.

Kırılan tedarik zincirleri, bölgeselleşme 
ve birleşmeler- şirket satın alma gibi iki ana 
stratejiyi gündeme yerleştirdi. Ülkelerin tica-
retinde esasın işbirliği temeline dayanacağı 
fotoğrafı karşımızda duruyor.

Bu açıdan ve özellikle bölgeselleşeme açı-
sından anlaşmaları iyi okumamız gerekiyor.

COVID-19 sonrası ticaret açısından belir-
leyici anlaşmalar ve bölgeselleşme gösterge-
lerini; 

• RCEP (Bölgesel Ekonomik Ortaklık 
Anlaşması),  

• ABD, Kanada ve Meksika arasındaki 
Kuzey Amerika Serbest Ticaret Anlaşma-
sı- NAFTA 2.0

• AB Vietnam ile Serbest Ticaret Anlaşma-
sı (STA)

• AB’nin doğal bir üretim alanı Doğu Avru-
pa var ve Gümrük Birliği mevcut

• Afrika Kıtasal Serbest Ticaret Bölgesi 
(AfCFTA) Anlaşması yürürlüğe girdi.

Dünyanın en büyük ticaret anlaşması 
RCEP

Dünya ekonomisinin 1/3'ünü temsil eden, 
Çin, Japonya, Güney Kore'nin de dahil olduğu 
dünyanın en büyük ticaret anlaşması (RCEP) 
imzalandı. RCEP (Bölgesel Ekonomik Ortak-
lık Anlaşması),  ASEAN ülkelerini tamamını 
kapsamış durumda.

RCEP anlaşması ile Çin'in Asya-Pasifi k 
bölgesindeki ekonomik hakimiyetini artıraca-
ğı öngörülürken, ABD ve Avrupalı şirketleri 
serbest ticaret bölgesinin dışında bırakarak, 
dezavantajlı konuma getireceği düşünülüyor. 

Güneydoğu Asya Ülkeleri Birliği (ASE-
AN) üye devletleri; Brunei Darussalam, 
Kamboçya, Endonezya, Lao PDR, Malezya, 
Myanmar, Filipinler, Singapur, Tayland ve 
Vietnam ile Avustralya, Çin, Japonya, Güney 
Kore ve Yeni Zelanda Devlet/Hükümet Baş-
kanları 15 Kasım 2020'de 4. RCEP Zirvesi 
vesilesiyle sanal ortamda bir araya geldi. 8 
yıl süren müzakerelerin ardından anlaşmaya 
vardı. Anlaşmanın yürürlüğe girmesi ülkele-
rin iç onay süreçlerinin tamamlanması sonrası 
gerçekleşecek. 

Güneydoğu Asya Ülkeleri Birliği (ASE-
AN) ülkelerine yapılan yatırımın yaklaşık 
%40'ı hali hazırda RCEP üyeleri kaynaklı.

15 ülke arasındaki yatırımlar, toplam doğ-
rudan yabancı yatırımların yaklaşık % 30'unu 
oluşturmaktadır ve anlaşma sayesinde bölge 
içinde yapılan yatırımların daha fazla büyü-
meye öncülük edeceği beklenmektedir. Bu-
nunla birlikte, ticari hizmetler ve e-ticaretteki 
pazar erişimi, bölgesel değer zincirleri ve pa-
zar arayışı, yatırımlar için oldukça önemlidir.

Anlaşma, salgın sonrası ekonomik büyü-
meyi canlandırmaya yardımcı olması ve 
küresel dış yatırımları artırması beklen-
mektedir. Pandemiden sonra, yatırım-
cılar muhtemelen altyapı, temiz enerji 
ve sağlık projeleri arayacaklar.

Dr. Meral Gündüz 
OSTİM OSB Dış Ticaret Koordinatörü

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

Her gün bir ticari bilgi 
OSTİM Dış Ticaret Günlüğü
www.ostimdisticaret.org
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Bölgedeki doğrudan yabancı yatırım 
modelleri değişiyor. Anlaşma sağlayan 
ülkeler arasında en az gelişmiş ülkeler 
arasında yer alan Kamboçya, Myanmar 
ve Laos, doğrudan yabancı yatırımların 
%70'inden, %80'inden ve %90'ından 
fazlasını diğer RCEP üyelerinden 
almaktadır. Bu kapsamda ekonomik iş 
birliği ile bu ülkelerin hem altyapıdaki 
proje finansmanını hem de endüstriyel 
yatırımlarının daha da artırabileceği 
öngörülüyor.

Amerika, Kanada ve Meksika arasındaki 
Kuzey Amerika Serbest Ticaret Anlaşma-
sı (NAFTA) revize edilerek, NAFTA 2.0 
adıyla Temmuz 2020’de yürürlüğe girdi. 

Yeni dönem

ABD, Meksika ve Kanada ticaretinde 
yeni dönem başladı. 

Bu bölgeselleşme Meksika’yı, ABD ve 
Kanada’nın yeni Çin’i haline mi getire-
cek? 

NAFTA 2.0 çerçevesindeki yeni kurallara 
göre, otomobil ticaretinin üye ülkeler 
arasında "sıfır gümrük vergisi" ile yapıla-
bilmesi için parçalarının en az %75'inin 
Kuzey Amerika kıtasında üretilmesi 
gerekiyor. NAFTA'da daha önce %62,5 
olan bu oranının %75’e yükseltilmesin-
de, ABD’nin, Meksika’ya Çin, Japonya, 
Almanya ve Güney Kore'den gelen 
otomobil parçalarını kısıtlamak gerekçe-
si olduğu ifade ediliyor. 

Avrupa Birliği ile Vietnam arasında mal 
ve hizmet ticaretini kapsayan “Serbest 
Ticaret ve Ekonomik Entegrasyon 
Anlaşması” 01 Ağustos 2020 tarihinde 
yürürlüğe girdi.

AB ile Vietnam arasındaki Serbest Tica-
ret Anlaşmasının yürürlüğe girmesiyle;

AB'nin Vietnam'a ihracatında ürünlerin 
gümrük vergilerinin %65'i hemen ve geri 
kalan %35'i ise 10 yıla kadar kademeli 
olarak sıfırlanıyor.  

STA ayrıca, Vietnam ile ticaret yapmada 
mevcut olan tarife dışı engellerin çoğunu 
azaltıyor ve Vietnam'ın hizmetler ve 
kamu alım pazarlarını AB şirketlerine aç-
mış oluyor.  

AfCFTA 1,2 milyarlık nüfuslu 
pazarı kapsıyor
Afrika Kıta Serbest Ticaret Bölgesi 
(AfCFTA) 1,2 milyar nüfuslu bir pazarı 
kapsıyor. 

55 katılımcı üyesi olan AfCFTA, katılımcı 
ülke sayısı açısından, Dünya Ticaret 
Örgütü'nün kuruluşundan bu yana dün-
yanın en büyük Serbest Ticaret Bölgesi 
özelliği taşıyor.   

AfCFTA ticareti kapsamında, menşe 
kurallarının kabul edildiği çeşitli em-
tialara ilişkin tarifeler büyük ölçüde 
düşürülecek ve her büyüklükteki tüccar, 
eskisinden çok daha büyük bir pazara 
erişebilecek.

Anlaşma kapsamında, ticaretin önünde-
ki Tarife Dışı Engeller de ele alınacak ve 
Tarife Dışı Engellerin hızlı raporlanması 
ve çözümlenmesi için bir mekanizma 
uygulamaya konulacak. 

AfCFTA’nın amaçlarından birisi de 
bölgesel değer zincirlerinin oluşumunu 
kolaylaştırarak ticaret maliyetlerini dü-
şürmek ve yatırımı kolaylaştırmak.

Yatırım modelleri 
değişiyor

OSTİM DIŞ TİCARET BÜLTENİ 
2 AYDA BİR YAYINLANIR 

BÜLTENE LİNKTEN ULAŞABİLİRSİNİZ

2020, dış ticarete bakış 
açısını değiştirdi

COVID-19 ile kırılan tedarik 
zincirleri, dünya üretim ve 
ticaret ağlarının yeni bakış 
açıları ile gözden geçirilmesi 
ihtiyacını çarpıcı şekilde 
ortaya koydu.

Ekonominin Aşısı İhracat

OSTİM OSB Dış Ticaret Koordina-
törlüğü Ocak-Mart 2021 dönemi 
seminerlerinde Türkiye’nin Tercihli 
Ticaret Anlaşmalarını inceleyecek. 
Ticaret Bakanlığı Uluslararası 
Anlaşmalar ve Avrupa Birliği Genel 
Müdürlüğü Güney Asya Ülkeleri Da-
ire Başkanı Çağatay Özden, tercihli 
ticaret anlaşmalarını Singapur ve 
Malezya özelinde anlatacak.

Düzenlenecek seminerler, ‘Ekono-
minin Aşısı İhracat’ temasıyla Ocak 
- Mart döneminde gerçekleştirdi-
ğimiz Dış Ticaret Uzmanı Yetkinlik 
Geliştirme Programı katılımcılarına 
da katkı sağlaması bekleniyor. 

Eğitim programına 99 firmadan 
200’ün üzerinde temsilci katılıyor. 
90 saatlik programda 12 eğitmen ile 
21 konuyu işlenecek.
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Türkiye yıllardır orta gelir tuzağından 
kurtulmak için katma değerli üretim 
ve ihracatın artırılması gereğini tartış-

maktadır. İhracatımız 2019 yılında 171 milyar 
531 milyon dolar olurken; ithalat yüzde 9.1 
azalarak 202.7 milyar dolar seviyesinde ger-
çekleşmiştir. 

2019’da ihracatta yüksek teknolojili ürün-
lerin payı yaklaşık yüzde 3.7 olmuştur. Türki-
ye yüksek teknolojili ürün ticaretinde yakla-
şık 18 milyar dolarlık açık vermiştir. Haziran 
2020 itibariyle yüksek teknoloji ürünlerinin 
imalat sanayi ürünleri ihracatı içindeki payı 
ise yüzde 3,2'dir.

Türkiye ekonomisi genelde tarıma, tekstile 
ve inşaata dayalı bir ekonomidir, enerji ihti-
yacının yarısından fazlası dışa bağımlıdır; en 
büyük sıkıntısı cari açıktır. Söz konusu sektör-
lerin, ülkemizin cari açık sorunun çözümüne 
katkısı yetersiz kalmaktadır.

Cari açığı kapatmanın etkin yolu, üreti-
mimizin maliyetini düşürmemize, verimliliği 
artırmamıza, ihracatımızı artırmamıza ve it-
halatımızı düşürmemize bağlıdır. Bu da ancak 
bilim ve mühendislik odaklı, teknolojik bir ek-
sende inovasyona dayalı bir sistemle mümkün 
olabilir.

2016 yılında cep telefonu sektörünün dün-
ya ekonomisine katkısı 2.4 trilyon Dolar iken 
2019 yılında 4.1 trilyona ulaşmış ve 2024’de 
4.9 trilyona ulaşması beklenmektedir.

Facebook 2006 yılında 0.5 milyar Dolar 
piyasa değerine sahipken 2016 yılında 340 
milyar Dolar ve bugün 584 milyar Dolar piya-
sa değerine ulaşmıştır. Bu durum teknolojiye, 
bilime dayalı bir sistemin önemini açıklıyor.

2017 yılında Güney Kore 204.775 patent 
başvuru sayısı ile dünyada 4. sırada yer alırken 
Türkiye 8.555 patent başvuru sayısıyla 19. sı-
rada yer almıştır. Verilen patent sayısında ise 
Güney Kore 110.408 ile 4. sırada yer alırken 
Türkiye ise 2100 ile 23. sırada yer almıştır. 

Güney Kore, 1994 yılından beri üniversi-
te-sanayi iş birliği çalışmalarını yürütmekte-
dir. Güney Kore devleti, üniversite-sanayi iş 
birliği kapsamında insan kaynakları geliştir-
me, teknoloji geliştirme, teknoloji transferi, 
teknoloji desteği, ekipman paylaşımı ve alt-
yapı oluşturma konularına önem vermiştir. 
2003’de Endüstriyel Eğitim ve Endüstri-Aka-
demi İş birliğini Geliştirme Kanunu, 2008’de 
Teknoloji Transferi ve Ticarileşmesinin Teş-

viki Yasası’nı çıkarmıştır.
Euro bölgesinde, yüksek teknolojiye daya-

lı şirketlerin sayısı 2011-2016’yı kapsayan 4 
yıllık süreçte neredeyse 4 kat artmış. Avrupalı 
büyük şirketlerin en az 2/3’ü yüksek teknoloji 
odaklı bir şirkete yatırım yapmış ya da tek-
nolojik bir şirketi satın almış. Türkiye’de ise 
yüksek teknolojiye dayalı ürünlerin ihracatta-
ki oranı son 10 yılda yüzde 2 civarında kalma-
yı sürdürmüştür. (Aydeniz)

Türkiye, dışarıya açılmanın etkisiyle yük-
sek teknolojiye dayalı bir ekonomik modeli 
kendisine hedef olarak seçmesine rağmen, 
hala katma değeri yüksek ileri teknolojilere 
dayalı bir ekonomi olmayı başarabilmiş değil. 
Bu amaca ulaşmak için Türkiye’de Ar-Ge’ye 
yapılan yatırımlar artmakta ve üniversitelerin 
çoğunda teknokentler kurulmaktadır. (Ayde-
niz)

21. yüzyılda, mühendislik ve teknolojiye 
dayalı inovatif ürünlere yatırım yapan ülkeler 
kazanacaktır. Teknolojinin hızla gelişmesi, 
girişimciliği ve bilimsel bilginin ticarileştiril-
mesini kolaylaştırmıştır. Türkiye bu fırsatı iyi 
değerlendirmelidir.

1980’lere kadar ülkemizden çok geride 
olan Güney Kore, Tayvan, Çin gibi ülkeler 
teknoloji ve inovasyona odaklanarak yüksek 
teknolojiyi yakalamışlar, dünya çapında mar-
kalar oluşturarak dünya ekonomisinde söz 
sahibi olmuşlardır. Bu gelişmenin en önemli 
etkenlerinden biri üniversite-sanayi işbirliği-
nin gerçekleştirilmesidir.

Aşağıdaki sanayiciler için rekabet evri-
mi, bize bu gün üniversite-sanayi işbirliğinin 
neden zorunlu olduğunu daha iyi ortaya koy-
maktadır. (Kurt Ü.; Yavuz M.)

• 1960’lar ÜRETİM üstünlüğü ile rekabet 
• 1970’ler MALİYET üstünlüğü ile rekabet 
• 1980’ler KALİTE üstünlüğü ile rekabet
• 1990’lar HIZ üstünlüğü ile rekabet 
• 2000’ler BİLGİ üstünlüğü ile rekabet 
• Günümüzde ise İNOVASYON ile reka-

bettir. 
Üniversite-sanayi iş birliği zorunluluk hali-

ne gelmiştir. Bu işbirliğinden endüstri, üniver-
siteler ve devletin beklentileri (Kara-Kiper):
•	 Endüstri:	Teknik rekabet üstünlüklerini 

sürdürmek için üniversitelerden nasıl 
yararlanmalıdır?

•	 Üniversiteler:	Endüstrinin bilimsel bilgi 

gereksinimlerini nasıl desteklemelidirler 
ki bu destekler endüstri ve devletten fon 
kaynakları akışı sağlasın?

•	 Devlet:	Üniversite-sanayi arasında, her 
iki tarafa da fayda sağlayacak AR-GE 
desteklerinde nasıl bir yönetim ve rol 
üstlenmelidir?

İş birliği taraflarının motivasyon 
unsurları

Üniversite 
• Eğitim ve araştırma çalışmaları için finan-

sal destek sağlamak.
• Kamu yararına servis misyonunu yerine 

getirmek.
• Öğrenci ve fakültelerine tecrübe alanları 

açmak.
• Anlamlı problemler belirlemek.
• Bölgesel ekonomik gelişmeye katkıda 

bulunmak.
• Mezunlarına iş alanları yaratmak.
• Endüstri
• Üniversitenin araştırma altyapısına 

erişmek.
• Kendisinden olmayan laboratuvar uzman-

lıklarına erişmek.
• Teknolojilerinin genişlemesine ve yeni-

lenmesine olanak sağlamak.

İş birliği modelleri 
Küresel rekabet, bilimsel temelli bilginin 

inovasyon süreçlerinde daha fazla etkili olma-
sı, araştırmalarda devlet desteğinin azalmaya 
başlaması gibi nedenler özellikle son 25 yılda 
üniversite-sanayi iş birliği uygulamalarında 
büyük artışlara, son 5-10 yılda da iş birliği 
modellerinde radikal değişikliklere neden ol-
muştur. Bu vazgeçilmez işbirliği gereksinimi, 
son dönemlerde çok karmaşık ve çok aktörlü 
üniversite-sanayi iş birliği modellerinin orta-
ya çıkmasına neden olmuştur. Aşağıdaki şekil 
üniversite, sanayi ve devlet arasındaki yakın-
samayı göstermektedir. (Kurt-Yavuz)

Tek	elle	alkışlanmaz	(Çin	Atasözü)
Bir	elin	nesi	var,	iki	elin	sesi	var	
(Türk	Atasözü)

Üniversite-sanayi iş birliğinde devlet, üni-
versite ve sanayi üzerine düşenleri yapmalıdır. 
Finansal alt yapının hazırlanması Ar-Ge için 
ana bütçeden yüzde 0,5 yerine daha yüksek 
pay ayrılması sağlanmalıdır. Kamu yönetimi 
araştırma destek modellerini oluştururken sa-
nayi kullanılabilirliğini öncelikli bir kriter ola-
rak öne çıkarmalıdır. Üniversitelerin kuruluş 
ve akademik çalışma konularının belirlenmesi 
esnasında belirli teknik başlıklara özellikle 
bölgesel konulara daha yoğun kaynak ayrıl-
ması sağlanmalıdır.

Üniversite-sanayi iş birliğinde, işbirliği 
yapacak firma öne çıkmaktadır. Özellikle yük-
sek teknolojili ürünlere yönelik çalışmalarda 
güçlü firmalar önem arz etmektedir. Ancak ül-
kemizde son 30 yılda elle tutulur firmalarımız 
özelleştirme yoluyla yabancılara satılmıştır. 
Yabancı firmalarda teknolojik çalışmalarını 
ana ülkelerinde gerçekleştirmektedirler. O 
günün şartlarında teknoloji üreten Teletaş fir-
mamız bugün yok olmuştur. Rakibi Huawei 
ise dünya devi olmuştur. Çin’in Ar-Ge’deki 
başarısındaki en önemli etkenlerinden birisi 
de cesametli firmalarının olmasıdır. Buluşla-

rını o firmalarda test imkanı bulmaktadır. Ya 
da o firmaların taleplerine göre bugün küresel 
değil bölgesel güçte markalarımız yok dene-
cek kadar azdır. Devletin, politikalarını, yerel 
firmalarımızı güçlendirme, bölgesel, küresel 
güçte teknolojik firmalarımızın oluşturulması 
yönünde geliştirmelidir.

Çin, Japonya ve Güney Kore 
gibi ülkeler, ekonomi alanındaki 
başarılarını eğitime yapmış 
oldukları yatırımların yanı sıra 
üniversite-sanayi iş birliğine 
özel önem vererek bilginin 
ticarileştirmesini sağlamışlardır.

Dr. Öğretim Üyesi Faruk Cömert
OSTİM Teknik Üniversitesi 
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 
Ekonomi Bölümü

Üniversite-sanayi iş birliği, 
bilginin ticarileştirmesi ve 
ekonomik başarı 

Üçüncü model ise üçlü sarmal modelidir. 
Akademik girişimcilik, şirketler arası 
stratejik ittifaklar, kamu-üniversite-şirket 
araştırma iş birliği, tesislerin ortak kullanımı 
gibi dinamik üçlü ilişkilerin olduğu ve 
bu ilişkilerin aracı kurumlar, ağyapılar ile 
yaratıcı organizasyonlara dönüştüğü bir 
modeldir. Dünya artık üç aktörün rollerini 
üst üste bindirdiği, dayanışma ve işbirliğinin, 
sürekli iletişimin etkin olduğu bu modele 
kaymaktadır.

Yıllar itibariyle üniversite-sanayi iş birliğinde 
üç sarmal modeline doğru bir yakınsama 
olmuştur.

İkinci model, birbirlerini katı sınırlarla 
ayıran, kurumsal ilişkileri büyük ölçüde 
kısıtlı olan ve birbirine uzak aktörlerden 
oluşur. Bu liberal modele örnek olarak İsveç 
politikası verilebilir.

Etzkowitz (2002), üniversite-sanayi-devlet 
iş birliğinin üç biçimini tanımlamaktadır. 
Bunların ilki devletin egemenlik alanının 
üniversite ve sanayiyi kapsadığı, bunlar 
arasındaki ilişkileri yönlendirdiği devletçi 
modeldir. Bu modelin en açık görüldüğü 
ülkeler, devletin sahip olduğu firmaların 
hakim olduğu eski Sovyetler Birliği ve Doğu 
Avrupa ülkeleriydi. Bu modelin daha zayıf 
olanları Latin Amerika ve Norveç gibi bazı 
Avrupa ülkelerinde de görülmüştür.

Devlet

Sanayi Üniversite

Devlet

Sanayi Üniversite

Devlet Hibrid
Organizasyonlar

Sanayi Üniversite

Sanayi Sanayi

Devlet
Devlet

Bugün Dün

YAKINSAMA

Üniversite Üniversite

>>>
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KGF’den yapılan açıklamada, “KO-
Bİ’lerin Rekabet Gücünün Arttırıl-
ması amacıyla Avrupa Komisyonu 

tarafından sağlanan bütçe kullanılarak Av-
rupa Yatırım Fonu (AYF) 
aracılığıyla yürütülen 
COSME Programı kap-
samında Kurumumuz ile 
AYF arasında 27 Ekim 
2020 tarihinde tekrar pro-
tokol imzalanmıştır.” de-
nildi.

7,5 milyar TL hac-
mindeki destek paketi, 
KOBİ’lerin rekabet edebi-
lirliğinin ve sürdürülebilir-
liğinin güçlendirilmesi ve 
girişimcilik kültürünün teşvik edilmesi için 
KOBİ’lerin finansmana erişiminin destek-
lenmesini sağlamak amacıyla oluşturuldu. 
AYF kontrgaranti tutarının 300 milyon TL 
olduğu paket kapsamındaki proje kaynakla-
rı; yüzde 50 AYF kontrgarantisi, yüzde 50 
KGF özkaynağı şeklinde. Tazmin üst limiti 
yüze 10, hedeflenen kefalet hacmi 6 milyar 
TL olarak açıklanan uygulamadan yarar-
lanmak isteyenler için son başvuru tarihi 
1.04.2022

Azami vade 60 ay
KOBİ’ler için yeni bir olanak olan des-

tek paketinden; azami 12 ay ödemesiz dö-
nem dahil olmak üzere asgari 36 ay, azami 
60 ay vadede yararlanılacak.  Azami kefalet 
tutarını 900.000 TL, azami kredi tutarını 
1.125.000 TL, azami kefalet oranını yüzde 
80, komisyon oranını yıllık yüzde 1.5 şek-
linde düzenleyen KGF, başvuru koşullarını 
şöyle sıraladı: “Yararlanıcıların Türkiye 
Cumhuriyeti Kanunlarına göre kurulmuş, 
KOBİ tanımını haiz gerçek ve tüzel kişi 
işletmelerden biri olması şartı aranır. Baş-
vurular ilgili bankalar aracılığıyla yapılabil-
mektedir.”

Baran: “Aşı niteliğinde”
Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim 

Kurulu Başkanı Gürsel Baran, 7,5 milyar 
liralık destek paketinin, koronavirüs nede-
niyle sıkıntılı günler yaşayan KOBİ’ler için 
“aşı” niteliği taşıyacağını belirterek, “Bu 
aşı Türkiye ekonomisinin salgının izlerini 
kısa sürede silerek yeniden kesintisiz büyü-
me sürecine geçmesini sağlayacaktır” dedi. 
Baran, BDDK’nın kredilerin takibe düşme 
süresini 180 güne çıkaran ve altın ile döviz 

işlemlerinin bir iş günü valörlü gerçekleş-
tirilmesi uygulamasına son veren kararla-
rının da çok yerinde ve zamanında atılmış 
adımlar olduğunu söyledi. 

ATO Başkanı Gürsel Baran, yazılı bir 
açıklama yaparak KGF Destek Paketi ile 
BDDK kararlarını değerlendirdi. Korona-
virüs salgınıyla mücadele sürecinin vaka 
sayılarının artmasıyla birlikte daha da ağır-
laştığını hatırlatan Baran, “İkinci çeyrekteki 
küçülme, salgınla mücadele için kısıtlama 
kararlarının yeniden alınması yeni yıla yak-
laştığımız bu günlerde moral bozmuştu. 

KGF Paketi ve BDDK’nın 
kararları 2021’e umut 
oldu.” dedi. 

“Türkiye’ye güvenin 
göstergesi”

KGF’nin Avrupa Ko-
misyonu tarafından sağla-
nan bütçe ile KOBİ’lerin 
rekabet gücünü artırmak 
hedefiyle destek paketi ha-
zırladığını hatırlatan Baran, 

“Avrupa Yatırım Fonu (AYF) aracılığıyla 
yürütülen COSME Programı çerçevesin-
de temin edilen bu kaynak, Türkiye’ye ve 
Türkiye’nin geleceğine duyulan güvenin 
göstergesidir.” açıklamasında bulundu. 

Hizmet sektörüne pozitif ayrımcılık
KGF destek paketi ile sağlanacak finans-

manlı üretim, istihdam ve rekabet güçleri-
nin artırılmasının hedeflendiğini kaydeden 
Baran, bunun için öncelikle koronavirüsle 
mücadeleden olumsuz etkilenen hizmet 
sektörüne pozitif ayrımcılık yapılması ge-
rektiğini dile getirdi. Baran, “Sanayi sek-
törü bu süreçte çarklarını döndürürken, 
hizmet sektörü zor günler yaşıyor. Kısa 
süre önce açıklanan büyüme verilerinde 
de rakamsal olarak tabloyu gördük. Gayri 
Safi Yurt İçi Hasıla’nın yüzde 60 kadarını 
üreten, istihdam sağlayan hizmet sektörü, 
KGF desteklerinden yararlanırken pozitif 
ayrımcılığa tabi tutulmalı, bu destek makul 
faiz oranıyla kullandırılmalıdır.” görüşünü 
paylaştı.

Baran, BDDK’nın kredilerin takibe 
düşme süresini 180 güne çıkaran ve altın 
ile döviz işlemlerinin bir iş günü valörlü 
gerçekleştirilmesi uygulamasına son veren 
kararlarının da çok yerinde ve zamanında 
atılmış adımlar olduğunu söyledi.

İlk olarak iş birliğinin hangi alanlarda daha 
etkili olacağı konusunda net bir bakışa sahip 
olunmalıdır. Üniversite daha dar ama derinle-
mesine bir bilgi sahibi iken sanayi kesimi daha 
geniş bir bakış açısıyla ve ihtiyaca yönelik bir 
yaklaşım ile olaylara yaklaşır. Üniversite için 
yeni bilgi üretmek öncelikli iken sanayi tara-
fında öncelik ticari olarak kullanılacak ürün-
ler üretmektir. Bu nedenle sanayinin pratik 
ve daha çok uygulama ile ilgili sorunlarının 
çözüm yeri genelde üniversite değildir. Üni-
versite ile iş birliğinin daha temel seviyedeki 
yani derin mühendislik problemleri için daha 
uygun olduğu gözden kaçırılmamalıdır.  

İleri teknolojik ürünlerin geliştirilmesi için 
bir diğer bakış açısı değişikliği, bir adım de-
ğil bir kaç adım sonrasının düşünülmesinin 
gerekli olmasıdır. Yani mevcut ‘idare eden’ 
değil gerçekten üstün ürünlerin geliştirilme-
sinin hedeflenmesidir. Bu nedenle üniversite-
lerdeki bilimsel potansiyel projelerin, ihtiyaç 
duyulduğunda başvurulan bir kaynak şeklinde 
değil, ilk aşamada ‘Ne yapmalıyız?’ sorusu 
sorulurken devreye alınması gereklidir. Üni-
versitenin araştırma konusundaki deneyimi 
ve farklı kaynaklara erişim imkânı farklı bakış 
açılarının oluşmasına yardımcı olabilecektir.

Tüm konular sektörel bazda ele 
alınmalıdır

Davranış ve düşünce değişiklikleri yap-
ması gereken tek yer elbette sanayi kesimi 
değildir. Üniversite kesimi için de sanayi iş 
birliği noktasında önemli düşünce değişiklik-
leri gereklidir. Son yıllarda birçok üniversite 
yönetimi sanayi ile iş birliği yapmaya çok 
büyük önem verdiklerini ifade etmekte ancak 
sistematik bir yaklaşım, sahada çok da fazla 
görülmemektedir.

Ar-Ge, üniversite-sanayi iş birliği, inovas-
yon ve diğer tüm konular sektörel bazda ele 
alınmalıdır. Sektörel bazda veri bankasının 
oluşturulması için çalışılmalıdır. Üniversite-
lerin alt yapısının iyileştirilmesi, laboratuvar, 
asistan sayısı, teori ve uygulamalı bilimlerin 
koordineli çalışması önemlidir.

Ortak projelerin geliştirilmesi, stratejik iş 
birliklerinin sağlanması gibi konularda yeni 
yaklaşımların geliştirilmesi gerektiği görül-
mektedir. Akademisyenlerin sanayi ile iş bir-
liği yapmaya teşvik edilmesi ve bürokratik 
engellerin en düşük düzeye indirilmesi de üni-
versite tarafının öncelikli konularıdır.  

Sanayi tarafında ise kısa vadeli bakış açı-
sından sıyrılınmalı, iş birliğinin yavaş yavaş 
gelişen ama sonuçta önemli katkılar sağlanan 
bir süreç olduğu unutulmamalıdır. Sanayi ke-
simi ise daha uzun vadeli bir bakış açısı ile 
buluşlara yaklaşmalı, eldeki buluşun ortak ge-
liştirme ile çok daha etkin hale getirilebilece-
ği unutulmamalıdır. Üniversitede geliştirilen 
buluşların sanayide kullanımının arttırılması 
için çok taraflı yaklaşımlara ihtiyaç vardır. 
Öncelikle üniversite tarafı, araştırma öncelik-
lerini belirlerken bölgesel ihtiyaçlar dikkate 
alınmalıdır. 

Bir sanayi üniversitesi olarak OSTİM Tek-
nik Üniversitesi, üniversite-sanayi iş birliğine 
özel önem vermektedir. Üniversitemiz araştır-
ma ile ilgili politika ve önceliklerini belirle-
mektedir. Üniversitemiz öncelikle OSTİM ve 
İvedik Organize Sanayi Bölgesindeki sana-
yicilerle iş birliği yapmayı hedeflemektedir. 
Kamu ve özel sektörün ihtiyacı olan yedek 
parça, makine ve ekipmanların yerlileştirme-
sinde rol almaya önem vermektedir. 

OSTİM Teknik Üniversitesinde geliştirilen 
akademik çalışmaları ve yeni teknolojileri, 
sanayinin ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla 

sanayiye sunmayı; bilimsel ve teknolojik bil-
giye ulaşmaya aracılık etmei, teknolojik bilgi 
üretmeyi, üretilen bilginin ticarileştirilmesini 
sağlamayı ve girişimciliği desteklemeyi; aka-
demisyenlerin, sanayicilerin ve üniversite-sa-
nayi iş birliği kapsamında geliştirilecek proje 
sahiplerinin, doğru, hızlı ve etkin biçimde uy-
gun fon mekanizmasına erişimini sağlamayı; 
tüm bu çalışmaları gerçekleştirirken sözleşme 
yönetimi, hukuki destek ve idari-mali sürecin 
takibi konusunda da hizmet vermeyi hedefle-
mektedir.

Sonuç itibariyle; Çin, Japonya ve Güney 
Kore gibi ülkeler, ekonomi alanındaki başa-
rılarını eğitime yapmış oldukları yatırımların 
yanı sıra üniversite-sanayi iş birliğine özel 
önem vererek bilginin ticarileştirmesini sağ-
lamışlardır. Ülkemizin de ekonomik yarıştan 
kopmaması, bu yarışta iddialı bir konuma ge-
lebilmesi, ilk on ekonomi içinde yer alabilme 
iddiasını sürdürebilmesi için Ar-Ge’ye önem 
vermesi, buluş ve patent sayısını artırması, 
yüksek teknolojili ürünler üretmesi, bölgesel 
ve küresel markalar oluşturması gerekmekte-
dir. Devlet-üniversite-sanayi iş birliğinin bu 
amaca en iyi hizmet edebilecek bir model ola-
cağı gelişmiş ülkelerin tecrübelerinden görül-
mektedir. Üniversite-sanayi iş birliği zorunlu-
luk haline gelmiştir.

Kaynaklar:

• Kurt Ü., Yavuz M., Üniversite-Sanayi İşbirliği: Dünü, 
Bugünü, Geleceği (https://dergipark.org.tr/en/downlo-
ad/article-file/193882)

• Kiper M., Dünyada ve Türkiye’de Üniversite-Sanayi 
İşbirliği ve Bu Kapsamda Üniversite-Sanayi Ortak 
Araştırma Merkezleri Programı (ÜSAMP)

• Kara F., Kiper M., Üniversite-Sanayi İşbirliği ve 
Seramik Araştırma Merkezi

• Aydeniz M., Eğitim Sistemimiz ve 21. Yüzyıl Hayali-
miz: 2045 Hedeflerine İlerlerken, Türkiye için STEM 
Odaklı Ekonomik Bir Yol Haritası 

• Balım A. Rıza, Teknoloji Transfer Ofisi Destekle-
me Programı, Üniversite Sanayi İşbirliği, 50. Yıl, 
TUBİTAK, 2014

KOBİ’lere 
7,5 milyar TL’lik 

KGF desteği
Kredi Garanti Fonu (KGF), 
Avrupa Yatırım Fonu 
aracılığıyla yürütülen COSME 
Programı kapsamında 7,5 
milyar TL’lik yeni bir destek 
paketi hazırladı

Dr. Yamashita: “Tüm şirketler, üniversi-
telerin teknoloji üretme potansiyelinden 
faydalanmak durumundalar.”

Toshiba’nın Teknolojiden Sorumlu Baş-
kanı Dr. Katsuhiko Yamashita, sanayi için 
üniversitelerle iş birliğinin önemini şöyle 
açıklamaktadır: “Eğer dünyanın geri kalanı 
ile bağlantılı bir ülkede faaliyet gösteren 
bir şirketseniz üniversiteler ile iş birliğine 
gitmeye mecbursunuz. Bunun dört ana 
nedeni var. Öncelikli iki neden; teknolojinin 
her alanda, tarihte daha önce hiç olmadığı 
kadar hızlı gelişmesi ve rekabetin artma-
sı. Eğer aynı alanlarda faaliyet gösteren 
rakiplerinizden hızlı olmazsanız patentle-
şebilecek pek çok temel teknolojiyi onlara 
kaptırabilirsiniz. Bu da rekabetçiliğinizin 
birkaç yıl içinde yok olması anlamına gelir. 
Böyle bir sonla karşılaşmamak için tüm 
şirketler, üniversitelerin teknoloji üretme 
potansiyelinden faydalanmak durumun-
dalar. Üniversite-sanayi iş birliği için diğer 
önemli bir sebep ise para. Hiçbir şirket artık 
temel bilimlerde araştırma yapamıyor. Fizik 
ve kimya gibi bilimlerdeki hızlı gelişme, özel 
alanlar oluşturdu ve bu konularda araştır-
ma yapabilecek insan kaynağı bulmak ve 
laboratuvarlara yatırım yapmak bir şirket için 
büyük maliyetler getiriyor. Son olarak artık 
öğrenciler üniversitelerden sadece teorik 
bilgiler edinerek mezun olmak istemiyorlar. 
İş dünyasına yakınlaşmak, araştırmalarının 
sonuçlarını daha çabuk almak ve toplumda 
yarattıklarını ve değişiklikleri görebilmek 
istiyorlar.” (Kiper)

>>>
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Her sektörde fırsat var
Türkiye 100 listesi bunun ispatı

TOBB, TEPAV ve TOBB ETÜ’nün 
katkılarıyla düzenlenen TOBB Türki-
ye 100 Ödül Töreni’nde, Türkiye'nin 

2016-2018 dönemindeki satış geliri artış hızı 
sıralamasına göre en hızlı büyüyen ilk 100 şir-
keti kamuoyuna ilan edildi. Ankara merkezli 
Gintek İnşaat A.Ş. yüzde 4357,5’lik oranı ile 
en hızlı büyüyen şirket oldu. 

TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, 
burada yaptığı konuşmada Türkiye 100 listesi 
hazırlanırken, başvuran şirketlerin son 2 yıl, 
yani 2016-2018 arası ciro artış hızının, dikkate 
alındığını ifade etti. 

Türkiye’nin en hızlı büyüyen 100 şirke-
tinin, bu dönemdeki ortalama büyümesinin, 
yüzde 511 olduğunu açıklayan Hisarcıklıoğ-
lu, “Bu çok çarpıcı bir rakam. Çünkü Türki-
ye’deki milli gelir artışının 12 kat üzerinde bir 
performans gösterdiler. Yine aynı süre içinde, 
çalışan başı üretimlerini, yani verimliliklerini 
ise, ortalama yüzde 221 artırdılar. 2018 yılın-
da her bir şirket ortalama, 79 milyon TL’lik 

satış yaptı. Yine her biri ortalama 111 kişiye 
istihdam sağladı. 2016-2018 döneminde Tür-
kiye 100 şirketlerinin istihdamı yüzde 86 arttı. 
Türkiye 100 şirketlerinin yüzde 63’ü ihracat 
yapıyor. Tam 67 farklı ülkeye ihracat gerçek-
leştiriyor. Böylesine büyük başarılar gösteren 
ve Türkiye 100’e girmeye hak kazanan şirket-
lerimizle iftihar ediyor, hepsini yürekten kut-
luyorum.” diye konuştu. 

Herkesin bildiği işleri farklı bir 
anlayışla yapıyorlar 

Buradaki şirketlerin, hem genç, hem yeni-
likçi, hem de sürdürülebilir şirketler olduğu-
na vurgu yapan TOBB Başkanı, Türkiye 100 
şirketlerinin yaş ortalamasının yaklaşık 13 yıl 
olduğunu söyledi. 2020’deki Türkiye 100 lis-
tesine giren şirketlerden 24’ünün, geçen yıl da 
Türkiye 100 listesinde yer aldığına işaret eden 
Hisarcıklıoğlu şöyle konuştu: “Türkiye 100 
şirketleri herkesin bildiği işleri, çok farklı bir 

anlayışla yapıyorlar. Dijital teknolojiyi çok iyi 
kullanıyorlar. Çalışanların eğitimine ayırdığı 
kaynağı masraf olarak görmüyor, buna büyük 
önem veriyorlar. Yüksek bir çevre bilinciyle 
“sıfır atık” anlayışıyla çalışıyorlar. Burada 
çok önemli iki nokta daha var. Türkiye 100 
listesinin bölgesel dağılımı da oldukça dikkat 
çekici. Listede 3 büyük şehir dışında, 25 şeh-
rimizden şirketler var. Anadolu’nun yükselişi, 
burada da açık bir şekilde görülüyor. Sektörler 
açısından da yine ilginç bir dağılım var. Lis-
tede bilişimden, telekoma; inşaattan, lojistiğe; 
gıdadan, tekstile; plastikten, makineye kadar, 
çok sayıda farklı sektörden şirketler bulunu-
yor.

Bu çeşitlilik aslında, ülkemizde her sek-
törde fırsatlar olduğunun; doğru iş modeliyle 
her sektörde başarının yakalanabileceğinin, en 
güzel ispatı.” 

İçinden geçilen bu zorlu pandemi dönemin-
de asla karamsarlığa kapılmamak gerektiğine 

dikkat çeken Hisarcıklıoğlu “Zor şartlar karşı-
sında asla yılmamalıyız. Çünkü girişimci ka-
ramsar olmaz, hep umut ve heyecan dolu olur. 
Türk özel sektörü olarak diyoruz ki, dün yapa-
bildiysek, bugün de yapabiliriz.  Türkiye’nin 
dünyanın en büyük ekonomileri arasında yeri-
ni almasını ve lider ülke haline gelmesini, hep 
birlikte çalışarak sağlayacağız.” dedi.

AB firmaları tedarik ortağı olarak 
Türkiye’yi gösteriyor 

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan ödül töre-
ninin açılışında yaptığı konuşmada, büyüme 
performansları ile dikkati çeken şirketlerin 
ödüllendirildiği bu etkinliği, şirketlerin ulusal 
ve uluslararası kamuoyunda daha da görünür 
hale gelmelerine katkı sağlaması bakımından 
oldukça değerli bulduğunu ifade etti. 

Türkiye'nin genç ve dinamik bir ülke ol-
duğunu dile getiren Pekcan, hızlı büyüme, 
kalkınma ve dünyanın en üst gelir grubundaki 
ülkeler arasına girme hedefl eri çerçevesinde 
daha fazla katma değer üretmek, daha fazla 
ihracat yapmak bilinciyle çalışmalarını sür-
dürdüklerini söyledi. 

Pekcan, COVID-19 salgınının küresel 
ekonomide hem arz hem de talep yönlü bir 
şok yarattığını belirtti. Pekcan, COVID-19 
salgınının önümüzdeki süreçte küresel ticaret 
yapısına önemli bir etkisinin olacağının görül-
düğünü ve salgın sonrasında uluslararası fi rma 
ve üreticilerin kendilerine ve tüketicilere daha 
yakın coğrafyada tedarik ağlarına ağırlık ve-
receğine yönelik değerlendirmeler yapıldığına 
dikkat çekti.

Bakan Pekcan, pek çok AB fi rmasının 
yakın gelecekteki en önemli tedarik ortakla-
rı arasında Türkiye’yi gösteriyor olmasında, 
Türkiye’nin AB’ye coğrafi  yakınlığının yanın-
da Türkiye’nin üretim ve ihracat alt yapısının, 
kalite standartlarının ve zengin beşeri kay-
naklarının önemli rol oynadığını belirterek, 
Türkiye’nin her durumda küresel ekonominin 
kilit aktörlerinden biri olmaya devam edece-
ğini kaydetti.

Şirketlerin ortalama büyüme 
oranı yüzde 511
Ortalama ciro büyüklükleri 79,2 milyon TL 
olan en hızlı büyüyen 100 şirket, 2016-2018 
döneminde cirosunu ortalama yüzde 511 
oranında artırdı. Bu şirketlerin 2016-2018 
döneminde nominal gelirlerindeki artış oranı, 
Türkiye’nin nominal milli gelirindeki artışın 
12 katı kadar gerçekleşti. İstihdamları, yüzde 
86 oranında arttı.

Bu 100 şirketin yüzde 63’ü 67 farklı ülkeye 
ihracat yapıyor ve ihracat yapılan ülkeler 
arasında Almanya ilk sırada dikkat çekiyor. 
İhracat yapan firmalar, toptan ticaret sektö-
ründe yoğunlaşıyor.

En hızlı büyüyen 100 şirketin yaş ortala-
ması 12,6, CEO’larının yaş ortalaması ise 
46. CEO’su 35 yaşın altında olan 8 firma 
bulunuyor. En hızlı büyüyen şirketlerin şirket 
kurucuları aynı aileden olan şirket sayısı 24, 
aynı aileden olmayan şirket sayısı 44.

4 KÜMEDEN 7 FİRMA LİSTEDE
Türkiye’nin en hızlı büyüyen ilk 100 şirketi 
sıralamasında OSTİM kümelenmelerine üye 7 
firma da yer aldı. 

OSTİM Savunma ve Havacılık Kümelenmesi 
(OSSA) üyeleri: GES Mühendislik, AYBE 
Otomasyon (TEKATRON), 3EN Savunma ve 
Havacılık, SAMM Teknoloji.

OSTİM Medikal Sanayi Kümelenmesi üyeleri: 
Dinamik Röntgen, Optima Elektrohidrolik 
Çevre Teknolojileri Makine, Medster.

Anadolu Raylı Ulaşım Sistemleri Kümelenmesi 
(ARUS) ve OSTİM Yenilenebilir Enerji ve Çevre 
Teknolojileri Kümelenmesi üyesi: Bozankaya.

Türkiye Odalar ve Borsalar 
Birliği (TOBB), Türkiye’nin en 
hızlı büyüyen ilk 100 şirketini 
açıkladı. TOBB Başkanı M. 
Rifat Hisarcıklıoğlu, “Listede 
çok sayıda farklı sektörden 
şirketler bulunuyor. Bu 
çeşitlilik aslında, ülkemizde her 
sektörde fırsatlar olduğunun; 
doğru iş modeliyle her sektörde 
başarının yakalanabileceğinin, 
en güzel ispatı.” Listede, 
OSTİM kümelenmelerine üye 7 
firma da yer alıyor.

En çok şirket Ankara’dan

Türkiye’nin en hızlı büyüyen 100 şirketini 
belirlediği yarışmada birinciliği, 2016-2018 
döneminde cirosunu yüzde 4.358 oranın-
da artıran Ankara merkezli Gintek İnşaat 
Sanayi Turizm ve Ticaret Anonim Şirketi aldı. 
Gintek’i İstanbul’dan yüzde 2.723 büyüme 
ile FS Dış Ticaret, yüzde 2.495 büyüme ile 
Ankara’dan Profen Savunma ve Güven-
lik Teknolojileri, yüzde 1.771 büyüme ile 
İstanbul’dan Ravago Chemicals ve yüzde 
1.650 büyüme ile İstanbul’dan SBS Bilimsel 
Bio Çözümler izledi.

Türkiye 100 listesinde 28 farklı şehirden 
şirket yer alırken, şirket sayısı sıralamasında 
ilk sırada 24 şirket ile Ankara bulunuyor.  
Ankara’yı İstanbul (23), İzmir (7), Kocaeli 
(6), Antalya (5), Adana (3), Gaziantep (3), 
Hatay (3), Kayseri (3), Bursa (2), Çanakkale 
(2), Eskişehir (2) ve Konya (2) takip etti. 
Afyonkarahisar, Artvin, Aydın, Balıkesir, Is-
parta, Kahramanmaraş, Karaman, Kırıkkale, 
Kütahya, Osmaniye, Rize, Samsun, Sivas, 
Tekirdağ, Zonguldak illerinden ise 1’er şirket 
listede yer buldu.
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Jandarma Genel Komutanlığı ile OSTİM 
Organize Sanayi Bölgesi, OSTİM Teknik 

Üniversitesi ve OSTİM Savunma ve Hava-
cılık Kümelenmesi (OSSA) arasında iş birli-
ği protokolü imzalandı. Protokole Jandarma 
Genel Komutan Yardımcısı Tümgeneral 
Halis Zafer Koç, OSTİM Yönetim Kurulu 

Başkanı Orhan Aydın, OSTİM Teknik Üni-
versitesi Rektörü Prof. Dr. Murat Yülek ve 
OSSA Yönetim Kurulu Başkanı Mithat Er-
tuğ imza attı.

Ar-Ge çalışmaları, kurumsal gelişim 
projeleri, eğitim ve öğretim alanında iş birli-
ğini içeren protokolle; Teknoloji alanlarında 

Ar-Ge, tasarım, sistem entegrasyonu üretim, 
test gibi rekabeti güçlendirme faaliyetleri 
kapsamında ihtiyaca yönelik proje geliştir-
me ve yürütme konularında ortak çalışmalar 
yapılacak.

Kurumca gerçekleştirilecek ihtiyaç ana-
lizi, fizibilite çalışmaları, prototip geliştiril-
mesi, danışmanlık çalışmaları ve benzeri fa-
aliyetlerde; OSTİM Teknik Üniversitesi’nin 
teknik ve akademik bilgi birikimi ve alt ya-
pısı; stratejik veya operatif projelerde danış-
manlık, ana ve yardımcı ürün geliştirilmesi 
konularında OSSA ve OSB’nin teknik ve 
akademik bilgi birikimi ve tecrübeleri pro-
tokol çerçevesinde çalışmalara aktarılacak. 

Faaliyetlerin koordine edilmesi için taraf-
lar bu protokol çerçevesinde iş birliği prog-
ramlarına ait finansal ve yönetimsel düzen-
lemeler ve diğer ilgili konular dahil olmak 
üzere belirli düzenleme ve uygulamalardan 
sorumlu olacak koordinatör ve alt çalışma 
grupları belirlenecek.

SaSaD Sektör Performans Raporlarıyla 
savunma ve havacılık sektörünün nab-
zını tutuyor. 

2019 yılı Sektör Performans Raporu, Sa-

SaD tarafından hazırlanan ve tüm üye ve özel 

üyelerine dağıtılan ankete Milli Savunma Ba-

kanlığı Askeri Fabrikalar Genel Müdürlüğü ile 
THY Teknik A.Ş. dahil 76 firma/kurum tara-
fından verilen cevaplarla hazırlandı.

Firmalardan elde edilen verilerle hazırla-
nan rapor, sektörün nasıl bir gelişim izlediği 
ve gelecekteki beklentilerini yansıtıyor.

Ankete katılım sağlayan firmalardan elde 
edilen verilere göre 2019 yılında savunma ve 
havacılıkta toplam ciro 10 milyar 884 milyon 
dolar olarak kaydedildi.

Raporda tüm alanlarda ciro, yurt dışı satış 
gelirleri (YDSG), ithalat, ürün ve teknoloji 
geliştirme harcamaları ve istihdamda önemli 
pozitif gelişmelerin olduğu ve sektörün çok 
iyi bir yıl geçirdiği görülüyor. İthalattaki artış 
ciro ile karşılaştırıldığında paralel bir gelişme 
gösteriyor. Çalışmada alınan yeni siparişlerde 
bir miktar azalma görülse de sektörün sürdü-
rülebilirliği açısından önemli bir tutar sipariş 
defterine işlendiği belirtiliyor.

En yüksek satış kara sistemlerinde
Raporda, sektörün teknoloji segmentleri 

bazında satış tutarı kırılımında; kara platform-
ları/sistemleri en yüksek satış hacmine sahip 
görülüyor. İkinci sırayı havacılık (askeri ve 
sivil olarak) alıyor. Bilişim tarafındaki ciro, 
beklentilerin oldukça altında kalmış bulunu-
yor. Bu teknoloji segmentinin, dünya savunma 

pazarında en büyük dilimi aldığı dikkate alın-
dığında, segmentteki çalışmalara ait cironun 
sistem ve platformlar ile ilgili satış tutarların-
da yer aldığı değerlendiriliyor.

2019 performans raporunda sektörün top-
lam satış tutarının 2018’e göre yüzde 24,23 
arttığı YDSG’deki yüzde 40,21’lik artış iç 
pazarda da büyümenin yanında yurtdışı satış-
larda büyük bir ilerlemenin yaşandığını gös-
terdiği belirtiliyor. 

Savunma ve havacılık sektörünün 2014-
2019 dönemi Bileşik Yıllık Büyüme Hızı 
(Compound Annual Growth Rate-CAGR) 
yüzde 16,3 olarak hesaplandığı çalışmada 
2014-2019 dönemi CAGR, dünya savunma 
harcamaları gelişmesi ile karşılaştırıldığında 
mükemmel bir gelişme olarak yorumlanıyor.

2019 yılında sektör siparişlerinde 2018’e 
göre yüzde 13’lük düşüşe dikkat çekilen ra-
porda, 2018’deki siparişlerin 12 milyar 204 
milyon dolar, seviyesinden 2019’da 10 milyar 
671 milyon dolara gerilediği belirtiliyor.,

Komşu sektörlere odaklanılmalı
Sektörün siparişlerinin ağırlıklı olarak yur-

tiçinden geldiği tespitinin paylaşıldığı çalış-
mada, Yurt dışı pazarlarda özellikle Orta ve 
Uzak Doğu pazarlarında gelişme sağlamak 
için sanayici-devlet iş birliğinin kaçınılmaz 

olduğu değerlendiriliyor.

COVID-19 salgını sonrası ülkelerin büt-
çesel önceliklerinde savunma ve havacılık 
önceliklerinin gerileyeceği öngörüsüne yer 
verilen raporda, sektör oyuncularına sipariş 
potansiyellerini artırmak için tıbbi cihazlar, 
otomasyon, anayurt güvenliği, siber güvenlik 
gibi komşu sektör ihtiyaçlarına odaklanılması 
tavsiye ediliyor.

Ankete katılan firma yöneticileri gelecek 2 
yıl için firmalarının gelişeceği ve büyüme kay-
dedecekleri görüşünü paylaştı.

Savunma ve Havacılık Sanayii 
İmalatçılar Derneği (SaSaD), 
tarafından hazırlanan 2019 yılı 
Sektör Performans Raporu’nda 
toplam cironun 10 milyar 884 
milyon dolar olduğu sektörün, 
2014-2019 dönemi Bileşik Yıllık 
Büyüme Hızı’nın (Compound 
Annual Growth Rate- CAGR) 
yüzde 16,3 olduğu bilgisini 
paylaştı. Raporda, yüzde 
16’lık büyüme dünya savunma 
harcamaları gelişmesi ile 
karşılaştırıldığında mükemmel 
bir gelişme olarak ifade ediliyor.

Türkiye’nin köklü kurumlarından Jandarma Genel Komutanlığına, ihtiyaç duyduğu alanlarda 
OSTİM ekosisteminden teknolojik katkı sağlanacak. Kurum, OSTİM OSB, OSSA ve OSTİM 

Teknik Üniversitesi ile iş birliği kararı aldı. 

Savunma ve havacılıkta
yıllık büyüme yüzde 16

Jandarma, OSTİM OSB, OSTiMTECH ve OSSA'dan iş birliği kararı
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Ağaç dikme mevsimiyle birlikte 
OSTİM’de ağaçlandırma çalışmala-
rı da hız kazandı. Ostim Teknopark 

teknoloji geliştirme bölgesindeki boş alanlara 
OSTİM Organize Sanayi Bölgesi, Ostim Tek-
nopark A.Ş. ve OSTİM Teknik Üniversitesi iş 
birliğiyle 3 bin fidan dikildi.   

Ağaç Dikme Şenliği, OSTİM yöneticileri, 
iş adamları ve çalışanların katılımıyla düzen-
lendi.  

OSTİM Yönetim Kurulu Başkanı Orhan 
Aydın, ağaç dikilen alanın teknoloji geliştirme 
bölgesi olduğunu, dikilen ağaçların büyüme-
siyle birlikte teknoloji geliştirme bölgesinin 

ormanın içinde kalacağını söyledi. 

Kış boyunca bölgede ağaçlandırma çalış-
malarının devam edeceğini kaydeden Aydın, 
T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı Orman Genel 
Müdürlüğü’nün katkılarıyla alanı ormana dö-
nüştüreceklerini vurguladı. 

Teknoloji geliştirme bölgesinin yanında 
OSTİM Teknik Üniversitesinin geliştirme 
alanı olduğunu belirten Aydın, “Üniversi-
te, teknoloji geliştirme bölgesiyle beraber, 
OSTİM’in, Ankara’nın ve Türkiye’nin önemli 
bir merkezi olacak.” dedi. Aydın, ağaçlandır-
ma çalışmalarında emek verenlere teşekkür 
etti.

OSTİM’in ormanı olacak
OSTİM OSB Bölge Müdürü Adem Arı-

cı, 2002 yılında başlattıkları programla 
OSTİM’deki bütün yeşil alanların ağaçlan-
dırılması ve hayata dahil edilmesini amaçla-
dıklarını vurguladı.

Aynı bölgede daha önce ağaçlandırma ça-
lışması yaptıklarını hatırlatan Arıcı, “Dikmek-
le bitmiyor, bunu yaşatmamız lazım. Bundan 
sonraki bütün gayretimiz bu ağaçları yaşata-
rak, bölgemizde kendimize ait bir ormanın 
yetişmesini hedefliyoruz.” dedi.

OSTİM Yönetim Kurulu Başkanvekili Sıt-
kı Öztuna, ağaçlandırma çalışmasının hayırlı 
olmasını temenni ederek, ağaçları yaşatmanın 
dikmek kadar önemli olduğunu vurguladı. 
Bölgenin ağaçlandırılmasıyla OSTİM’in gü-
zel bir yeşil alana sahip olacağına inandığını 
ifade eden Öztuna, OSTİM’i kuran ve geliş-
mesi için çalışan vefat etmiş tüm OSTİM’lile-
re de rahmet diledi.

OSTİM Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. 
Dr. Murat Yülek, Teknoloji geliştirme bölge-

lerinin dünyanın her yerinde yeşil alanlar içe-
risinde olduğuna dikkat çekti. Yeşil alanların 
daha artırılması gerektiğini dile getiren Yülek, 
insanın doğaya yaptıkları hataları yeşil alanla-
rın düzelttiğini vurgulayarak emeği geçenlere 
teşekkür etti.

Ostim Teknopark Genel Müdürü Dr. Derya 
Çağlar, sürdürülebilir, çevreye saygılı bir çalış-
mayı gerçekleştirmek istediklerini ve yeşil bir 
alanda yapılan çalışmaların geleceğe çok daha 
büyük miraslar bırakacağını kaydetti.

OSTİM Organize Sanayi 
Bölgesi, Ostim Teknopark A.Ş. 
ve OSTİM Teknik Üniversitesi, 
Ostim Teknopark alanı 
içerisinde Ağaç Dikme Şenliği 
düzenledi. Programda, 18 
çeşitten toplam 3 bin fidan 
toprakla buluştu. 

OSTİM’de 3 bin fidan 
toprakla buluştu

OSİAD Başkanı Süleyman Ekinci, pan-
demi sürecinde tarımın, temiz toprak, 

temiz su, temiz havanın öneminin daha iyi 
anlaşıldığını belirterek “Yıllarca sanayicilik 
yapmış insanlar tarımı gündemlerine aldı.” 
dedi.  

Tarımın yıllardır ötelendiğini, sanayileş-
menin öne çıkarıldığını aslında gelişmiş bir 
sanayinin de gelişmiş tarımla mümkün ol-
duğunu belirten OSİAD Başkanı Süleyman 
Ekinci, pandeminin ve küresel ısınmanın 
her kesimde başta gıda ve sağlık olmak üze-
re pek çok kaygıyı tetiklediğini ifade etti. 

Türkiye’de nüfusunun yüzde 17-18’inin 
tarımla ilgili işlerde çalıştığını, genel ola-
rak kırsal kesimin genç nüfusu kaybettiğini 
belirten Ekinci, tarıma yabancılaşmış şehir 
nüfusunun da artık tarımın önemini kavra-
dığını söyledi. 

“Gelişmiş sanayi tarımın ihmal 
edileceği anlamına gelmiyor”

Sanayicilerin de bu süreçte gerekli 
dersleri çıkardığını ve yeni arayışlar içine 
girdiğini ifade eden 
Ekinci, “OSTİM’li 
sanayiciler olarak 
yıllarca gelişmiş bir 
sanayiden yana ol-
duk. Ancak bu tarı-
mın ihmal edileceği 
anlamına gelmiyor. 
Zaten tarım ve sa-
nayideki gelişme bir-
birini besliyor. Tarım artık milli güvenlik 
meselesi haline geldi. Tarım ve hayvancılık 
olmadan sanayileşme, sanayileşme olmadan 
kalkınma olmayacağını biliyoruz.” dedi.  

Pandemi döneminde pek çok ülke kendi 
nüfusunun ihtiyacını karşılamak üzere gıda 
ürünlerinin ihracatına kısıtlamalar getirdi-
ğini hatırlatan Ekinci, “Türkiye, bugün pek 
çok tarım ürününü yurtdışından ithal ediyor; 
dolayısıyla tarımsal üretim alanında büyük 
bir boşluk var. Sanayicilerimiz bugüne ka-
dar hiç olmadığı kadar gıdayı, yerel tohumu 
konuşuyor ve bu alanda yatırım yapma ar-
zusunu dile getiriyor. Dernek olarak, bağlı 
olduğumuz İç Anadolu Sanayici ve İşadam-
ları Dernekleri Federasyonu bileşenlerini de 
katarak bir tarım kümelenmesini gerçekleş-
tirmek istiyoruz.” dedi.  

COVID-19 salgınının tedarik zincirin-
deki etkileri sanayicileri de zorluyor. 

ORSİAD Başkanı Levent Çamur, salgının 
tedarik zinciri üzerindeki etkilerinin artarak 
devam ettiğini söyledi.

En büyük sorunun malzeme tedariğinde 

yaşandıklarını ifade eden Çamur, “Sanayide 
başta makine imalatı sektörü olmak üzere 
neredeyse tüm imalat sektörlerinde salgının 
şiddetli etkisi, tedarik zincirinde aksamalara 
yol açtı. Bu durum hem yurt içi hem yurt 
dışı tedarikleri için geçerli. Hammaddeye 
ulaşım ve lojistikte sorun yaşanırken, üre-
tim maliyetleri de giderek artıyor.” dedi.

Sektör iş 
birliğine hazır

Tedarikte yaşa-
nan sıkıntılar nede-
niyle işletmelerin 
girdi stoklarının 
azaldığını da hatırla-
tan Çamur, “Sektör 
temsilcileri olarak hü-
kümetimizden beklentimiz malzeme teda-
riğindeki problemlerin ortadan kaldırılması 
yönünde adımlar atmasıdır. Özel sektör bu 
konuda devletimizin ilgili kurumlarıyla iş 
birliğine hazırdır. Sanayi sektörünün teda-
rik sıkıntısının en aza indirilmesiyle ihraca-
tımızdaki toparlanma da hız kazanacaktır. 
Küresel bir salgına rağmen ihracatçımızın 
azmi, mücadelesi, kararlılığı, üretkenliği 
aynen devam etmektedir. İmalat sanayi per-
formansında da güçlü bir iyileşmeye görül-
mektedir. Hiç kuşku yok ki bunda hüküme-
timizin aldığı tedbirler ve verdiği destekler 
önemli rol oynamaktadır. Aynı desteğin, 
malzeme tedariğinde de sürdürülmesi bü-
yük önem taşımaktadır.” mesajını verdi.

OSTİM Sanayici ve İşinsanları 
Derneği (OSİAD) Başkanı 
Süleyman Ekinci, pandemi 
sürecinin bütün kesimlerde 
zihniyet sarsılmalarına yol 
açtığını belirterek “Sanayicilerin 
tarıma ilgisi artıyor. Sanayiciler 
olarak tarım kümelenmesine 
yönelik çalışmaları gündemimize 
aldık.” dedi.  

OSTİM Organize Sanayi 
Bölgesi Sanayici İşadamı ve 
Yöneticileri Derneği (ORSİAD) 
Yönetim Kurulu Başkanı Levent 
Çamur, sanayide hammadde ve 
malzeme tedariği sıkıntılarına 
dikkat çekerek, “Sanayi 
sektörünün tedarik sıkıntısının en 
aza indirilmesiyle ihracatımızdaki 
toparlanma da hız kazanacaktır.” 
dedi.

Sanayicinin tarıma ilgisi artıyor Tedarik 
sıkıntısını 
azaltmak 
ihracatı 
hızlandıracak

Levent Çamur
Süleyman Ekinci
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Ankara ekonomisinin temsilcileri, An-
kara Kent Konseyi Sanayi ve Ticaret 
Çalışma Grubu’nun organize ettiği 

Pandemi Döneminde Ankara'da Sanayi ve Ti-
caret toplantısında bir araya geldi. 

Online olarak düzenlenen toplantıya; Tür-
kiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Yöne-
tim Kurulu Sayman Üyesi ve Ankara Ticaret 
Borsası (ATB) Yönetim Kurulu Başkanı Faik 
Yavuz, Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim 
Kurulu Başkanı Gürsel Baran, Ankara Sanayi 
Odası (ASO) Yönetim Kurulu Başkanı Nuret-
tin Özdebir, OSTİM Yönetim Kurulu Başkanı 
Orhan Aydın, OSTİM Başkanvekili Sıtkı Öz-
tuna ve birçok iş insanı katıldı.

OSTİM Sanayici ve İşinsanları Derneği 
(OSİAD) Başkanı, Sanayi ve Ticaret Çalış-
ma Grubu Sözcüsü ve ATO Yönetim Kurulu 
Üyesi Süleyman Ekinci’nin moderatörlüğün-
de başlayan toplantıda Ankara’daki sanayi ve 
ticaret temsilcileri pandemi sürecinde sektör-
lere yönelik yürüttükleri çalışmaları ve ileri 
dönemde gerçekleştirilebilecek proje ve fikir-
leri ele aldı.

“HES koduyla firmalarımızı açalım”
ATO Başkanı Gürsel Baran, pandemide 

ATO olarak üyelerinin hak ve menfaatlerini 
korumak için çalışmalar yaptıklarını söyledi.

Çoğu işletmenin pandeminin hızla yayıl-
masına engel olmak için geçici olarak faali-
yetinin durdurulduğunu, kira ve diğer gider-
leri devam eden işletmeler ciro yapamamak 
nedeniyle büyük sıkıntılara maruz kaldığını 
hatırlatan Baran, “Kapatılan firmalar gel-al 
ve paket servisle, yalnızca çok küçük bir iş 
hacmiyle çalışıyor. HES koduyla bu firmala-
rımızın açılmasını talep ediyorum. Devletimiz 
kuralları koysun, yapılması gereken her şeyi 
yapalım. Maske, masalar arası mesafe, ateş 
ölçümü dahil her şeye uyalım. Bu kurallara 
uymayanları ağır şekilde cezalandıralım ama 
lütfen 15 bini aşkın işletmeyi kapısına kilit 
vurmak zorunda bırakmayalım. Lütfen destek 
verelim, HES koduyla bu firmalarımızı aça-
lım.” önerisini dile getirdi.

“Üretici yüzümüzü dünyaya 
duyurmalıyız”

ASO Yönetim Kurulu Başkanı Nurettin 
Özdebir, yurt dışından gelen ürünlerin ulaşı-
mında yaşanan sorunlar nedeniyle, üretimin 
de büyük oranda etkilendiğini kaydetti. 

Özdebir, ithal edilen ürünleri Türkiye’de 
üreterek soruna çözüm olabileceğini belirtti 

ve bu konu için Cumhurbaşkanlığı Strateji ve 
Bütçe Başkanlığı ile görüşeceklerini ifade etti. 

Dünya ticaretinin geleceğini dikkate alarak 
planlama yapılması gerektiğine dikkat çeken 
Özdebir, Türkiye’nin bütün pazarlara yakın 
olması sebebiyle lojistik açıdan çok büyük bir 
avantaja sahip olduğunu dile getirdi. 

ASO Başkanı, “Altyapımızı güçlendir-
memiz lazım. Ankara’da yabacı yatırım yok 
denecek kadar az. Ankara’yı yatırım açısın-
dan cazip hale getirmemiz şart. Başkentte bir 
üretim ve kalite kültürü var. Üretici yüzümüzü 
dünyaya duyurmalıyız.” dedi.

“Tabloyu olumluya çevirebiliriz”
TOBB Yönetim Kurulu Sayman Üyesi ve 

ATB Yönetim Kurulu Başkanı Faik Yavuz, 
TOBB ve ATB’nin pandemi sürecinde üyele-
re yönelik yaptığı çalışmaları anlattı. Yapısal 
reformların hayata geçirilerek 2021’in yeni bir 
başlangıca çevirebileceğini belirten Yavuz, 
“Bu tip krizler yarın tekrar olmayacak diye bir 
şey yok, önemli olan ders çıkarmak. Biz dün-
yanın merkezindeyiz, her yere üç dört saatlik 
uçak mesafesiyle ulaşabilir konumda, 50 tril-

yon dolarlık ticaretin göbeğindeyiz. Belki de 
pandemi bu dönemde bize bu fırsatı kazandırır 
ve tabloyu olumluya çevirebiliriz.” görüşünü 
aktardı.

OSTİM’li bin firma e-ticaret yapıyor
OSTİM Yönetim Kurulu Başkanı Orhan 

Aydın, üretimde bir durma ve aksamanın ol-
madığını, bin civarı firmanın e-ticaretle yurt 
dışı taleplere cevap verebilecek durumda ol-
duğunu dile getirerek; firmaların faaliyetle-
rinin, üretimin kıymetli olduğuna işaret etti. 
OSTİM OSB Dış Ticaret Koordinatörlüğü 
tarafından 20’ye yakın ülkede görev Ticaret 
Ataşeleri ile firmaların buluşturulduğunu bil-
diren Aydın, ülke pazarlarındaki fırsatların ve 
ticaret olanaklarının anlatıldığı bilgisini verdi. 

Pandemi döneminde tarımın stratejik 
öneminin ortaya çıktığını vurgulayan Orhan 
Aydın, yaşanabilir bir dünya için herkesin 
olması gerektiğini kaydetti. “Ankara olarak 
kendi kendimize nasıl yeterli hale gelebiliriz 
bunu konuşmalıyız. Ankara’da bin 400 civarı 
köy-kasaba var. Her sivil toplum kuruluşuna 
bir köy zimmetleyerek, bu köydeki tarım ve 
hayvancılığı geliştirelim. Ankara kendi kendi-
ne yeten bir kent haline gelsin.” diye konuştu.

Yeni başarı hikayeleri gerekiyor
ATO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcı-

sı ve Ankara Kent Konseyi Yürütme Kurulu 
Başkanı Halil İbrahim Yılmaz, bir kentin kah-
ramanlarının üretenler olduğunu ve ancak üre-
tenlerle birlikte emekçilerinde olabileceğini 
dile getirdi. Yılmaz, “Pandemi sürecinde bir-
birimizi daha çok dinledik, birbirimizden daha 
çok öğrendik ve önyargılar azaldı.” dedi. 

Katılımcıların alanlarında gerçekleştirdiği 
başarılı çalışmaları anımsatarak “adanmış ça-
lışma” kültürüyle gerçekleştiğine dikkat çeken 
Yılmaz, “Yeni bir motivasyon ve başarı hika-
yeleri gerekiyor. Yaşadığımız pandemi tecrü-
besinden sonra sizlerin tecrübe ve işe bağlılık 
kültürünüzle ve oluşturacağınız yeni hikaye-
lerle çalışmaya hazırız.” diye konuştu.

ASO Ekim ayı Meclis Toplantısı Ankara 
Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur 

Yavaş’ın katılımıyla video konferans yönte-
miyle gerçekleştirildi.

ASO Başkanı Nurettin Özdebir, top-
lantının başında yaptığı değerlendirmede; 
Covid-19’da artan vakalar, ABD seçimleri, 
Ermenistan’ın Nahçivan ve Azerbeycan’a 

saldırıları ve Doğu Akdeniz’deki gelişmelere 
bağlı olarak ortaya çıkan bu belirsizliklerin 
risk algısını her geçen gün artırdığını ifade 
etti.

Ekonominin arz tarafı ve büyümenin en 
önemli öncü göstergesi olan sanayi üretimin-
deki toparlanmanın, hızlı bir ivmeyle devam 
ettiğini dile getiren Özdebir, “Özelikle imalat 
sanayiinde siparişler, yatırım ve ihracatın ar-
tıyor olması pandemi öncesine hızlı bir dönü-
şün olduğunu işaret ediyor. Üçüncü çeyreğin 
ilk iki ayı ile birlikte sanayi üretimi pandemi 
öncesi olan Ocak-Şubat ayları ortalamasını 
yakaladı. Sanayi üretimindeki Temmuz ve 
Ağustos aylarındaki ivmelenme, üçüncü çey-
rekte güçlü büyüme beklentilerini artırıyor.” 
dedi.

“Yerel yönetimler önce kentin 
dinamiklerinden faydalanmalı”

21. yüzyılın ülkelerin değil kentlerin re-
kabet edeceği bir dönem olacağına dikka-
ti çeken Nurettin Özdebir, “Bu rekabette 

yerel yönetimler büyük rol oynamaktadır. 
Ankara’nın küresel rekabet gücünü etkile-
yen birçok faktör üzerinde yerel yönetimle-
rin etkisi vardır. Yerel yönetimler, sorunları 
çözerken sınırlı kaynakları etkin kullanmak 
zorundadır.” görüşünü dile getirdi.

Türkiye’de her yıl önemli ölçüde kamu 
alımı yapıldığına dikkat çeken ASO Baş-
kanı, bu alımlarda kamu ihtiyaçlarının yerli 
kaynaklarla karşılanması yönünde atılacak 
adımların önemine vurgu yaptı.

Kamu ihtiyaçlarının yerli kaynaklarla 
karşılanmasında yerel yönetimlere de önemli 
görevler düştüğünü dile getiren Özdebir, şun-
ları söyledi: “Yerel yönetimler yatırımlarını 
gerçekleştirirken ve ihtiyaçlarını karşılarken 
önce kentin kendi dinamiklerinden fayda-
lanmalıdır. Daha sonra ülkemiz içinden al-
ternatiflere yönelmelidir. Ne yazık ki kamu 
bürokrasimizde bir yabancı ürün hayranlığı 
var. Ürünün yerli muadili olduğu halde üre-
ticilerin üretim kabiliyetlerini araştırmadan 
yabancı ürün alma arayışına giriliyor. Ülke 
olarak önemli bir üretim gücüne sahibiz.  

Dünyanın hemen hemen her ülkesine ürün 
satan bir sanayi alt yapısına sahibiz.”

Kamu alımlarının sanayimizin geliştiril-
mesi ve desteklenmesi açısından önemine 
dikkat çeken Nurettin Özdebir, “Bu hem sa-
nayicinin üretim şevkini artıracak hem de ya-
ratacağı etki ile iç talepte önemli kazanımlar 
sağlayacaktır. Burada yerel yönetimlerimize 
de büyük bir sorumluluk düşmektedir.” dedi.

Ankara’nın, Türkiye’nin tüm kentleri 
içinde yüksek teknoloji üretiminde açık ara 
önde olduğunu vurgulayan Nurettin Özdebir, 
“Büyükşehir Belediyemiz, gerekse ilçe bele-
diyelerimizin her türlü makine ve araç-gereç 
ihtiyacını karşılayabilecek altyapıya sahibiz. 
Biz bu çağrımızı tüm kamu kuruluşlarının 
yöneticilerine her zaman yapıyoruz. Beledi-
ye başkanlarımızdan da bu konuda duyarlılık 
göstermelerini bekliyoruz.” dedi.

Pandemi dönemi Ankara ekonomisi değerlendirildi

Belediyelere yerli ürün çağrısı

Ankara Kent Konseyi (AKK) 
tarafından organize edilen, 
Pandemi Döneminde 
Ankara'da Sanayi ve Ticaret 
Toplantısı’nda Ankara’daki 
sanayi ve ticaret temsilcileri 
pandemi sürecinde 
sektörlere yönelik yürüttükleri 
çalışmaları ve ileri dönemde 
gerçekleştirilebilecek proje ve 
fikirleri ele aldı.

Ankara Sanayi Odası (ASO) 
Başkanı Nurettin Özdebir, 
kamu ihtiyaçlarının yerli 
kaynaklarla karşılanmasında 
yerel yönetimlere de 
önemli görevler düştüğünü 
dile getirerek, “Yerel 
yönetimler yatırımlarını 
gerçekleştirirken ve 
ihtiyaçlarını karşılarken önce 
kentin kendi dinamiklerinden 
faydalanmalıdır.” dedi.


