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2018 yılında ilk sondaj gemimiz 
Fatih’in alınmasıyla başlatılan bir sü-
reç var önümüzde. Hemen ardından 

ikinci gemi Yavuz alınıyor. Bu iki hamle de 
ülkemiz açısından hayati derecede önemliy-
di ve şimdilerde çok büyük bir hikâyenin ilk 
sayfalarını yazıyoruz aslında bu hamlelerle. 
Sonra 2020 yılında Enerji ve Tabii Kay-
naklar Bakanlığı ve Türkiye Petrolleri’nin 
organize ettiği Petrol Endüstrisinde Mil-
li Teknolojiler toplantısı gerçekleştirildi. 
Burada bütün paydaşlar bir araya getiril-
di. Ülkemiz şimdi ilk on birdeki yabancı 
oyuncuların yerine yerli oyuncular arıyor. 
Sonra üçüncü gemimiz Kanuni’nin alındığı 
duyuruldu. Özetle, makine ve ekipmanda 
yerlilik oranını artırmak için bir seferberlik 
başlıyor. İnanıyorum ki, çok kısa sürede çok 
yol alacağız. Başka sektörlerde bu başarıyı 
yakaladık. Aynısını ve hatta daha iyisini 
enerji sektöründe yakalamamamız için bir 
sebep göremiyorum. Bizim gibi, yüksek 
teknoloji ürünler geliştirmeye çalışan fi r-
malar olduğuna inanıyorum. Bizlerin bir 
araya gelip, güç birliği yapmasının önemli 
olduğunu düşünüyorum. Tersanesi bu kadar 
deneyimli bir ülkenin sondaj gemisi bile 
yapabileceğine inanıyorum. Çünkü aslında 
inanmakla, hayal etmekle başlıyor bütün 
her şey. Makine ekipman diyoruz ama biz 
ham maddede de dışa bağımlıyız. Makine 
ekipman ve hammadde bağımlılığını birbi-
ri ile çok ilişkili görüyorum. Çünkü yeterli 
makine ekipmana sahipseniz, aramak için 
imkânınız var demektir. 

Motivasyonu artırdı
Enerji hammaddelerinde dışa bağımlı-

lığımız, ülkemizin geçmişten gelen prob-
lemlerinden bir tanesiydi. Bugün önümüzde 

Karadeniz’de yapmış olduğumuz gaz keşfi  
var. FenixES adına çok rahatlıkla söyleye-
bilirim ki, bizim motivasyonumuzu artırdı 
bu sevindirici haber. Dileğim, bütün saha 
testleri tamamlanıp sahanın gerçek potan-
siyeli belirlendikten sonra açıklanan 320 
milyar metreküp değerinin daha da artması; 
aynı başarıyı, hatta daha büyüklerini, Doğu 
Akdeniz’de hak iddia ettiğimiz alanlarımız-
da da ortaya koymamız. Keşfettiğimiz bu 
gaz rezervuarlarını, olabilecek en hızlı şe-
kilde faaliyete almalıyız. Bizim bu anlamda 
bir tecrübemiz olmadığı için, gerekli ortak-
lıkların yapılması şart. Ülke ekonomisine 
olabilecek en kısa zamanda, olabilecek en 
büyük katkının sağlanması adına son sürat 
çalışmalıyız. Tuna-1 ile başlayan bu keşif-
lerin artarak devam etmemesi için bir neden 
yok!

Karadeniz’de ilk sondajın yapıldığı gün-
den bugüne dek bir damla petrol/gaz için 
binlerce damla ter akıtan tüm meslektaşları-
ma saygı ve sevgilerimi sunarım. Emekleri-
ne paha biçilemez. Onlar olmasaydı bugün 
bu sevindirici gelişmelerden de bahsediyor 
olamazdık. 

Milli imkanlarla 
keşfedildi
hedef 2023

Yerli makine ve ekipman 
için seferberlik başlıyor

Fatih’in keşfi, sektör paydaşlarında umutları artırdı

Fatih Sondaj Gemisi, 20 Temmuz 2020 tarihinde başladığı Tuna-1 Kuyusu’ndaki 
sondajında 320 milyar metreküp doğal gaz rezervi keşfetti. Devam edilen çalışmalarla 
keşfedilen rezerve 85 milyar metreküp daha ilave edildi. Böylece, Sakarya sahasının Tuna-
1 bölgesindeki toplam doğal gaz rezervi miktarı 405 milyar metreküpü buldu.

Petrol ve doğal gaz aramalarının milli 
kuruluşlar aracılığıyla yürütülmesini 
kararlaştırdıklarını ve 2017 yılında milli 

enerji ve maden politikasını yeni baştan belir-
lediklerini dile getiren Cumhurbaşkanı Recep 
Tayyip Erdoğan, derin deniz sondajları için 
Fatih, Yavuz ve Kanuni sondaj gemilerini de-
niz arama fi losuna kazandırdıklarını hatırlattı.

Türkiye’nin bu gemilerle dünyanın önde 
gelen ülkeleri arasına dahil olduğunu kayde-
den Erdoğan, “Mülkiyetleri ülkemize ait olan 
üç sondaj ve iki sismik araştırma gemimiz 
tamamen kendi ekipmanlarımız ve kendi per-
sonelimiz ile çalışmalarını yürütüyor. Dünya 
fi yatlarının hayli altında maliyetle ülkemize 
kazandırdığımız gemilerimizle yaptığımız 
sondajların birim maliyeti de oldukça düşük-
tür.” dedi.

Türkiye’nin tarihinin en büyük doğal 
gaz keşfi ni Karadeniz’de gerçekleştirdiğine 
dikkat çeken Cumhurbaşkanı Erdoğan, 20 
Temmuz’da, Sakarya sahasının şu anda bu-
lunduğu yerdeki Tuna-1 kuyusunda sondaja 
başlayan Fatih’in kuyunun ilk iki katmanında 
320 milyar metreküplük doğal gaz bulunduğu-
nu hatırlattı.

Erdoğan, konuşmasını şöyle sürdürdü: 
“Test, analiz ve detaylı mühendislik çalışma-
ları sonunda, keşfettiğimiz rezerve 85 milyar 
metreküp daha ilave edildi. Böylece, Sakarya 
sahasının Tuna-1 bölgesindeki toplam doğal 
gaz rezervi miktarı 405 milyar metreküpü bul-
du. Bu kuyudaki çalışma, önceden planlandığı 
şekilde, 4 bin 775 metre derinliğe ulaşılmasıy-
la sona erdi.”

Hedef 2023’te kullanıma sunmak
Enerjide dışa bağımlılığın maddi ve mane-

vi sıkıntılarını çekmiş bir ülke olarak artık ge-
leceğe daha güvenle bakacaklarına inandıkla-
rını dile getiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Bu 
operasyonu tamamen millî imkânlarla ger-
çekleştirdik. Şimdi hemen tespit kuyuları aç-
maya başlayacak, ardından üretim konseptini 

belirleyip inşaat ve yapım işlerine geçeceğiz. 
Doğal gazın yüzeye çıkartılması ve sisteme 
aktarılması işlemleriyle birlikte bu kaynaktan 
fi ilen istifade etmeye başlayacağız. Şimdi he-
defi  veriyorum. Hedefi miz, 2023 yılında Ka-
radeniz gazını milletimizin kullanımına sun-
maktır.” diye konuştu.

“Kalitesi son derece iyi görünüyor”
Sondaj çalışmalarının teknik detayları hak-

kında bilgi veren Enerji ve Tabii Kaynaklar 
Bakanı Fatih Dönmez, “Yapılan test ve ana-
lizlerden sonra gazın kalitesi de son derece 
iyi görünüyor. Maliyet açısından son derece 
olumlu yansıyacak.” dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak 
da yaptığı değerlendirmede, doğal gaz keşfi  
ile Türkiye’nin gündeminden cari açık konu-
sunun kaldırılacağı, döviz ve cari fazlanın ko-
nuşulacağı yeni bir sürece girildiğini belirtti. 

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 
“Kuyudan elde edilen veriler aynı bölgede 
yeni doğal gaz keşiflerinin kuvvetle muhtemel 
olduğuna işaret ediyor. Yani bu ilk kuyuda 
bulunan rezerv, çok daha zengin bir kaynağın 
sadece bir parçasıdır. İnşallah devamı da en kısa 
sürede gelecek.” vurgusu yaptı.

Karadeniz’de Tuna-1 
kuyusundaki sondajda 320 
milyar metreküp doğal gaz 
keşfiyle tarihe geçen Fatih 
Sondaj Gemisi, devam 
eden test, analiz ve detaylı 
mühendislik çalışmaları 
sonunda, keşfedilen rezerve 85 
milyar metreküp daha ekledi. 
Böylece, Sakarya sahasının 
Tuna-1 bölgesindeki toplam 
doğal gaz rezervi miktarı 405 
milyar metreküpü buldu. 

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 
Erdoğan, “Bu operasyonu 
tamamen millî imkânlarla 
gerçekleştirdik. Şimdi hemen 
tespit kuyuları açmaya 
başlayacak, ardından üretim 
konseptini belirleyip inşaat 
ve yapım işlerine geçeceğiz.” 
dedi. Keşif, sektöre yönelik yerli 
makine ve ekipman için de bir 
fırsat sunuyor. 

Hıdıroğlu, “Bizim 
gibi, yüksek teknoloji 
ürünler geliştirmeye 
çalışan firmalar 
olduğuna inanıyorum. 
Bizlerin bir araya gelip, 
güç birliği yapmasının 
önemli olduğunu 
düşünüyorum. 
Tersanesi bu kadar 
deneyimli bir ülkenin 
sondaj gemisi bile 
yapabileceğine 
inanıyorum.” dedi.
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Pandemi, ekonomiyi yüzde 9,9 daralttı
TÜİK verilerine göre Türkiye'de 
ekonomi, yılın ikinci çeyreğinde 
yüzde 9,9 daraldı. Sanayi 
sektöründe de aynı dönemde 
yüzde 16,5 azalma gerçekleşti. 
Hazine ve Maliye Bakanı Berat 
Albayrak, “Dünya ekonomilerini 
durma noktasına getiren 
yüzyılın felaketi pandeminin 
etkilerini ikinci çeyrekte 
hissedeceğimizi biliyorduk.” 
dedi. 

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) veri-
leri, Türkiye ekonomisinin Nisan-Ha-
ziran aylarını kapsayan dönemde yüzde 

9,9 daraldığını gösterdi. Açıklanan ‘Dönemsel 
Gayrisafi  Yurt İçi Hasıla (GSHY) II. Çeyrek: 
Nisan - Haziran, 2020’ verileri, sanayi sektörü 
yüzde 16,5 azalmaya işaret etti.  2020 yılı ikin-
ci çeyreğinde bir önceki yılın aynı dönemine 
kıyasla yüzde 9,9 azalan GSYH'yi oluşturan 
faaliyetler incelendiğinde; 2020 yılı ikinci 
çeyreğinde bir önceki yıla göre zincirlenmiş 
hacim endeksi olarak tarım yüzde 4,0; bilgi 
ve iletişim faaliyetleri yüzde 11,0; fi nans ve 
sigorta faaliyetleri yüzde 27,8; gayrimenkul 
faaliyetleri yüzde 1,7 arttı.

Sanayi sektörü yüzde 16,5 daraldı
TÜİK'in verilerine göre, yılın ikinci çey-

reğinde sanayi yüzde 16,5 daraldı. TÜİK'İn 
açıkalmasına göre, inşaat sektörü yüzde 2,7; 
hizmetler yüzde 25,0; mesleki, idari ve destek 
hizmet faaliyetleri yüzde 16,5; kamu yöneti-
mi, eğitim, insan sağlığı ve sosyal hizmet faa-
liyetleri yüzde 2,4 ve diğer hizmet faaliyetleri 
de yüzde 18,0 azaldı.

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırıl-
mış GSYH zincirlenmiş hacim endeksi, bir 
önceki çeyreğe göre yüzde 11 azaldı. Takvim 
etkisinden arındırılmış GSYH zincirlenmiş 
hacim endeksi, 2020 yılı ikinci çeyreğinde 
bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 10 
azaldı.

Üretim yöntemiyle GSYH tahmini, 2020 
yılının ikinci çeyreğinde cari fi yatlarla bir ön-
ceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 1,3 arta-
rak 1 trilyon 041 milyar 643 milyon TL oldu. 
GSYH'nin ikinci çeyrek değeri cari fi yatlarla 
ABD doları bazında 153 milyar 180 milyon 
olarak gerçekleşti.

“Etkiyi biliyorduk”
İkinci çeyrek verilerine ilişkin değerlen-

dirmelerde bulunan Hazine ve Maliye Bakanı 
Berat Albayrak, “Dünya ekonomilerini durma 
noktasına getiren yüzyılın felaketi pande-
minin etkilerini ikinci çeyrekte hissedeceği-

mizi biliyorduk. Kötümser tabloların aksine 
GSYİH oranımız dünya ülkelerine kıyasla iyi 
bir sonuç verdi. Türkiye ekonomisinin temel-
leri sağlam, dinamikleri kuvvetli. Kötümser 
tabloların aksine GSYİH oranımız dünya ül-
kelerine kıyasla iyi bir sonuç verdi. Türkiye 
ekonomisinin temelleri sağlam, dinamikleri 
kuvvetli. Milli ekonomi hedefl eri, istihdama 
dayalı üretim, vatandaşının yanında olan bir 
ekonomi modeliyle yılı pozitif ayrışarak kapa-
tacağız inşaallah. 2021’e pandeminin izlerini 
silerek girmekte kararlıyız. İnşaallah ‘V’ çı-
kışı GSYİH verilerinde de göreceğiz.” açıkla-
masında bulundu.

Tüm dünya ülkeleri küçülüyor
Verileri değerlendiren Ankara Ticaret 

Odası (ATO) Başkanı Gürsel Baran, pan-
deminin tüm dünya ülkelerinde küçülmeler 
meydana getirdiğine işaret ederek, “AB üyesi 
ülkelerin Nisan-Haziran döneminde küçülme-
si ortalama yüzde 11,9 oldu. Söz konusu dö-
nemde İspanya yüzde 18,5, Fransa yüzde 13,8, 
İtalya yüzde 12,4 düzeyinde küçülme yaşadı. 
Avrupa'nın en büyük ekonomisi Almanya'da 
ise ekonomi yüzde 10,1 oranında daraldı. İn-
giltere, yüzde 20,4 oranında küçüldü. ABD 
ekonomisi ise aynı dönemde yüzde 32,9 da-
ralarak rekor seviyede küçülme yaşadı. Japon-
ya ekonomisi ise ikinci çeyrekte yüzde 27,8 
oranında daraldı. Veriler gösteriyor ki dünya 
ekonomisi genel itibariyle küçülme eğilimin-
de.” dedi. 

Yeni tip Koronavirüsün, insanları evlerine 
kapattığını, petrolden sanayi ürünlerine kadar 
birçok alandaki talebi daralttığını kaydeden 

ATO Başkanı, “Türkiye, coğrafyasındaki zor-
luklara ve ihracat pazarlarındaki daralmaya 
rağmen süreci en iyi yöneten ülkelerden biri 
olarak göze çarpıyor. Geçici olarak yaşanan 
küçülme, moralimizi asla bozmayacak, aksine 
daha gayretli şekilde çalışarak, toparlanma ve 
ardından büyüme hamlesinde elimizden gele-
ni yapacağız.” ifadelerini kullandı.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, 
“Milli ekonomi hedefl eri, istihdama dayalı 
üretim, vatandaşının yanında olan bir ekono-
mi modeliyle yılı pozitif ayrışarak kapataca-
ğız inşaallah.”  dedi.

Tüketim 
harcamalarında 
düşüş
Devletin nihai tüketim harcamaları, 2020 
yılının ikinci çeyreğinde bir önceki yılın aynı 
çeyreğine göre zincirlenmiş hacim endeksi 
olarak yüzde 0,8 azaldı. Yerleşik hanehalkla-
rının tüketim harcamaları yüzde 8,6; gayrisafi 
sabit sermaye oluşumu yüzde 6,1 azaldı.

İşgücü ödemeleri ise 2020 yılının ikinci çey-
reğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre 
yüzde 0,5 artarken net işletme artığı/karma 
gelir yüzde 2,4 azaldı. İşgücü ödemelerinin 
cari fiyatlarla Gayrisafi Katma Değer içerisin-
deki payı geçen yılın ikinci çeyreğinde yüzde 
36,7 iken bu oran 2020 yılında yüzde 36,8 
oldu. Net işletme artığı/karma gelirin payı ise 
yüzde 45,0'dan yüzde 43,9'a düştü.

‘Üçüncü 
çeyrekte 
toparlarız’

2. çeyrek büyüme rakamlarını değer-
lendiren Ankara Sanayi Odası Başkanı 

Nurettin Özdebir, “Pandeminin etkisinin en 

yoğun yaşandığı dönemdi. 2. çeyrek artık 

geride kaldı, 3. çeyrekte toparlarız” dedi. 

İkinci çeyreğin, COVID-19 virüsünün en 

yoğun yaşandığı ve birçok sektörde üretim 

ve hizmetlerin durduğu ya da yavaşladığı 

bir dönem olduğuna işaret eden Özdebir, 

şu değerlendirmeyi yaptı: “2020 yılının ikinci 

çeyreğinde yaşanan %-9,9 küçülme ile 

ekonomide küçülme beklentileri gerçek-

leşmiş oldu. Özellikle büyümenin önemli 

öncü göstergeleri olan, sanayi üretimini, 

perakende satış endeksi, kapasite kullanım 

oranındaki azalış ülke ekonomisinde ikinci 

çeyrekte  negatif bir büyümenin olacağına 

işaret ediyordu.

“Yatırım iştahı düşük 
seviyede”

Sanayi üretiminde ekonomimiz halen iste-

nilen seviyeden uzak olup, gayri safi sabit 

yatırımlarda daralmanın önceki çeyreklere 

göre azalması oldukça önemli bir gelişme. 

Yatırımlarda %6,1 daralma var ve son iki 

yıldır yatırım iştahı oldukça düşük seviyede 

seyrediyor. Ekonomi politika yapıcılarının 

hedefi yatırımları teşvik eden reformları önce-

liklendirmesi olmalıdır. Kalıcı bir büyüme ve 

büyümede toparlanma için gayri safi sabit 

sermaye oluşumunun pozitife dönmesi 

gerekmektedir.

Bütün dünyayı sarsan COVID-19 krizinin 

olumsuz etkileri sürerken,  ekonomimiz-

de canlanma eğilimleri net bir biçimde 

görülmektedir. Üçüncü çeyrekle birlikte, eko-

nomide arzı temsil eden sanayi üretimi ve 

ekonominin talebini temsil eden perakende 

satış hacmindeki artış, gelecek aylar büyü-

me için olumlu bir sinyal vermektedir.

Ancak dikkat çekmek istediğim nokta; 

TCMB’nin sıkılaştırma politikası ile kredi 

büyümesinden vazgeçilmesi ve faiz artışı ile 

birlikte son çeyrekte bir daralma ortaya çı-

kabilecektir. Ulusal ekonomimizin güçlendi-

rilmesi, sağlıklı ve sürdürülebilir bir büyüme, 

ulusal sanayi üretiminin, özellikle de katma 

değeri yüksek üretim yapan imalat sanayisi-

nin güçlendirilmesiyle mümkün olacaktır.”
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Sanayiciler tarafından yıllardır dile geti-
rilen Sanayileşme İcra Komitesi hayata 
geçti. Cumhurbaşkanlığı kararnamesiy-

le kurulan Komite, kamu alımlarıyla milli ve 
yerli sanayileşme hedefinin gerçekleştirilme-
sine yönelik kararlar alacak.   

14 Ekim 2020 tarihli 31274 sayılı Resmi 
Gazete’de yayımlanan 68 no’lu kararnamey-
le Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile kısa adı 
SAİK olan Sanayileşme İcra Komitesi, önemli 
ve kritik hedeflerle kuruldu.

Yerli üretim ve teknolojik kabiliyetlerin 
geliştirilmesi amacıyla oluşturulan SAİK, 
T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından 
koordine edilecek. Komite; sanayileşme, yerli 
üretim ve milli teknoloji hamlesinin gerçek-
leştirilmesinde, kamu alımları dahil farklı yol-
larla üreticilerin yatırım, üretim ve finansman 
süreçlerini kolaylaştırmak ve rekabetçilikleri-
ni artırmak amacıyla faaliyet gösterecek.

Kamu hukukuna tabi, kamu denetimi altın-
da bulunan ve kamu kaynağı kullanan kurum 
ve kuruluşların tüm mal ve hizmet alımları ka-
rarname kapsamında komitenin görev ve yetki 
alanına giriyor. 

Komite, Cumhurbaşkanının başkanlığında, 
Cumhurbaşkanının görevlendireceği Cumhur-
başkanı Yardımcısı, Sanayi ve Teknoloji Ba-
kanı, Hazine ve Maliye Bakanı ile Strateji ve 
Bütçe Başkanından oluşuyor.

Milli ve yerli sanayileşme için 
çalışacak

Cumhurbaşkanı kararnamesiyle oluşturu-
lan Sanayileşme İcra Komitesi’nin görev ve 
yetkileri şunlar:

• Kamu alımlarının, sanayileşme, yerli üre-

tim ve milli teknoloji hamlesi öncelikle-
rine göre stratejik amaçlar doğrultusunda 
gerçekleştirilmesine yönelik kararlar al-
mak.

• Milli ve yerli sanayileşme hedefine yöne-
lik olarak sanayicinin ve teknoloji üretici-
si kurum ve kuruluşların yatırım, üretim 
ve finansman süreçlerinin kolaylaştırıl-
ması amacıyla gerekli tedbirleri almak.

• Kamu kurum ve kuruluşlarının yerli üre-
time imkan verecek şekilde, uzun vadeli 
alım planları yapmasına yönelik kararlar 
almak.

• İhale şartname ve sözleşmelerinin yerlili-
ği engellemeyecek ve sektörlerin ihtiyaç 
duyduğu teknolojik bileşenlerin yerlileş-
mesini sağlayacak şekilde hazırlanmasını 
sağlayacak tedbirleri almak.

• Yurtiçi üretimin kısıtlı olduğu stratejik 
alanlarda yatırım yapılmasını sağlayacak 
kararlar almak.

• Ülke için kritik öneme sahip şirketlerin 
ortaklık yapılarında yurtiçi üretimin sü-
rekliliğini ve ulusal güvenliği riske ata-
bilecek değişikliklere ilişkin yapılacak 
işlemler konusunda karar almak. 

• Yurtiçinde üretilecek öncelikli ürünlere 
yönelik, ilgili tüm kurum ve kuruluşları 
bağlayıcı yol haritaları oluşturulmasına 
uygulanmasına ilişkin kararlar almak.

• Finansman, gümrük, çevre, altyapı, lojis-
tik ve enerji gibi alanlarda kurumlar arası 
koordinasyonu sağlayarak reel sektörün 
küresel rekabet gücünü artıracak kararlar 
almak.

• Tedarik politikalarının milli teknoloji 
hamlesiyle entegre edilmesini ve tedarik 
zincirlerindeki kritik ürünlerin yerlileş-
mesini sağlamaya yönelik kararlar almak. 

• İmalat sanayi firmalarının sermaye yapı-
larının güçlendirilmesi gerektiğinde şirket 
birleşmelerinin artırılması için kamu uy-
gulamalarını yönlendirici kararlar almak. 

• Komite kararlarının uygulanmasına ve 
genel bütçeden Komite için ayrılan öde-
neğin kullanımına ilişkin usul ve esasları 
belirlemek. 

Sanayileşme 
İcra Komitesi kuruldu

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, 
ocak-haziran dönemine ilişkin 
e-ticaret verilerini paylaştı. Pekcan, 

Türkiye'nin e-ticaret hacminin yılın ilk 6 
ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüz-
de 64 artarak 91 milyar 700 milyon lira ol-
duğunu bildirdi.

Türkiye'nin toplam e-ticaret hacminin 
geçen yıl 136 milyar lira olarak gerçekleş-
tiğini hatırlatan Bakan Pekcan, e-ticaretin 
kritik bir faaliyet alanı olduğunun CO-
VID-19 salgını döneminde daha net bir şe-
kilde ortaya çıktığını söyledi.

Tüm sektörlerin iç ve dış ticarette 
e-ticareti etkin olarak kullandıklarını dile 
getiren Pekcan, "Ülkemizin jeo-stratejik 
konumunu ve lojistik avantajlarını dikkate 
aldığımız zaman küresel e-ticaret merkezi 
olmamız mümkündür." dedi.

KOBİ’lere 1,2 milyar lira aktarıldı
Bakanlık olarak iş dünyasının e-ticaret 

sitelerine üyeliklerine destek verdiklerini 
belirten Pekcan, Bakanlığın "E-Ticaret ola-
rak KOBİ'lerin Yanındayız" kampanyasına 
135 bin KOBİ'nin katıldığını ve kampanya-
nın 7 bin kişiye ilave istihdam sağladığını 
kaydetti.

Pekcan, kampanyayla 3 bin 761 
KOBİ'nin e-ticaretle tanıştığını ve KOBİ'le-
re 1,2 milyar lira aktarıldığını söyledi.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği 
(TOBB) ile ‘e-ticarette güven damgası’nı 
geliştirdiklerini de anlatan Bakan Pek-
can, "Şu ana kadar 17 hizmet sağlayıcısı, 
e-ticarette güven damgası aldı. Diğer hiz-
met sağlayıcılarının süreçleri devam edi-
yor." diye konuştu.

Mart ayı sonunda açılan E-ticaret Bilgi 
Platformu’nu şimdiye kadar 230 bin kişinin 
kullanmaya başladığını bildiren Pekcan, 
ücretsiz olarak verilen e-ticaret eğitimlerin-

den 24 bin, e-ticaret danışmanlık hizmetle-
rinden de 6 bin 500 kişinin yararlandığını 
söyledi.

 Bakan Pekcan, platform kullanıcıları 
hakkında şu bilgileri verdi: "Kullanıcı ve-
rilerinden yüzde 37,5'inin 25-34 yaş ara-
sında, yüzde 22,5'inin 35-44 yaş arasında 
yüzde 18'inin 18-24 yaş arasında ve yüzde 
12,5'inin de 45-54 yaş arasında olduğunu 
görüyoruz. Bu vesileyle, hem vatandaşla-
rımızı hem iş insanlarımızı 'e-ticaret.gov.
tr' adresi üzerinden e-ticaretle ilgili bilgi al-
malarını ve e-ticaret sitelerini sisteme kayıt 
yaptırmalarını rica ediyorum."

E-ticaret hacmi yüzde 64 arttı
E-ticaret hacminin yılın 6 ayında geçen 

yılın aynı dönemine göre yüzde 64 artışla 
55 milyar 900 milyon liradan 91 milyar 700 
milyon liraya ulaştığını aktaran Pekcan, 
"Bunun yüzde 91'i (83,3 milyar lirası) yurt 
içi harcamalardan, yüzde 5'i (4,5 milyar 
lira) Türkiye'nin diğer ülkelerden alımları, 
yüzde 4'ü de diğer ülkelerin Türkiye'den 
alımlarını kapsamaktadır." bilgisini verdi.

Ödeme yöntemleri hakkında da bilgi ve-
ren Pekcan, toplam e-ticaretin 58 milyar li-
rasının (yüzde 63,3) kartlı ödemelerle, 30,1 
milyar lirasının (yüzde 32,7) havale/EFT 
yoluyla ve 3,4 milyar lirasının (yüzde 4) da 
kapıda ödeme yöntemiyle gerçekleştiğini 
kaydetti.

Toplam e-ticaretin yüzde 60'ının 3 ilde 
yapıldığına işaret eden Pekcan, bunun yüz-
de 47 İstanbul, yüzde 8 Ankara ve yüzde 5 
İzmir şeklinde dağıldığını bildirdi.

Haftanın ilk günleri hacim daha 
yüksek

E-ticaret harcamalarının yaklaşık yüzde 
74'ünün peşin, yüzde 26'sının taksitli öde-
me olduğunu dile getiren Pekcan, "Ev ve 
dekorasyonun yüzde 68'i, beyaz eşyanın 
yüzde 45'i, elektroniğin yüzde 32'si, giyi-
min yüzde 29'u, kitap ve derginin de yüz-
de 7'si taksitli alışveriş olarak gerçekleşti." 
diye konuştu.

Pekcan, gün bazında değerlendirildiğin-
de ise haftanın ilk günlerinde e-ticaret hac-
minin daha yüksek seyrettiğini, hafta sonu-
na doğru ise azaldığını dile getirdi.

6 aylık e-ticaret 
91 milyar TL oldu

T.C. Ticaret Bakanı Ruhsar 
Pekcan, Türkiye'nin e-ticaret 
hacmi yılın ilk 6 ayında yüzde 
64 artışla 91 milyar 700 milyon 
lira olduğunu açıkladı. 

Kamu alımlarıyla 
sanayileşmenin önünü 
açacak Sanayileşme İcra 
Komitesi kuruldu. Komite, 
alacağı kararla reel sektörün 
küresel rekabet gücünün 
artırılmasından, imalat sanayi 
firmalarının sermaye yapılarının 
güçlendirilmesine kadar pek 
çok alanda sanayileşmeye 
katkı sağlayacak. Komitenin, 
görev ve yetkileri arasında 
yer alan; ‘İhale şartname 
ve sözleşmelerinin yerliliği 
engellemeyecek ve sektörlerin 
ihtiyaç duyduğu teknolojik 
bileşenlerin yerlileşmesini 
sağlayacak şekilde 
hazırlanmasını sağlayacak 
tedbirleri almak.’ maddesi 
dikkat çekici.
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OSTİM Medikal Sanayi 
Kümelenmesi’nin de içinde yer al-
dığı Sağlık Endüstrileri Platformu, 

Ankara’da yaptığı basın açıklamasıyla, sektö-
rün kamu ve üniversite hastanelerinden bek-
lediği ödemelerinden dolayı zor bir süreçten 
geçtiğini anlattı.

Yapılan açıklamada şu ifadelere yer veril-
di: “Yüz binlerce tıbbi cihaz ve medikal sarfın 
üretimini, ithalatını, satışını, teknik hizmetini 
ve vaka desteğini veren sektörümüz kamu has-
tanelerinden 16 aydır, üniversite hastanelerin-
den 36 aydır ödeme alamamaktadır. Buna ek 
olarak Maliye Bakanlığı ile sürdürülen görüş-
melerden bir netice alınamadığı gibi sektörü-
müzden %60’a varan feragat talep edilmekte-
dir. Bu durum yüzbinlerce nitelikli istihdam 
sağlayan ve Türkiye ‘nin her yerinde 7/24 hiz-
met veren sektörümüzün bugününü ve gelece-
ğini belirsizliğe ve çıkmaza sürüklemiştir.”

Açıklamada, ülke genelinde faaliyet göste-
ren 9.800 kayıtlı üyesi bulunan sağlık sektö-
rünün, 2 milyar doların üzerinde işlem hacmi, 
650 milyon dolar da ihracat rakamına eriştiği 
ve 100 binin üzerinde çalışanı bulunduğu vur-
gulandı.

“Belirtilen vadelerde ödeme 
yapılmadı”

2018 yılında üniversite hastanelerinden 
alacakların Cumhurbaşkanının talimatlarıyla 

bir defaya mahsus feragat yapılması koşuluyla 
ödemelerin yapılmasının sağlandığı hatırlatı-
lan açıklamada, “Bu süreçte artık ödemelerin 
sözleşmelerde yazılı vadelerde yapılacağı tüm 
firmalara deklere edilmiştir. Buna rağmen be-
lirtilen vadelerde ödeme yapılmadığı için bu-
gün gelinen noktada kamu hastanelerinden 16 
ay, üniversite hastanelerinden de 36 aya varan 
vadelerde toplam 19 milyar liralık alacağını 
tahsil edemeyen sektörümüz artık faaliyetleri-
ni sürdüremez hale gelmiştir.” denildi.

Ödeme alamıyor olmalarına rağmen hasta-
lara ve topluma karşı sorumluluklarını yerine 
getirdiklerini ifade eden sağlık sektörü temsil-
cileri, Hazine ve Maliye Bakanlığı yetkilile-
rinin, 2018 yılı için yüzde 30, 2019 yılı için 
yüzde 50, 2020 yılı için yüzde 60 olmak üzere 
sektörün yok olmasına neden olacak diye nite-
ledikleri bu feragat talebini kabul etmelerinin 
mümkün olmadığını vurguladı.

“Cumhurbaşkanımızdan acilen destek 
bekliyoruz”

COVID-19 pandemisinin güçlü kurumla-
rın ve kesintisiz sağlık hizmeti sağlanmasını 
mümkün kılan tüm paydaşların önemini bir 
kez daha ortaya koyduğuna dikkat çekilen 
açıklamada: “Türkiye’deki sağlık sisteminin 
önemli bir paydaşı olan sağlık teknolojileri ve 
tıbbi cihaz sektörü, pandemi sürecinde tanı ve 
tedavi aşamalarında oynadığı rolle, ülkemizin 
hızlı ve etkili müdahalelerinde bulunmasını 
sağlayan gizli kahramanlardan biridir. Firma-
larımızın bu zor süreçte ayakta kalarak üzer-
lerine düşen görevleri layıkıyla yerine getire-
bilmeleri için vadesi geçen kamu ve üniversite 
alacaklarının feragat olmaksızın ödenmesi hu-
susunda yetkililerden ve Sayın Cumhurbaşka-
nımızdan acilen destek bekliyoruz.”

Sağlık Endüstrileri 
Platformu, kamu 
hastanelerinden 16 aydır, 
üniversite hastanelerinden 
de 36 aydır ödeme 
alamadıklarını açıkladı. 
Sektör temsilcileri, 
alacaklarından feragat 
olmaksızın ödenmesi 
hususunda yetkililerden 
ve Cumhurbaşkanı Recep 
Tayyip Erdoğan’dan destek 
beklediklerini dile getirdi.

Sağlık 
sektörü 
feragatsiz 
ödeme 
bekliyor

ATO Başkanı Gürsel Baran, ilaç ve 
tıbbi cihaz üretiminin ülkeler için 
savunma sanayii kadar stratejik 

olduğunu kaydetti. Baran, sağlık sektörün-
de yerli ve milli üretimi sağlayan işletme-
lerin ayakta kalmasının tüm dünyanın tıbbi 
malzemeye ihtiyaç duyduğu süreçte büyük 
önem taşıdığını söyledi.

Tahsilat sorunu çözüme 
kavuşturulmalı

Yaklaşık 400’ü üretici olmak üzere 2 bin 
civarında KOBİ’nin, kamu ve üniversite 
hastanelerinden gerçekleştiremediği tahsilat 
nedeniyle büyük sıkıntı yaşadığını belirten 
Demir, ödeme sürelerinin kamu hastanele-
rinde 14, üniversite hastanelerinde ise 36 
aya yaklaştığını söyledi. Demir, "Üretici-
lerin satışını yaptığı ürünün parasını tahsil 
edememesi sektörümüzün en önemli soru-
nu. Sektörün verimli çalışabilmesi, geleceğe 
yönelik planlama yapabilmesi için tahsilat 
sorunu çözüme kavuşturulmalı.” dedi.

Sağlık sektöründe yerli ve milli üretimin 
önemine dikkat çeken Demir, “İşletmeleri-
miz tedarik ve üretim süreçlerini sağlıklı bir 
şekilde sürdürürken kamu ve üniversite has-
tanelerinden geciken ödemelerin yapılması-
nı talep ediyor. Sektörde sürdürülebilirliğin 

sağlanması bakımından firmalarımızdaki 
nakit akışlarının aksatılmaması son derece 
önemli." mesajını verdi. 

Demir, tahsilatla ilgili COVID-19 sal-
gını öncesinde de sorunların yaşandığını 
kaydetti

Savunma sanayii kadar önemli
ATO Başkanı Baran, hükümetin, pan-

demi sürecinde özellikle yerli üretim yapan 
sektörlerde yeterli desteği verdiğine dikkat 
çekti. İlaç ve tıbbi cihaz üretiminin ülkeler 
için savunma sanayii kadar stratejik olduğu-
nu kaydeden Baran, sağlık sektöründe yerli 
ve milli üretimi sağlayan işletmelerin ayak-
ta kalmasının tüm dünyanın tıbbi malze-
meye ihtiyaç duyduğu süreçte büyük önem 
taşıdığını söyledi. 

Baran, “Sağlık sektörü COVID-19 pan-
demisi nedeniyle zorlu bir dönem geçiriyor 
ancak bununla beraber içinde yaşadığı-
mız süreçte ilaç ve tıbbi cihaz sanayimizin 
büyümesi ve gelişmesi için üreticisinden 
satıcısına, kullanıcısına kadar tedarik zin-
cirindeki tüm paydaşların iş birliği ve güç 
birliğine ihtiyaç var. Sektörün tahsilat soru-
nuna çözüm üretilmesi, üretimin devamlı-
lığı açısından da önem taşımaktadır.” dedi.

Medikal üreticileri tahsilat 
sorununa çözüm istedi

“Feragat önermedik”
Türkiye Sağlık Kümelenmeleri İşbirliği 

Platformu, kamu tarafından alınan fera-
gat karanına yönelik yaptığı açıklamada, 
“Kamu alacaklarından feragat kararı konu-
sunda, bugüne kadar olumlu görüş belirtme-
diğimiz gibi, herhangi bir feragat oranı da 
hiçbir zaman önermedik.” dedi.

Kamu ve üniversite hastanelerinin 
tıbbi cihaz ve medikal ürün tedarikçilerine 
olan borçları bir süredir gündemde. Kamu 
yöneticileri, sektöre alacaklarından feragat 
etmelerini teklif ederken, sektörün yerli ve 
milli üreticileri, mali durumlarının alacak-
larından feragat edemeyecek noktada oldu-
ğunu, üretim ve istihdamlarını koruyarak 
faaliyetlerine devam edebilmeleri için kamu 
alacaklarını eksiksiz almaları gerektiğini 
dile getiriyor.

“Yerli ve milli üreticiler için feragat 
önermemiz mümkün değil”

Türkiye Sağlık Kümelenmeleri İşbirliği 
Platformu (MEDICLUST), kamu tarafından 
alınan feragat kararına yönelik açıklama 
yayınladı. 

Açıklamada; “Kamu tarafından tıbbi 
cihaz sektöründeki tüm ilgili sivil toplum 
kuruluşları ile istişare edilmeden alındığı 
anlaşılan feragat kararı konusunda, bugüne 
kadar olumlu görüş belirtmediğimiz gibi, 
herhangi bir feragat oranı da hiçbir zaman 
önermedik.” denildi.

MEDICLUST açıklamasında, yerli ve 
milli tıbbi cihaz üreticilerinin Ar-Ge faali-
yetleriyle, ekonomik katma değer açısından 
önemli örnekleri Türkiye’ye kazandırdığına 
dikkat çekilerek, “Ülkemizin dört köşe-
sinde istihdam yaratan, ihracat yoluyla bu 
ortamda kritik öneme sahip dövizi bizlere 
kazandıran ve en az savunma sanayi kadar 
stratejik olan medikal sektörümüz bünye-

sindeki bölgesel tıbbi cihaz kümelerinin 
temsilcisi MEDICLUST olarak; üyemiz 
olan yerli ve milli üretici firmalarımızın 
kamudan alacaklarını tahsil edebilmesi 
konusunda bundan sonra da herhangi bir 
feragat oranı önermemiz mümkün değildir.” 
ifadelerinde yer verildi.

Sözleşmelerin gereği yapılmalı
Vadesi geçmiş alacaklarının eksiksiz 

ödenmesini beklediklerini dile getiren 
sektör temsilcileri, şu görüşleri dile getirdi: 
“Bahsi geçen vadesi geçmiş alacakların, 
endüstrimize eksiksiz olarak ödenmesi 
gerekmektedir; kanunen gerekli olan ve 
ülkemize de yakışan, kamu adına imzalanan 
bu sözleşmelerdeki tüm sözlerin gereği-
nin yapılmasıdır. Medikal üreticilerimizi 
daha fazla üzmeyelim ki, motivasyonlarını 
kaybetmesinler, gerçek mücadele alanı olan 
uluslararası arenada güçlensinler ve ülkemi-
zi gururlandırmaya devam etsinler.”  
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Türkiye’nin en genç üniversitelerinden 
OSTiMTech, 2020-2021 döneminde 
okula adım atan öğrencilerinin kayıt-

larını gerçekleştirdi. Aileleriyle birlikte kayda 
gelen gençleri Mütevelli Heyeti Başkanı Or-
han Aydın, Rektör Prof. Dr. Murat Yülek ve 
akademisyenler karşıladı.

“Hayallerimizin karşılığını 
görmüş olduk”

OSTİM Teknik Üniversitesi Mütevelli He-
yeti Başkanı Orhan Aydın, OSTİM Teknik 
Üniversitesinin iş hayatının içinde olduğuna 
dikkat çekerek, “Uygulamayı daha çok işe 
dokunarak gerçekleştirmek isteyen öğrenci-
ler bizi tercih etmiş. Bu açıdan, biz de hayal 
ettiğimiz eğitim sisteminin karşılığı olduğunu 
görmüş olduk. İyi öğrencilerimiz geldi. Konu-
mundan dolayı tercih eden öğrencilerimiz var, 
uygulama ağırlıklı olmamızdan dolayı tercih 
eden öğrencilerimiz var. 

Bizim vaatlerimiz hayali değildi. Vaatleri-
mizin hepsinin arkasındayız. Arkasında ola-
cağız. Gelen öğrencilerimiz bizim açımızdan 
hepsi birer emanet. Onları birer emanet kabul 
edip, kendileri için, ülkemiz için yetiştirme 
konusunda biz de ekibimizle beraber, tüm 
hocalarımızla beraber inşallah onlara hizmet 
edeceğiz. Hepimizi için yeni öğretim yılımız 
hayırlı olsun.” değerlendirmesini yaptı. 

“Hayata hazır hale gelsinler 
istiyoruz”

OSTİM Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. 
Dr. Murat Yülek, öğrencilerin çok zorlu bir 
sınav sürecinin ardından üniversiteyi kazan-
dıklarına işaret ederek, “Artık bundan sonra 
kendi kaderleri üzerine çalışarak, risk alarak, 
girişimcilik yaparak, kendi imzalarını atma 
vakti geldi. Üniversitemizde öğrencilerimiz 

için hazırladığımız maddi, manevi imkanları 
kullanarak, hayata hazır bir hale gelsinler is-
tiyoruz. Hepsine hayırlı olsun diyorum.” me-
sajını verdi. 

Kariyer planlarını hayata 
geçirebilecekler

OSTİM Teknik Üniversitesini kazanmış 
olmanın mutluluğu ve gururuyla kayıt esna-
sında heyecanları gözünden okunan öğrenci-
ler, kariyer planlarını hayata geçirebilecekle-
rini düşünüyor. Öğrencilerin görüşleri şöyle:

•	 Osman	Demirbaş:	 “Endüstriyel Tasarım 
bölümüne yerleştim. Bölüm ilgi alanım-
daydı. OSTİM Teknik Üniversitesinin 
eğitim şartları iyi, imkanları çok güzel o 
nedenle tercih ettim.”

•	 Görkem	Aydemir:	“Bilgisayar Program-
cılığı bölümüne yerleştim. Staj yoğunluğu 
ve iş yerlerinde eğitim alacağımızdan do-
layı daha iyi bir eğitimle mezun olacağımı 
düşünerek OSTİM Teknik Üniversitesini 
tercih ettim. Mezun olduğunda girişimci 
olmak istiyorum.”

•	 Osman	Arif	Tunç: “İç Mimarlık ve Çevre 
Tasarımı bölümüne yerleştim. Staj imkan-
larından dolayı tercih ettim. Mezun oldu-
ğumda kendi ofisimi açmak istiyorum.”

•	 Büşra	 Bolat:	 “Endüstriyel Tasarım bö-
lümüne yerleştim çok mutluyum, üni-
versitemizin benim için hayırlı olacağını 
düşünüyorum. Uygulama ve staj imkanla-
rını inceleyerek geldim. Biliyordum böyle 
güzel bir yer olduğunu. Mezun olduğumda 
vasıfsız biri olacağımı düşünmüyorum. 
OSTİM Teknik Üniversitesinin benim için 
faydalı olacağını biliyorum.”

•	 Sercan	 Çavuş:	 “Yönetim Bilişim Sis-
temleri bölümüne yerleştim. Uygulamalı 
eğitimleri çok güzel bunun yanı sıra aka-
demik kadrosunu incelediğim zaman yeni 
açılmış bir bölüm olmasına rağmen akade-
mik kadrosu çok iyi, içeriği dolu. Ben aynı 
zamanda mobil uygulama geliştiricisiyim. 
Bu bölümü tercih etme sebebim buradaki 
bölümde pazarlamaya yönelikte eğitimler 
veriyorlar. Aynı şekilde yazılım dilindeki 
eğitimlerimiz de var. Ben pazarlama açı-
sından kendimi daha fazla geliştirebilmek 
için bu bölümü tercih ettim. OSTİM Tek-
nik Üniversitesini tercih etmek isteyenler 

vakit kaybetmesin hemen gelsin.”

•	 Yusuf	 Naslı: “Makine Mühendisliği bö-
lümüne yerleştim. Buradan mezun oldu-
ğumda rahatlıkla iş bulabileceğimi düşü-
nüyorum. Çünkü burası sanayinin okulu. 
Savunma sanayiinde çalışmak istiyorum.”

OSTİM Teknik Üniversitesinde 
(OSTiMTech), 2020 YKS sınav 
sonuçlarına göre bu sene de 
ilk sıralarda tercih edilen bir 
yükseköğretim kurumu oldu.   
Mütevelli Heyeti Başkanı Orhan 
Aydın ve Rektör Prof. Dr. Murat 
Yülek, üniversiteyi kazanan 
ve kayıt yaptırmaya gelen 
öğrencileri karşıladı. Vaatlerinin 
hayali olmadığını dile getiren 
Aydın, “Hepsinin arkasındayız. 
Gelen öğrencilerimiz hepsi 
birer emanet.” dedi.

OSTiMTech yeni 
öğrencilerine kavuştu
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Kamu kurum ve kuruluşları ile siyaset 
dünyasından temsilciler, akademis-
yenler ve öğrencilerin yer aldığı prog-

ramda ilk olarak kürsüye gelen Rektör Prof. 
Dr. Murat Yülek, bir ülkenin kalkınmasının 
üniversitelerle olduğunu belirterek, üniversi-
telerin; ülkenin sanayileşmesinin, kişi başına 
gelirinin yükselmesinin, hatta gelir dağılımı-
nın düzelmesinin en önemli araçları olduğunu 
bildirdi. 

“Dünyanın ilk sanayi üniversitesiyiz”
Üniversitelerin sadece akademik birimler, 

binalardan müteşekkil olmadığını ifade eden 
Yülek, “Üniversite dediğimiz kurumların için-
de aynı zamanda şirketler de vardır, şirketler 
de, sanayi şirketleri ve diğer şirketler de birer 
üniversitedir. Eğer bu ikisi bir araya gelmezse 
o zaman üniversite eğitimi dediğimiz eğitim 
başarılı olmaz, ülke gerektiğince kalkınmaz.” 
görüşünü paylaştı. 

OSTİM Teknik Üniversitesini üçüncü ne-
sil üniversite olarak tanımladıklarını kaydeden 
Murat Yülek, bu tabirin;  üniversiteyle sana-
yinin, üniversitenin hayatın ve sanayinin tam 

merkezinde, göbeğinde yer alması isteğinden 
ibaret olduğuna işaret etti. Yülek şöyle devam 
etti: “Üçüncü nesil üniversite dediğimiz şey, 
üniversiteyi şu anda içinde olduğunuz üniver-
sitede olduğu gibi hem fiziken hem kafasal 
olarak bizzat şirketlerin, üretimin tam merke-
zine sokabilmek, amaç.  Bizim üniversitemiz 
dünyanın ilk ve tek sanayi üniversitesidir, bu 
bir tanımdır sanayi üniversitesi tanımı. Bura-
daki bu tanımın ana unsurları şudur: Üniversi-
te, bizzat sanayinin, şirketlerin içinde olacak.”

“Bize inşa eden teknolojiler lazım”
Mütevelli Heyet Başkanı Orhan Aydın, 

sözlerine üniversitenin kuruluşunda emek ve-
ren Hidromek kurucusu Hasan Basri Bozkurt 
ve Prof. Dr. Sedat Çelikdoğan’ı rahmetle ana-
rak başladı.

OSTİM’in köklü bir tarihi ve Ahilik kül-
türüne dikkat çeken Aydın, “Eğitim faaliyeti 
benim kendi değerlendirmem, ama kabul gör-
müş bir değerlendirme; adeta bir ibadethane 
burası. Çünkü burada yapılan işler insana, 
kainata dokunan; yeryüzünün iyileştirilmesi, 
yaşanabilir hale gelmesi için hayırlı hizmetle-
re vesile olan bir kurum burası. Bizi uzaktan-
yakından tercih edip gelen öğrencilerimize, 
velilerimize çok teşekkür ediyoruz. Bize ema-
net edilen gençlerimizi, zamanı, mekanı en 
iyi şekilde değerlendirerek bunun üstesinden 
gelmeyi size söz veriyoruz, bunu yapabilecek 
bir ekibimiz, bir hoca kadromuz, bir yönetim 
kadromuz var. Onlarla birlikte inşallah öğ-
rencilerimize, sanayicilerimize ve ülkemize, 
milletimize ve insanlığa güzel hizmetlerin ya-
pılması için her türlü çabayı göstereceğimizi 
burada bir kere daha huzurlarınızda söylemek 
istiyorum. Bunu yapabiliriz, bunun heyecanını 
biz duyuyoruz.” dedi. 

Orhan Aydın, sözlerini, “Sadece sanayileş-
me, sadece teknoloji tek başına insanlara hayır 
getirmiyor. Buna bir merhamet giydirilmezse, 
buna bir ahlak ve maneviyat giydirilmezse ya-
kıyor, yıkıyor, yok ediyor. Bize yakan, yıkan, 
yok eden değil, yapan, imar eden, ıslah eden, 
inşa eden teknolojiler lazım.“ ifadeleriyle ta-
mamladı.

“2023 hedeflerini destekler nitelikte”
Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı 

Hasan Büyükdede, bir üniversiteyi kurmamın 

ne kadar zor bir görev olduğunu yaşayan biri 
olarak iyi bildiğini söyleyerek OSTİM Tek-
nik Üniversitesi kurucuları ve yöneticilerine 
teşekkür etti. “OSTİM Teknik Üniversitesi 
için OSTİM ekosisteminin varlığı büyük bir 
zenginliktir.” diyerek konuşmasını sürdüren 
Büyükdede, şu hususlara temas etti: “OS-
TİM sloganı olan ‘OSTİM, Türkiye’nin sa-
nayileşmesinde bir okuldur’ söylemi OSTİM 
Teknik Üniversitesiyle hayata geçmiş olduğu 
görülmektedir. Nitelikli öğrenimini sunma ve 
kaliteli araştırmalar hayata geçirme amacının 
yanı sıra, üniversitemiz bölgesel ve sektörel 
kalkınma odaklı olarak faaliyetini sürdürmek-
tedir. ‘Sanayinin üniversitesi’ sloganıyla sa-
nayinin ihtiyaçlarına cevap verecek uygulama 
projeleri yürütmek de üniversitesinin hedefleri 
arasında olmalıdır. 

Ankara ilinde mevcut olan iki teknik üni-
versitenin biri olan üniversite kadrosunda çok 
yönlü bilimsel uygulama projeleri yürüten 
hocaları barındırmalı ve uygulama projeleri 
de icra etmelidir. Bu konuda Bakanlığımız 
kapsamında gözlemlediğimiz üniversite fa-
aliyetleri umut vericidir. ‘Deneyimli hazır 
mezun’ sloganıyla yola çıkan OSTİM Teknik 
Üniversitesi, uygulamalı eğitim modeli kap-
samında iş yeri deneyimi uygulamasını hami 
işletmeleri ile sürdürmektedir. Bu program ile 
uygulama ile akademi arasında iş birliği art-
makta ve öğrencilerimizin iş bulma kolaylığı 
güçlenmektedir. Bu husus ülkemizin istihdam 
politikaları açısından da çok önemlidir. Bu hu-
sus 2023 hedeflerini de destekler niteliktedir.” 

Yerlilik, millilik ve kendi kendine yetebil-

me kavramlarının 2023 Sanayi ve Teknoloji 
Stratejisi’nin merkezinde yer aldığını vurgu-
layan, teşkil etiğini dile getiren Hasan Büyük-
dede, “Ülkemiz yerlileşme, millileşme, nite-
likli ve katma değerli sınai üretim konusunda 
önemli adımlar atmıştır, atmaya da kararlılıkla 
devam edecektir. Yolumuz uzun, fakat aydın-
lık günlerde çok yakındır inşallah.” dedi. 

OSTİM ekosistemi akademi için zenginlik

Hasan Büyükdede, "Dene-
yimli hazır mezun’ sloganıyla 
yola çıkan OSTİM Teknik 
Üniversitesi, uygulamalı 
eğitim modeli kapsamında 
iş yeri deneyimi uygula-
masını hami işletmeleri ile 
sürdürmektedir. Bu program 
ile uygulama ile akademi 
arasında iş birliği artmakta 
ve öğrencilerimizin iş bulma 
kolaylığı güçlenmektedir. Bu 
husus ülkemizin istihdam 
politikaları açısından da çok 
önemlidir. Bu husus 2023 
hedeflerini de destekler 
niteliktedir.” dedi.

OSTİM Teknik Üniversitesinin 
2020-2021 akademik yıl 
açılışı, Sanayi ve Teknoloji 
Bakan Yardımcısı Hasan 
Büyükdede’nin verdiği 
ilk dersle gerçekleştirildi. 
Büyükdede, “OSTİM Teknik 
Üniversitesi için OSTİM 
ekosisteminin varlığı büyük 
bir zenginliktir. OSTİM sloganı 
olan ‘OSTİM, Türkiye’nin 
sanayileşmesinde bir okuldur’ 
söyleminin, OSTİM Teknik 
Üniversitesiyle hayata geçmiş 
olduğu görülmektedir.” dedi.

Akıllı İktisadi Planlama ve Sanayi Politikaları (SEPIP) Konferansı’nın açılışının da yapıldığı programda OSTİM Teknik Üniversitesi uhdesinde profesör 
unvanı alan akademisyenlerine belgeleri takdim edildi. 
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Veysel Yayan, OSTİM OSB YouTube 
kanalında Sektör Konuşuyor progra-
mının canlı yayın konuğu oldu. Kor-

han Gümüştekin’in sorularını yanıtlayan Ya-
yan, Türk çelikçilerinin ithalat artışı karşısında 
tedirgin olduğuna işaret etti. 

Uygulanan korumacılığın da sektör üzerin-
de baskı oluşturduğunu bildiren Yayan, “Özel-
likle son iki yılda Başkan Trump’ın ilk önce 
yüzde 25, artı bir yüzde 25 daha Türkiye’nin 
ihracatına vergi getirmesi, daha sonra Av-
rupa Birliği’nin vergi getirmesi ve Başkan 
Trump’ın Türk ekonomisine yönelttiği tehdit-
leri kademeli bir şekilde uygulamaya koyma-
sının getirdiği ekonomideki daralmalar, bütün 
bunlar üst üste gelince 33 milyon tona kadar 
çıkan tüketimimiz 25 milyon ton seviyelerine 
kadar geriledi. Bu durum otomatik olarak üre-
time de yansıdı, çünkü aynı zamanda ihracatta 
da bir daralma, ithalatta ise artış vardı. Ancak 
geçen yıl Haziran ayından sonra, seçimlerin 
bitmesinden sonra Hükümetin aldığı ekono-
mik istikrar tedbirleri işe yaradı ve hemen bir 
düzelme eğilimine girmeye başladı çelik sek-
törümüz. Ve hem tüketiminde, hem üretimin-
de artış yaşandı. Burada sağlıksız olan gelişme 
şuydu: Tüketimde olan artış ağırlıklı bir şekil-
de ithalata gidiyordu, yurt içi üretimin artma-
sı şeklinde tezahür etmiyordu. Böyle de olsa 
tüketimdeki artış üretime bir katkı, bir destek 
veriyordu.” dedi.

“Pandemide durmadık”
Pandemide sektörün durmadığını vurgula-

yan Veysel Yayan, söz konusu döneme gelin-
diğinde ilk üç ayda yaklaşık yüzde 7 civarında 
bir üretim artışı kaydettiklerini söyledi. TÇÜD 
Genel Sekreteri, şunları ifade etti: Nisan ve 
Mayıs aylarında ise üretimde ciddi bir düşüş 
oldu. Nisan ve Mayıs ayları ortalaması üre-
timde yüzde 26,5’luk bir düşüşün yaşandığı 
aylar oldu. Sonradan Haziran ayında tekrar 
Hükümetin pandemiyle mücadele çerçevesin-
de uygulamaya aktardığı tedbirlerin etkisini 
göstermeye başladığını gördük.

Nisan ve Mayıs aylarında üretimimizde dü-
şüş yaşandı ama Avrupa’nın pek çok ülkesinde 
olduğu gibi duruşa geçmedik. Sanayi Bakanı-
mızın başkanlığında bir toplantı yapıldığında 
bazı sektörler durmayı tercih ettikleri yönünde 

irade beyan ettiler. 

Biz; hayır, durmayı tercih etmiyoruz, biz 
çalışmayı tercih ediyoruz dedik. Eğer bu pan-
demiden dolayı oluşan şartlar mecbur kılarsa 
gerekli tedbirleri alacağız, onları izole edece-
ğiz, ama çalışmaya devam edeceğiz, tercihi-
miz bu yöndedir dedik.”

“Türk sanayi güçlü bir şekilde devam 
ediyor”

Veysel Yayan, “Salgının getirdiği şartlar 
nedeniyle üretim ve ihracat hedeflerinde bir 
revize olacak mı?” şeklindeki soruya şu yanıtı 
verdi: 

“Şimdiden daha mütevazı rakamlara çekil-
miş durumda. Geçen yıl bizim üretimimizde 
yüzde 9.6’lık bir gerileme vardı, biz onu telafi 
edip biraz daha artısına geçmeyi planlıyor-
duk. Tüketimde de geçmiş yıllarda bizim cid-
di kayıplarımız vardı, yüzde 30’un üzerinde 
kayıplarımız, 15+15 iki yılda 30’un üzerinde 
kayıp vardı. Ve biz bu iki 15 kaybı telafi edip 
orada da bir artıya geçmeyi hedefliyorduk, 
gelişmeler de o yöndeydi, yüzde 60, 70, 80 
gibi oranlarda tüketimde artış olmuştu. Ancak 
bunda biraz daha mütevazı olmak gerekti. İh-
racatımızda bir düşüş söz konusu, geçen yıla 
göre yüzde 10 civarında ihracatımız düşerken 
ithalatımızda yüzde 15 civarında bir artış var. 
Yani üretimimiz ihracatımız arttığı için artmı-
yor, tam tersine ihracatımız düşüyor ve üstüne 
üstlük bazı kalemlerdeki ithalat da çok artıyor, 
buna rağmen üretimimiz artıyor. Bu tüketim-
deki artışın bir kısmının yerli üreticilere yönel-
mesi sayesinde mümkün oluyor. Türkiye’nin 
sağlıklı bir şekilde üretim faaliyetlerini sürdü-
rüyor olabilmesi için yüzde 80’ler seviyesinde 
kapasite kullanım oranına ulaşmasına ihtiyaç 
var. Oysaki bunu geçmişte gerçekleştirdik.  
2010’lu yıllarda yüzde 83, yüzde 84 civarında 
kapasite kullanım oranına ulaştık. 

KKO’da yılsonu hedefi yüzde 70
Tabii şöyle de bir durum var: Entegre te-

sislerimizin Kapasite Kullanım Oranı (KKO) 
yüzde 100’e yakın seyrediyor, bir teknolojik 
gereklilik bu. Yani yüksek fırınların durması 
gibi bir keyfiyet söz konusu değil. Dolayısıyla 
yüzde 80 dediğiniz zaman, yüzde 100’le çalı-

şanları da düştüğünüzde elektrikli ark ocaklı 
tesisler yüzde 70’lerde kalıyor. Bunun altın-
daki üretimler rekabet açısından dezavantajlı 
üretim miktarları oluyor kapasite kullanım 
oranları açısından. Biz bu yıl bu yönde geli-
şiyoruz. Yüzde 50’lerdeydi kapasite kullanım 
oranımız, bu son gelişmelerden sonra bu yüz-
de 60’lara, 65’e falan çıktı. Yılsonu itibariyle 
yüzde 70’e ulaşmayı hedefliyoruz. Yani şu 
anda Türkiye dışarıdan bakıldığında geçmişte 
de hep böyle oldu, kredi derecelendirme kuru-
luşları işte Türkiye battı, bitti, bitiyor, bitecek, 
işte yarın bitecek, öbür gün, hep bu şekilde 
önermelerde bulundular. Ama Türkiye’deki 
sistem şöyle: Bizim ekonomik yapımızda bir 
buz dağının üzerinde görünen kısım var, bir de 
yüzde 95 onun altında olan, çok görülmeyen, 
ama üreten bir kısım var. Mesela organize sa-
nayi bölgelerinde 1 milyon 950 bin kişi var, 
ar-ge merkezlerimizde 70 bin kişi falan var. 
321 tane OSB’miz çalışıyor. Bunlardan sadece 
mesela Gebze’deki neredeyse Yunanistan’ın 
bütün sanayisi kadar sanayiye sahip, yani 100 
milyonlarca dolarlık ihracat yapan kuruluşlar 
var arada. 2 bin kişi, 3 bin kişi, 5 bin kişinin 
çalıştığı tesisler var. Dolayısıyla Türk sanayi 
güçlü bir şekilde devam ediyor.”

“Sektörde iniş-çıkışlar çok yaşanıyor”
Sektörün en çok sıkıntı çektiği ithalata 

yönelik önemli açıklamalardan bulunan Dr. 
Veysel Yayan, yatırımların etkilendiğini dile 
getirdi. Yayan’ın görüşleri şöyle: “İthalat ar-
tışı her şeyden evvel bizim geleceğe yönelik 
yatırımlara karamsar bakmamız sonucunu do-
ğuruyor. Biz, evet, yassı ürünlerde açığımız 
var ama, bu yatırımı yaparsak, ithalat bu şekil-
de devam ederse orada düşük kapasite kulla-
nım oranı düşük kapasite kullanım oranlarıyla 
çalışmak mecburiyetinde kalıp çok zarar eder 
miyiz, çok fazla yükün altına girer miyiz? Ben 
hatırlıyorum, İzmir’de bir tesis bundan 8-9 yıl 
evvel tesisin iki oğlundan biri o tesiste yatı-
rım yapıp kendi kütüğünü kendisi sağlamak 
istiyordu, hatta bir kısmını da cevherden işte 
Ege Bölgesinin farklı başka yerinde. Yani 
çok farklı bir şeydi, fakat çekindiler. Neden? 
Türkiye’de ithalat çok oluyor, acaba sıkıntıya 
girer miyiz? Çelik sektöründe iniş-çıkışlar çok 
yaşanıyor. 

Şimdi şöyle bir şey var: Çelik sektörü zor 
bir sektör, yani insanların bu kadar riskli bir 
alana yatırım yapmak yerine, gidip başka alan-
larda çok rahat para kazanmaları mümkün. 
Ancak çeliğe yatırım yapanlar başka alanlara 
yatırım yapmayı tercih etmiyor, çünkü kendisi 
ona şey yapıyor. O ateş rengi var ya, ona karşı 
bir bağımlılık hissediyor ve daha fazla çelik 
üretmenin Türkiye’nin daha fazla güçlenmesi-
nin bir göstergesi olacağına inanıyor ve o alan-
da giderek üretilmeyen her ürünü nasıl üretiriz 
arayışına giriyor. Şimdi bunun böyle olması, 
elimizin altında böyle bir yetişmiş insan gücü 
ve sermayenin bulunması mutlaka ve mutlaka 
değerlendirilmesi gereken bir faktör. Bunun 
devam edebilmesi için mesela çelik sektörün-
deki alanlar, bizim kuruluşlarımız bin dönüm, 
1500 dönüm, 5 bin dönüm gibi alanlarda yayı-
lır, bu endüstri bölgesi kurabilmek için yeterli 
alanlardır. Endüstri bölgesi hem farklı ürünle-
rin üretimine geçmek, yüksek katma değerli 
ürünlerin üretimine geçmek ve hem de ar-ge 
faaliyetlerini geliştirmek açısından son derece 
elverişli şartlar sunuyor. Bu açıdan çelik sek-
töründeki kuruluşları endüstri bölgelerine yatı-
rım yapar hale getirmek lazım.”

Çelik sektöründeki ‘ithalat’ 
yatırımları frenliyor 
Türkiye Çelik Üreticileri Derneği 
(TÇÜD) Genel Sekreteri Dr. 
Veysel Yayan, çelik sektörünün 
bütün sektörlere girdi sağlayan 
konumuyla stratejik yönüne 
işaret ederek, “İthalat artışı 
her şeyden evvel bizim 
geleceğe yönelik yatırımlara 
karamsar bakmamız sonucunu 
doğuruyor.” dedi.

OSTİM TEKNİK 
ÜNİVERSİTESİ KARARI 
İSABETLİ

OSTİM Üniversitesi’nin kurulması, olağanüs-
tü güzel düşünülmüş bir faaliyet, son derece 
modern bir üniversite.  OSTİM üniversitelerle 
çalışıyordu zaten, ama kendi içerisinde hem 
yetişen elemanlarına iş bulmak açısından bir 
dikey bütünleşmeyi sağlamak, hem de pro-
jelerle, akademik altyapıyla oradaki iş yerleri 
arasında bir bağlantı kurmak, üniversitelerin 
teorik olmaktan çok hayatı kavrayan, reka-
beti kavrayan, dünyaya hitap eden projeler 
üzerinde çalışan ve öğrencilerini de buna 
göre eğiten durumlara gelmesini sağlamak 
çok önemli. Hayatın içerisinde yeri olan 
alanlarda ve çalışır alanlarda o sistemleri, 
o mekanizmaları bir adım öteye götürecek 
alanlarda üniversite eğitimini almak gereki-
yor. Bu açıdan OSTİM çok güzel bir örnek. 

HER ÜLKENİN UYGULADIĞI 
YÖNTEMİ BİZ DE 
UYGULAMALIYIZ

Amerika’nın, Avrupa’nın, Fas’ın, Dominik 
Cumhuriyeti’nin, efendim Tayland’ın işte 
her ülkenin uyguladığı işte Ukrayna’nın, 
Rusya’nın uyguladığı bu yöntemi bizim 
de kullanmamız gerekiyor ve kendi çelik 
tüketim kapasitemizi kendi çelik üretimimize 
tahsis etmemiz gerekiyor. Bunu yaptığı-
mız zaman bu tehdidi fırsata dönüştürme 
imkânınız olur. Aksi takdirde sürekli bir şekil-
de koruma tedbirlerine karşı böyle şikâyette 
bulunan bu haksızdır diyen ve ama bir şey 
yapamayan bir durumda kalırız. Yani Allah 
aşkına bizim Rusya’dan yılda 4 milyon ton 
çelik ithalatı yapmamızın ne mantığı var, bu 
hangi gerekçeyle bu gündeme geliyor?
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Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Derneği 
(TGBD), Teknoloji Geliştirme Bölge-
leri arasındaki bilgi ve tecrübe paylaşı-

mını hızlandırmak amacıyla 2017’de başlattığı 
Mentör-Mentee Eşleştirme Programı kapsa-
mında yapılan eşleştirmeyle; bilgi ve tecrübe 
aktarımı ile iki teknopark arasında bilgi trans-
feri yapılacak. 

Program kapsamında Çankırı Karatekin 
Üniversitesi Rektörü ve Çankırı Karatekin 
Üniversitesi Teknoloji Gelişim Bölgesi Ano-
nim Şirketi Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. 
Hasan Ayrancı, beraberindeki heyetle birlikte 
Ostim Teknopark’ı ziyaret etti. 

Ostim Teknopark Teknoloji Geliştirme 
Bölgesi Yönetici A.Ş. Yönetim Kurulu Baş-
kanı Orhan Aydın ile bir araya gelen Rektör 
Ayrancı, OSTİM Teknopark A.Ş. Genel Mü-
dürü Dr. Derya Çağlar tarafından bilgilendi-
rildi. Turuncu, Bronz ve Turkuaz Binaları ile 
Teknoloji Üretim Atölyesi’nde incelemelerde 
bulunan konuklar son olarak OSTİM Tek-
nik Üniversitesi’nde Rektör Prof. Dr. Murat 
Yülek’i ziyaret etti.

“Üniversite aklı olmadan ilerlemek 
zor”

Çankırı Karatekin Üniversitesi Rektörü 
Prof. Dr. Hasan Ayrancı, “ÇAKÜ Teknokent, 
Ostim Teknokent danışmanlığında yeni bir 
teknolojik üretim merkezi, kuluçka merkezi ve 
Ar-Ge merkezi olacak. Yeniliğe, faydalı her 
bilgi ve akla açığız. Henüz kuruluş aşamasın-
da olan teknoparkımız, Ostim Teknopark’ın da 
katkıları ile Çankırı başta olmak üzere bölge-

nin kaderini değiş-
tirecek bir merkez 
haline gelecek. O 
yüzden gece gün-
düz demeden çok 
titiz çalışıyoruz ve 
üretiyoruz. Ostim 
Teknopark’ta çok 
büyük kümelen-
meler ve stratejik 
üretimler gördük. 
Bir üniversite aklı 
olmadan ilerlemek 
zor. Bu akıldan 
f ayda l anma la r ı 
OSTİM Yönetimi-
nin ferasetini gös-
teriyor. Biz de bir 
üniversite aklı ola-
rak, tüm fi kirlere 
açık ve tüm paydaşlarımızla sürekli paylaşım 
halinde kalarak teknoparkımızı büyütüp geliş-
tireceğiz.” dedi.

“Faydalı bir işbirliği olacak”
OSTİM Teknoloji Geliştirme Bölgesi Yö-

netici A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Orhan 
Aydın da ziyaretten ve yapılan iş birliğinden 
duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Aydın, 
“Biz, halen gelişmekte olan bir teknopark ola-
rak, bu süreçte edindiğimiz bilgi, deneyim ve 
uygulamada karşılaştığımız durumlarla ilgili 
tüm tecrübelerimizi ÇAKÜ Teknokent’e ak-
taracağız. İki şirket iş birliği içerisinde bilgi 
ve birikimlerini paylaşacak, saha ziyaretleri 
gerçekleştirecek. Ortak farkındalık, tanıtım, 
bilgilendirme ve eğitim hizmeti sunabilecek. 
Uzmanlık alanlarına göre tarafl ar arasında 
karşılaştırma yapılabilecek ve örnek uygu-
lamalar yerinde incelenebilecek. Ortak proje 
başvurusu da yapabileceğiz. İki taraf içinde 
faydalı bir iş birliği olacağına inanıyorum.” 
dedi.

Ostim Teknopark, 
ÇAKÜ Teknopark’a 
mentör oldu
Ostim Teknopark, Türkiye’nin 
genç üniversitelerinden Çankırı 
Karatekin Üniversitesi’nce 
(ÇAKÜ) kurulması planlanan 
ÇAKÜ Teknopark’ın mentoru 
olarak eşleştirildi.

Bilgi ve birikimler paylaşılacak

Prof. Dr. Hasan Ayrancı, 
“Ostim Teknopark’ta çok 
büyük kümelenmeler 
ve stratejik üretimler 
gördük. Bir üniversite 
aklı olmadan ilerlemek 
zor. Bu akıldan 
faydalanmaları 
OSTİM Yönetiminin 
ferasetini gösteriyor.“  
açıklamasında bulundu.

OSTiMTECH, iş dünyasının merke-
zindeki konumunu hayata geçirdiği 
iş birlikleriyle, güçlendirerek geliş-

tirmeye devam ediyor. Üniversite, bu kap-
samda Türk iş dünyasının en önemli sivil 
toplum örgütlerinden MÜSİAD’ın Ankara 
şubesi ile iş birliği ve çözüm ortaklığı pro-
tokolü imzaladı.  

Protokolle, iki kurum arasında belir-
lenen alanlarda eğitim, mesleki ve teknik 
eğitim, proje geliştirme ve uygulama çalış-
maları, danışmanlık hizmetleri, seminerler, 
konferanslar, Ar-Ge konularında iş birliği 
amaçlanıyor.

İş birliği kapsamında, MÜSİAD Anka-
ra, OSTiMTECH bünyesinde gerçekleş-
tirilecek lisans, ön lisans ve yüksek lisans 
eğitimlerinin özellikle uygulamalı eğitim 
süreçlerinde, tanıtım ve duyurusunda des-
tek sağlayacak ve bilgilendirme yapacak.

Öğrenciler pratik yönü güçlü olarak 
eğitilecek

OSTİM Teknik Üniversitesi Rektörü 
Prof. Dr. Murat Yülek, MÜSİAD’in iş dün-
yasındaki önemine dikkat çekti. Üniversite 
olarak öğrencilere iş hayatının tüm süreçle-
rini öğretmeye yönelik uygulamaları hayata 
geçirdiklerini kaydeden Yülek, “MÜSİAD, 
Türkiye’mizin gözde iş adamı ve sanayici 
derneğidir. Biz de üniversite olarak onlarla 
öğrencilerimizin uygulamanın içinde daha 
pratik yönleri güçlü bir şekilde eğitilmeleri-
ni teminen ve birlikte projeler de yapmamız 
amacıyla bu anlaşmayı imzalıyoruz. İnşal-
lah hayırlı olur.” dedi.

“Elimizden gelen desteği 
vereceğiz”

MÜSİAD Ankara Şubesi Yönetim Ku-
rulu Başkanı Hasan Basri Acar, OSTİM’in 
Ankara’nın ilk sanayi bölgelerinden ol-
duğunu ve örnek teşkil ettiğini vurguladı. 
OSTiMTECH’i de örnek olacak bir üni-
versite-sanayi iş birliği olarak tanımlayan 
Acar, “Bu teşebbüste biz iş adamları olarak, 
elimizden gelen desteği vermekle kendimi-
zi mükellef hissediyoruz. Bu sözleşme işin 
resmi kısmı, biz elimizden geldiği kadar gö-
nülden, yürekten, hem de her türlü desteği-
mizi vereceğiz.” mesajını verdi.

“Burası sizin üniversiteniz”
OSTİM Yönetim Kurulu Başkanı ve 

OSTİM Teknik Üniversitesi Mütevelli He-
yeti Başkanı Orhan Aydın, protokolün OS-
TiMTECH ve MÜSİAD Ankara için hayırlı 
olması temennisinde bulundu. Aydın, MÜ-
SİAD ile geçmişten gelen pek çok alanda 
gerçekleştirdikleri iş birliklerini hatırlattı. 

“Kendimizi MÜSİAD’tan ayrı kabul et-
miyoruz.” diyen Başkan Aydın, şu mesajları 
verdi: “Sizin de şöyle kabul etmenizi isti-
yorum. Burası sizin üniversiteniz. Buranın 
kurgusunda bir patron, bir sahip yok. Burası 
tamamen kamu düzenin de bir yer. Çünkü, 
50 yıllık bir geçmişi var OSTİM’in. Bura-
yı emekleriyle kurmuş insanlar, çalışarak, 
üreterek, topluma katkı sağlayarak bugüne 
getirmişler. Biz sadece emanetçiliğini yapı-
yoruz.”

Eğitim, 
proje ve ortak 
kullanımda 
iş birliği 

OSTİM Teknik Üniversitesi 
(OSTiMTECH) ile Müstakil 
Sanayici ve İş Adamları 
Derneği Ankara Şubesi 
(MÜSİAD Ankara) arasında 
İş Birliği ve Çözüm Ortaklığı 
Protokolü imzalandı. Protokol 
ile eğitim, proje ve ortak 
kullanım alanlarında iş birliği 
yapılacak.
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Bartın Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. 
Orhan Uzun ve Bartın Sektörel Kal-
kınma ve İşbirliği Kurulu (BARKİK) 

Yürütme Kurulu Başkanı Doç. Dr. Abdullah 
Cahit Karaoğlanlı ile birlikte OSTİM’i ziya-
ret etti. Üniversitesinin çalışmaları ve bölge 
hakkında bilgiler veren Uzun, 11. Kalkınma 
Planı’nda Türkiye’nin ilk mega endüstri böl-
gesi olarak geçen Filyos Yatırım Havzası’nda 
son durum hakkında açıklamalarda bulunarak 
havzaya yatırımcıların gelmeye başladığını 
bildirdi.

Üniversite olarak ihtisaslaşma sürecinde 
tüm odağı Filyos’a çevirdiklerini kaydeden 
Rektör Uzun, “Burada 25 milyon ton/yıl ka-

pasiteli Türkiye’nin en büyük limanlarından 
biri yapılıyor. Bölgemizde böyle bir gelişme 
olunca doğal olarak biz de buna kayıtsız ka-
lamazdık üniversite olarak. Buraya gelecek 
sanayinin de üniversite ile iş birliği yapacak 
olgunlukta olacağını düşünerek tüm hedefi mi-
zi Filyos’a çevirdik.” dedi.

Bartın Üniversitesinin ihtisaslaşma alanı 
çalışmaları kapsamında bütün paydaşlarla 
ve bölgedeki tüm aktörlerle 100’ün üzerinde 
toplantı yaptıklarını söyleyen Orhan Uzun, 
“İhtisaslaşma alanımızın bölgeyi de aşan bir 
niteliğe sahip olan Filyos Yatırım Havzası’na 
yönelik olması konusunda fi kir birliğine varıl-
dı. Önerdiğimiz ihtisaslaşma alanımız; Akıllı 
Lojistik ve Bütünleşik Bölge Uygulamaları 
olarak kabul edildi.” açıklamasında bulundu.

Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı’nın çelik 
sektörü kümelenmesi çalışmalarına da işaret 
eden Uzun, bölgede çelik sektörüne dönük, 
katma değeri yüksek uç ürünler üretilebilece-
ğini ifade etti. 

OSTİM’in limanı olacak
Filyos Yatırım Havzası’nın 11. Kalkın-

ma Planı’nda Türkiye’nin ilk mega endüstri 
bölgesi olarak tarif edildiğine dikkat çeken 
Rektör Orhan Uzun, bölgede; liman, endüstri 
bölgesi daha sonra serbest ticaret bölgesi ve 
bir lojistik kümelenmesinin de öngörüldüğü-
nü aktardı. Uzun, “Filyos, Türkiye’nin üretim 
merkezlerine yakın. Ankara’ya en yakın li-
man burası olacak, OSTİM’in limanı olacak. 
Eskişehir’in, Kayseri’nin, Konya’nın hatta 
Antalya’nın, İzmir’in limanı olabilecek.” ifa-
delerini kullandı.

Filyos en ekonomik rotada
Çin’in, dünyaya çok çeşitli yollardan ulaş-

maya yönelik Bir Kuşak Bir Yol Projesi’ni 
hatırlatan Bartın Üniversitesi Rektörü, “Tarihi 
İpekyolu hala en ekonomik rota olarak tarif 
ediliyor. Buradan baktığımızda en ekonomik 
ve en kısa mesafe Filyos. Çünkü coğrafi  ola-
rak Avrupa’ya en kısa mesafe. Dolayısıyla 
buradan; Karadeniz’i baştan başa geçerek 
Varna’ya oradan Tuna’dan Avrupa’nın içle-
rine ya da Rusya ve Ukrayna’nın limanlarına 
Karadeniz üzerinden ulaşılabilir. 

Filyos, bir anlamda baktığımızda tarihi 
İpekyolu güzergahı üzerinde olabilecek kritik 
bir noktada. Aynı zamanda Ortadoğu pazarı-
nın da tam üzerinde. Ortadoğu’nun da buradan 
Balkanlara, Kafkaslara açılmasında stratejik 
bir öneme sahip olabilir.” değerlendirmesini 
yaptı. 

Dünyada akıllı liman konseptinin geliştiği-
nin altını çizen Orhan Uzun, “Akıllı limanlar; 
liman, endüstri bölgesi, serbest ticaret bölge-
sinden oluşan bir ekosistem. Orada üret ve 
hemen sevket şeklinde. Akıllı limanların etra-
fında gelişecek teknolojiler orta, orta yüksek 
ve yüksek teknolojiler olabilir.” dedi.

Filyos’a en yakın akademik kurumun Bar-
tın Üniversitesi olduğunu dile getiren Prof. 
Dr. Orhan Uzun, projeyle ilgili, “Liman ta-
mamlandı. Şimdi endüstri bölgesi ve önündeki 
serbest ticaret bölgesi şekillenecek. Ne kadar 
fi rma gelirse ve özellikle de katma değerli 
ürün üretecek, yüksek teknoloji üretecek fi r-
malar gelirse, üretim için biçilmiş kaftan bu 
bölge.” vurgusunu yaptı.

OSTİM Yönetim Kurulu Başkanı Orhan 
Aydın, Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı ta-
rafından yürütülen çelik kümelenmesi çalış-
malarında yer aldıklarını söyledi. Zonguldak 
Valiliği ve Kalkınma Ajansı yetkilileri ile 
OSTİM’de bir araya geldiklerini de hatırlatan 
Aydın, Zonguldak’ta yapılan toplantıya da ka-
tılım sağladıklarını anlattı. Aydın, kümelenme 
çalışmalarında OSTİM’in iş birliklerini geliş-
tirilerek sürdürebileceğini kaydetti.

Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı 
(BAKKA) tarafından Filyos Sonuç 

Odaklı Program kapsamında, Filyos 
Endüstri Bölgesine yakın lokasyonda bir 
Organize Sanayi Bölgesi kurulması ihti-
yacının detaylı olarak araştırılması için 
bir ön fi zibilite çalışması başlatıldı.

Bu kapsamda OSTİM Proje Ekibi, 
ilgili kamu kurum ve kuruluşlarının ka-
tılımlarıyla Zonguldak Ticaret ve Sanayi 
Odası’nda istişare toplantısı gerçekleş-
tirildi.

Toplantıya, OSTİM adına; proje 
teknik ekibinde yer alan, OSTİM OSB 
Bölge Müdürü Adem Arıcı, OSTİM 
Vakfı Müdürü Gülnaz Karaosmanoğlu, 
OSTİM Yenilenebilir Enerji ve Çevre 
Teknolojileri Kümelenmesi Koordina-
törü Pınar Yalman Akcengiz, OSTİM 
Teknik Üniversitesi Proje Koordinatörü 
Yurdum Hasgül Güvener ve Proje Da-
nışmanı Ege Çağatay katıldı.

Toplantıda OSB kurulumunun 
gerekliliği, planlanan OSB alanının 
arazi yapısı, ilgili kurum ve kuruluşların 
görüşleri gündeme alındı.

Ekim ayında tamamlanması plan-
lanan çalışma kapsamında; kurulması 
planlanan OSB’de sektör seçiminden 
işletme modeline, kapasiteden en uygun 
yer seçimine ve OSB’nin fi zibilitesinin 
oluşturulmasına kadar birçok önemli 
hususa yer verilecek.

Filyos, İpekyolu’nun 
en ekonomik rotası 

Filyos Endüstri 
Bölgesine 

OSTİM 
tecrübesi

Bartın Üniversitesi Rektörü 
Prof. Dr. Orhan Uzun, “Tarihî 
İpekyolu hala en ekonomik rota 
olarak tarif ediliyor. Buradan 
baktığımızda en ekonomik ve 
en kısa mesafe Filyos, Çünkü 
coğrafi olarak Avrupa’ya 
en kısa mesafe. Dolayısıyla 
buradan Karadeniz’i baştan 
başa geçerek Varna’ya oradan 
Tuna’dan Avrupa’nın içlerine 
ya da Rusya ve Ukrayna’nın 
limanlarına Karadeniz 
üzerinden ulaşılabilir.” dedi.

Filyos Endüstri Bölgesine 
yakın lokasyonda kurulması 
planlanan Organize Sanayi 
Bölgesi çalışmalarına; 
sektör seçiminden işletme 
modeline, kapasiteden 
en uygun yer seçimine 
ve OSB’nin fizibilitesinin 
oluşturulmasına pek 
çok alanda OSTİM de 
tecrübelerini aktaracak.  

Prof. Dr. Orhan Uzun

KARDEMİR A.Ş., Türkiye Cumhuriyeti 
Devlet Demiryolları (TCDD) Taşımacılık 
A.Ş.’nin demiryolu tekerleği ihalesini ka-
zandı. Öncesinde tamamı ithal edilen de-
miryolu tekerlekleri Türkiye’nin ilk ve tek 
demiryolu tekerleği üretim tesisine sahip 
KARDEMİR tarafından yerli ve milli olarak 
üretilecek.

Türkiye’nin demir ve çelik ürünleri ala-
nında yapmış olduğu ithalatlara karşı ürün 
geliştirme çalışmalarını sürdüren KARDE-
MİR A.Ş., TCDD Taşımacılık A.Ş.’nin ih-
tiyaç duyduğu ve ihale ettiği monoblok de-
miryolu tekerleği ihalesini kazanarak satışını 

gerçekleştirdi.

Yaklaşık 1600 adet monoblok demiryolu 
tekerleği için açılan ihalede, KARDEMİR, 
Türkiye’nin tek yerli üreticisi unvanıyla yer 
alarak milli servetin yurt içinde kalmasına 
katkı sağladı.

Şirket, yaptığı ürün geliştirme çalışmaları 
ile iç piyasanın ihtiyaçları ile birlikte ulusla-
rarası pazarlardaki tekerlek ihtiyacını da kar-
şılayarak Türkiye’ye döviz girdisi sağlamayı 
hedefl iyor.

Türkiye’nin ilk ve tek demiryolu rayı üre-
ticisi de olan KARDEMİR, TCDD’ye yakın 
zamanda gerçekleştirmiş olduğu yaklaşık 

30.000 ton ray tedariki ile de Türkiye’nin 
raylı ulaşımlarına katkısını sürdürüyor. 

Tamamı ithalatla karşılanan demiryolu 
tekerleği ihtiyacının, yerli kaynaklar ve milli 
üretim ile karşılanmaya başlanmasının yerli 
ve milli sanayiye önemli katkılar sağlaması 
bekleniyor.

KARDEMİR‘den teker ithaline fren
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Başkent Organize Sanayi Bölgesi’nde 
faaliyete başlayan, Türkiye'nin ilk ve 
tam entegre güneş paneli üretim tesisi, 

Kalyon Güneş Teknolojileri Fabrikası’nın açı-
lışı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 
katılımıyla gerçekleştirildi.

400 milyon dolarlık bir yatırımla 100 bin 
metrekare kapalı alanda kurulan ve bin 400 ki-
şiye istihdam sağlayacak fabrika, YILLIK 500 
megavatlık güneş paneli üretim kapasitesine 
sahip. Fabrikayla entegre Kalyon PV AR-Ge 
Merkezi de yerli ve milli güneş teknolojileri-
nin geliştirilmesine önemli katkı sunacak. 

Tasarım ve yenilikçilik öne çıkıyor
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 

günümüzde fi rmaların üretimin yanı sıra ta-
sarım ve yenilikçilikte de öne çıktıkları bir 
dönem olduğunu belirterek şirketlerin üretim 
ile beraber inovasyona, araştırma geliştirme 
faaliyetlerine ağırlık vermesi gerektiğini işaret 
ederek, tesisin 100 mühendis ve araştırmacı-
nın çalışacağı modern bir araştırma geliştirme 
merkezi ile desteklenmiş olmasının da bu ba-
kımdan takdire şayan olduğunu söyledi.

Konya Karapınar’daki bin megavatlık gü-
neş enerjisi santralinin de devreye girmesiyle 
Türkiye’nin bu alanda muhteşem bir tesise ka-
vuşacağına dikkati çeken Cumhurbaşkanı Er-
doğan, toplam yatırım bedeli 1 milyar doları 
bulan 2 bin 600 futbol sahası büyüklüğündeki 
bu santralle hem 2 milyon vatandaşın yıllık 
enerji ihtiyacının karşılanacağını hem de 2 
milyon ton fosil ve karbondioksit salınımının 
engelleneceğini kaydetti.

Enerjide dışa bağımlılık tehdit unsuru
Cumhurbaşkanı Erdoğan, diplomaside, 

ekonomide, üretimde, sürdürülebilir kalkın-
mada başarının temel şartının enerjide bağım-
lılığı en aza indirmek olduğuna vurgu yaparak, 
“Savunma sanayinde olduğu gibi enerjide de 
dışa bağımlı bir ülkenin siyasi bağımsızlığı 
tartışmalıdır. Enerjide dışa bağımlılık sadece 
cari denge açısından değil, aynı zamanda ener-
ji güvenliği açısından da bir tehdit unsurudur.” 
dedi. 

Türkiye’nin enerjide dışa bağımlılığını 
azaltmak için millî enerji ve maden politi-
kasını hayata geçirdiklerine dikkati çeken 
Cumhurbaşkanı Erdoğan, şu bilgileri paylaş-
tı: “Dışa bağımlılığımızı azaltmak için yerli 
ve yenilenebilir enerjinin enerji sepetimizde-
ki payımızı artıracak yatırımlara hız verdik. 
2019 yılında elektriğimizin yüzde 62’sini yerli 
ve yenilenebilir kaynaklardan ürettik. 2002 
yılında yenilebilir kaynaklardan elektrik üreti-
mimiz yüzde 26,3’ken, bu sayı 2019’da yüzde 
48’e, bu yılın Temmuz sonu itibariyle de yüz-
de 49,2’ye yükseldi.” bilgisini paylaştı.

Kalyon Güneş Teknolojileri 
Fabrikası’nın açılış töreninde 
konuşan Cumhurbaşkanı 
Recep Tayyip Erdoğan, “Dışa 
bağımlılığımızı azaltmak için 
yerli ve yenilenebilir enerjinin 
enerji sepetimizdeki payımızı 
artıracak yatırımlara hız verdik. 
2019 yılında elektriğimizin 
yüzde 62’sini yerli ve 
yenilenebilir kaynaklardan 
ürettik.” dedi.

Kurulu gücün yarısı 
temiz enerji

2019 yılında güneş enerjisinden elde edilen 
elektrikle yaklaşık 4,1 milyon hanenin 
elektrik tüketiminin karşılandığı bilgisini 
veren Erdoğan sözlerini şöyle sürdürdü: 
“2002’de 12305 megavat olan yenilenebilir 
enerji kurulu gücümüz, 2020 Temmuz sonu 
itibariyle 46679 megavata çıktı. Daha önce 
termik santraller ve hidroelektrik santralleri 
Türkiye’nin baz yükünü karşılarken bugün 
rüzgardan, güneşten, jeotermal, biokütle 
gibi yenilenebilir enerji kaynaklarından 
istifade ediyoruz. Tek bir kaynağa bağımlı 
kalmadan farklı enerji kaynaklarını sisteme 
dâhil ederek enerji üretim altyapımızı zengin-
leştiriyoruz. Hâli hazırda Türkiye’nin kurulu 
gücünün yarısı temiz enerji kaynaklarından 
oluşuyor. Güneş enerjisi kurulu gücünde 
dünyada 13’ncü, Avrupa’da yedinci sırada-
yız. Bugün güneşten elektrik üretimimiz top-

lam elektrik üretimimizin yaklaşık yüzde 
4’nü oluşturuyor. Bu 
yıl ilk defa güneş ve 
rüzgâr santrallerimi-
zin toplam elektrik 
üretimimizdeki payı 
yüzde 10’un üze-
rinde gerçekleşti.”

OSTİM'DEN ZİYARET

OSTİM Yönetim Kurulu Başkanı Orhan 
Aydın, OSTİM Yönetim Kurulu Başkanvekili 
Sıtkı Öztuna, OSTİM OSB Bölge Müdürü 
Adem Arıcı, Anadolu Raylı Ulaşım Sistemleri 
Kümelenmesi (ARUS) Koordinatörü Dr. İlhami 
Pektaş, Ankara’da 400 milyon dolarlık yatırımla 
Kalyon Holding tarafından kurulan Güneş 
Teknolojileri Fabrikası’nı ziyaret etti. Ziyaret 
programında üretim süreçleri hakkında bilgi alan 
OSTİM heyeti, Genel Müdür Ahmet Taşkın’la bir 
araya gelerek, ülkemiz için son derece önemli 
olan yatırımın hayırlı olması temennisinde 
bulundu.

ASİSGUARD, savunma sanayiinde 
askeri kara araçları elektroniği, oto-

nom mikro, mini ve orta sınıf İHA’lar, 
elektro-optik, sınır güvenliği, yapay zeka 
ve büyük veri alanlarında sistem, alt sis-
tem, donanım ve yazılım geliştiriyor.

Şirket, silahlı milli drone sistemi ola-
rak geliştirdiği SONGAR’a yüksek tek-
noloji düzeyinde yüzde 83.42’lik yerli 
katkı oranı ile Yerli Malı Belgesi aldı.

Otomatik makinalı tüfek ve bomba 
atar da entegre edilen, mesafe ve balistik 
ölçüm, nişangah, anons sistemi gibi ye-
tenekleri geliştirilen sistem, Türk Silahlı 
Kuvvetleri ve güvenlik güçlerinin ope-
rasyonlarında kullanılıyor.  

Asimetrik harbin milli kabiliyeti
SONGAR Silahlı Drone Sistemi; sa-

hip olduğu atış hassasiyeti ile asimetrik 
harbin önemli milli kabiliyetlerinden biri 
olarak yerini aldı. Sistem; hedef bölgenin 
tespiti, tehdidi etkisiz hale getirme, ope-
rasyon sonrası hasar tespiti ve gerçek za-
manlı görüntü aktarımı gibi birçok kritik 
görevi icra edebiliyor.

ASİSGUARD Genel Müdürü Ayhan 
Sunar, “Ülkemizin, Türk Silahlı Kuvvet-
leri ve güvenlik güçlerimizin ihtiyaçları-
nı, milli teknolojiler ve yerli imkânlarla 
karşılamak ve savunma ihracatını artır-
mak üzere savunma sanayii ekosistemini 
güçlendirmek yolunda koyduğu hedef-
lere, yüksek teknoloji ürünümüz SON-
GAR ile katkı sunmaktan gurur duyuyo-
ruz. Milli teknoloji hamlesi kapsamında 
ASİSGUARD olarak teknoloji ve Ar-Ge 
yatırımlarımız devam ediyor. Hem mev-
cut sistemlerimizde yerlilik oranını arttır-
mayı hem de yüksek mühendislik kapa-
sitemizle yenilikçi ürünler geliştirmeyi 
hedefl iyoruz.” dedi.

Ankara firması 
ASİSGUARD tarafından 
üretilen, Türkiye’nin milli 
silahlı drone sistemlerinden 
SONGAR, yüksek teknoloji 
düzeyinde yüzde 83.42’lik 
yerli katkı oranıyla Yerli 
Malı Belgesi aldı. 

SONGAR’ın 
yüksek 
teknolojili yerliliği 
tescillendi

Yerli ve yenilenebilir 
enerjinin payı artacak

lam elektrik üretimimizin yaklaşık yüzde 
4’nü oluşturuyor. Bu 
yıl ilk defa güneş ve 
rüzgâr santrallerimi-
zin toplam elektrik 
üretimimizdeki payı 
yüzde 10’un üze-
rinde gerçekleşti.”

OSTİM'DEN ZİYARET
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Divan Başkanlığını OSTİM Yönetim 
Kurulu Başkanvekili Sıtkı Öztuna’nın 
yaptığı toplantıda, Bölge Müdürü 

Adem Arıcı, 2019 yılı faaliyetleri, COVID-19 
çerçevesinde bölgede gerçekleştirilen hizmet-
ler, alınan önlemleri aktardı. Arıcı, “Müşteri 
memnuniyeti odaklıyız. Firmalarımızın aldığı 
hizmetin kalitesini ölçüyoruz. Eksik olduğu-
muz veya düzeltmemiz gereken faaliyetleri-
mizle ilgili geri beslemelerle; faaliyetlerimizi 
gözden geçirerek yüzde yüz müşteri memnu-
niyeti odaklı çalışmaya devam ediyoruz.” ifa-
delerini kullandı.

Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Aydın, 
çok zor bir yıl geçtiğini kaydederek, şu görüş-
leri aktardı: “Hepimiz biraz yaşam şekilleri-
mizi, çalışma şekillerimizi gözden geçirmek 
zorunda kaldık. Dünyanın bir ucundan virüs 
geldi ve yaşamımızı farklılaştırmaya bizi mec-
bur bıraktı. İnşallah insanoğlu Allah’ın verdiği 
akılla ve hikmetle bunun da üstesinden gele-
cek; dünyada birlikte yaşamanın yolunu ve 
yöntemini bulacak diye düşünüyorum. 

“OSTİM’de tezgahlar dönüyor”
OSTİM Organize Sanayi Bölgemizdeki fi r-

malarımız bu dönemi bence gayet iyi geçirdi-
ler ve geçirmeye çalışıyorlar; sanayicilerimiz 
bir şekilde tezgahlarını döndürüyorlar, işlerini 
çeviriyorlar. Elektrik tüketiminden burada ne 
olup bittiğine bir rapor yazabiliyoruz. İlk baş-
langıçtaki iki ayda hızlı bir düşüş yaşadık ama 
daha sonraki aylarda bu düşüş arttı. Geçen ay 
itibarıyla (Eylül) OSTİM’de tüketilen elektrik 
enerjisi kilovatsaat olarak bir önceki yılın aynı 
ayına göre yüzde 15 daha yukarıya çıktı. Biz 
şunu anlıyoruz ve diyoruz ki; OSTİM’deki 
tezgahlar dönüyor. Bu bize mutluluk veriyor.

KORDEM derman oldu
Pandemi döneminde tabi ilk anda böyle bir 

panikten sonra ‘Biz ne yapabiliriz, insanlara, 
insanlığa, bölgeye, şehre ne yapabiliriz’ dedik. 
Burada çok sayıda medikal fi rmamız var; bu 

hastalığın çaresine derman takabilecek ma-
kine, cihaz, alet-edevat, malzeme üretiyorlar. 
Bu doğrultuda; Korona Koordinasyon ve Des-
tek Merkezi (KORDEM) hızlıca oluşturuldu. 
Kim ne sorar, neye ihtiyacı varsa, neyi yapabi-
liyorsa, nereye çare üretebiliyorsa bu ortamda 
paylaştık ve ciddi şekilde de işe yaradı. Önem-
li bir hizmet gördü ve görmeye devam ediyor. 

Diğer yandan bu dönemde; internet orta-
mında toplantılara yoğun şekilde kesintisiz 
devam ettik. Bilgi paylaşımı, bilgiye erişimi 
konusunda, yeni şartların oluşturduğu ortam-
lardan en etkin şekilde yararlanarak fi rmala-
rımızı, kümelerimizi, çalışanlarımızı bu ağın 
içerisinde daha dinamik ve verimli tutmak için 
elimizden gelen çabayı gösterdik. 

“Kendimizi sorumlu tutuyoruz”
OSTİM’deki fi rmalarımızın faaliyetlerinin 

geliştirilmesinden kendimizi sorumlu tutuyo-
ruz, buna mecburuz. OSTİM Organize Sanayi 
Bölgesinin belediye başlığında yaptığı hiz-
metleri zaten rutin sayıyorum. Burada elbette 
elektrik, doğal gaz, imar, altyapı, ruhsat, bu iş-
lemleri belediyeden daha hızlı, etkin, verimli 
bir şekilde yapmak bizim vazifemiz; en iyi, en 
etkin, en hızlı, en çözümcü olma zorunluluğu-
muz var.

Organize Sanayi Bölgesi olarak hizmetleri 
bunlarla sınırlı kabul etmiyoruz. Belki diğer 
sanayi bölgeleri için bu hizmetlerin verilmesi 
yeterli kabul edilebilir ama biz bölge olarak 

biraz durumdan vazife çıkararak, yapmadı-
ğımız işlerden kendimizi sorumlu tutarak, 
sadece yaptığımız işler değil, yapmamız ge-
rekirken yapmadığımız işlerden de sorumlu 
tutarak buradaki fi rmalara, bölge insanına bir 
şey katabilir miyiz, bir şey ekleyebilir miyiz, 
onların ticaretine, üretimine, ihracatına, kalite-
sine, verimliliğine bir şey katabilir miyiz diye 
de aynı zamanda birtakım yapılarımızla onlara 
da hizmet sunmaya çalışıyoruz. Kümelenme 
dediğimiz faaliyetler onların iş birliğini, güç 
birliğini, ortaklaşa rekabet gücünü, inovatif 
çalışmalarına şey sağlayacak ara yüzler olarak 
faaliyet gösteriyor. Her kümemizde koordina-
törümüz var, onun yardımcısı, proje yürütü-
cülerimiz var.  Aynı zamanda bir Dış Ticaret 
Koordinatörlüğü kurduk; bölgenin tüm dış 
ticaretinin arttırılmasından kendimizi sorumlu 
tutuk. Kamu kuruluşlarımızla olan irtibatları-
mızı sağlamak, Milli Savunma Bakanlığının 

ihtiyaçlarını yerinde ve etkin şekilde çözmek 
için de birtakım birimler, bölümler oluştur-
duk. 

“Teknolojik iş birliği şart”
Bütün dünyadaki rekabetin en yoğun şe-

kilde cereyan ettiği stratejik alan teknoloji. 
Geleneksel metotlarla bu işleri yürütmenin, 
sürdürmenin, fi rmaları geleceğe taşımanın 
imkânsız olduğunu görüyoruz ve bu gerçeğe 
inanıyoruz. Nitelikli insan gücü, teknolojik iş 
birlikleri ve üniversite-sanayi iş birliği olma-
dan fi rmaları geleceğe rekabetçi olarak taşıma 
imkânımız bulunmuyor. Bu hedefl e; Ostim 
Teknopark A.Ş.’yi oluşturduk. Geçen yılla bu 
yıl arasında çok ciddi bir mesafe aldık, şu an 
da 100’e yakın teknoloji fi rması organize sa-
nayi bölgemizin içerisinde faaliyet gösteriyor. 
Ar-Ge ve Ür-Ge yapan, dünyaya teknoloji 
üreten, fi rmalarımızı buralarda yerleştirdik. 
Buradaki nitelikli fi rmalarımız savunmanın 
her tarafında varlar; Türkiye’nin savunma 
sanayiinde, uçağında, tankında, topunda, uy-
dusunda OSTİM’in imzası var, onlarla gurur 
duyuyoruz.” 

İş birliği ve nitelikli insan vurgusu HER YAPI OSTİM’E 
DEĞER KATIYOR
Orhan Aydın bölgedeki her yapının OSTİM’in 
niteliğini artırdığına dikkat çekti. Aydın şun-
ları söyledi: OSTİM için konuştuğumuz her 
yapı; burayı bir kategori yukarıya çıkarıyor; 
Organize Sanayi Bölgesi, kümelenmeler, 
Ostim Teknopark. OSTİM Teknik Üniversitesi 
daha yukarı taşıyacak yapı; bu sene çok 
ciddi bir atak yaptı. Afrika’dan, Avrupa’dan, 
Türk Cumhuriyetlerinden 310 yabancı öğren-
ci; Türkiye’den çok nitelikli öğrencilerimiz ilk 
100’den,  50 binden, 100 binden öğrenciler 
OSTİM Teknik Üniversitesini tercih etti. Bu 
sene ki öğrenci sayısı 1.425’e ulaştı.

Bu öğrencilerimizi firmalarımızın içine so-
kacağız, orada bu işleri öğrenecekler; yani 
yapıyorken, öğreniyorken aynı zamanda 
işi bilen, yapan insanlar haline gelecek-
ler. Türkiye Cumhuriyetinin bütün strateji 
planlarında şimdiye kadar yazılmış, çizilmiş 
üniversite-sanayi iş birliği diye ama hayata 
geçmemiş bu projeleri inşallah burada ha-
yata geçireceğiz.Böyle olursa verimli oluyor; 
bütün ülkeye yaygınlaştırmak için de ciddi 
çaba sarf ediyoruz.

Bizimle beraber çalışan ciddi bir OSTİM 
kadrosu var, OSTİM ekibi var. Başta Bölge 
Müdürümüze, koordinatörlerimiz, müdürle-
rimize, tüm çalışanlarımıza bütün çok teşek-
kür ediyoruz. Bu bir takım çalışması.”

OSTİM Organize Sanayi Bölgesi Genel Kurul Toplantısı, pandemi kuralları 
çerçevesinde OSTİM OSB Konferans Salonu’nda gerçekleştirildi. Toplantıda, 

2019 ve 2020 yılına dair değerlendirmelerde bulunan Yönetim Kurulu 
Başkanı Orhan Aydın, rekabetin en yoğun şekilde yaşandığı 

ettiği stratejik alanın teknoloji olduğunu vurguladı. 

Aydın: “Geleneksel metotlarla bu işleri yürütmenin, 
sürdürmenin, firmaları geleceğe taşımanın 

imkânsız olduğunu görüyoruz ve bu 
gerçeğe inanıyoruz. Nitelikli insan gücü, 

teknolojik iş birlikleri ve üniversite-
sanayi iş birliği olmadan firmaları 

geleceğe rekabetçi olarak 
taşıma imkânımız bulunmuyor.” 

dedi.

Geleneksel metotlar 
firmaları geleceğe taşıyamıyor!
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‘Kendi üretebileceğimiz ürünlerin yurt 
dışından tedarik edilmesine asla razı değiliz’

Erdoğan, son yıllarda önemli başarılara 
imza atan savunma sanayiinin güçlen-
mesine yönelik olarak önemli mesajlar 

verdi. Roketsan Uydu Fırlatma, Uzay Sistem-
leri ve İleri Teknolojiler Araştırma Merkezi 
ile Patlayıcı Hammadde Üretim Tesisi Açılış 
Töreni’nde konuşan Erdoğan, kendi üretebi-
leceğimiz ürünlerin yurt dışından tedarik edil-
mesine razı olmadıklarını bildirdi. 

Günümüzde savunma alanında güçlü ve 
bağımsız olamayan milletlerin, istikballerine 
güvenle bakabilmelerinin mümkün olmadığı-
nı vurgulayan Erdoğan, "Hele hele ülkemiz 
gibi zorlu bir coğrafyada yer alan, bütün bu 
gelişmelere rağmen devletlerin, caydırıcı bir 
savunma sanayine sahip olmaları stratejik ve 
millî bir zorunluluktur. Biz mazisinde güçlü, 
yerli ve millî savunma sanayine sahip olan 
böyle bir gelenekten gelen bir milletiz." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Nuri Demirağ'ın 
Kayseri'de kurduğu uçak fabrikası, Nuri 
Killigil'in İstanbul'da kurduğu silah fabrikası-
nın savunma sanayinin öncüleri olarak hâlen 
hafızalarda olduğunu dile getirerek, "Tüm bu 
kritik projeler, dönemin ufuksuz, vizyonsuz 
idarecileri tarafından sabote edilmiştir. Türki-
ye âdeta kasıtlı ve bilinçli bir şekilde savunma 
sanayinde yurt dışına mahkûm bırakılmıştır. 

Ülkemizin ilk uçak fabrikasının özellikle ka-
pısına 1950 yılında kilit vuranlarla bugün bizi 
savunma sanayinde attığımız adımlardan dola-
yı eleştirenler, aynı sığ zihniyetin mensupları-
dır. Sakarya'daki tank palet fabrikamızı diline 
dolayanlar bu ülkeyi 2002'ye kadar yüzde 70 
oranında dışa bağımlı hâle getirenlerdir. Oysa 
Nuri Demirağ, Vecihi Hürkuş'a, Nuri Killigil'e 
sahip çıksaydı Türkiye, bugün savunma sana-
yinde bambaşka bir konumda olurdu. Bırakın 
sahip çıkmayı, şayet bu projeler kasıtlı olarak 
engellenmeseydi bugün ülkemiz, silah sanayi 
ve havacılıkta dünyanın en güçlüleri arasında 
yer alırdı. Türk savunma sanayinin dikilmiş 
körpe fidanlarını budayanlar sadece kaynak ve 
zaman israfına sebep olmadılar, aynı zamanda 
bu milletin 60 senesini de çaldılar." ifadelerini 
kullandı. 

“Yerlilik politikasına önem veriyoruz”
Son 18 yılda kayıpları telafi etmenin ve 

Türkiye'yi savunma alanında zirveye taşı-

manın mücadelesini verdiklerini belirten 
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Âdeta felç olmuş 
savunma sanayimizi yeniden ayağa kaldır-
dık. Ecdadın şanlı mirasından ilham alarak 
ülkemiz savunma sanayinin dışa bağımlılığını 
yüzde 70'lerden yüzde 30'lar seviyesine dü-
şürdük." dedi.

Yerlilik politikasına önem verdiklerine 
dikkati çeken Cumhurbaşkanı Erdoğan, şun-
ları kaydetti: "Kendi imkânlarımız ile imal 
edebileceğimiz hiçbir ürünü dışarıdan satın 

almama politikasıyla yerlilik oranlarımızı hep 
yükseğe taşıdık. 2002 yılında 62 savunma pro-
jesi yürütülürken bugün bu sayı 700'e yaklaştı. 
Sadece son beş senede 350 civarında yeni pro-
je başlattık. 2002 yılında toplamda 5,5 milyar 
dolar bütçeli savunma projeleri yürütülürken 
bugün 60 milyar dolarlık proje hacmine ulaş-
tık. Yine bu dönemde sektörde faaliyet gös-
teren firma sayımız 56'dan  bin 500'e ulaştı. 
Sektörün 2002 senesinde 1 milyar dolar olan 
cirosu 2019'da 11 milyar dolar rakamını ya-
kaladı.

2002 yılında 248 milyon dolar olan savun-
ma havacılık ihracatı 2019 yılı itibarıyla 3 
milyar doları geçti. Dünyanın ilk 100 savunma 
şirketleri listesinde yedi firmamız bulunuyor. 
Kara ve deniz araçlarında sadece ihtiyaçlarını 
karşılayan değil kendi savaş gemisini tasarla-
yan, inşa eden ve idamesini gerçekleştirebilen 
10 ülke arasında yer alıyoruz."

“Savunma sanayisi ataleti kabul 
etmez”

Türk savunma sanayisi firmalarının dünya 
pazarındaki payının, sözü ve gücünün her ge-
çen gün arttığını vurgulayan Cumhurbaşkanı 
Erdoğan, "İHA, SiHA ve TİHA üretiminde ise 
artık dünyanın ilk üç, dört ülkesi içindeyiz." 
bilgisini verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, şu hususların al-
tını çizdi: "Tüm bu adımları atarken şu gerçeği 
de unutmuyoruz, 'Başarımızı daim kılmamız, 
çıtayı sürekli yukarıya taşımamıza bağlıdır.' 
Savunma sanayisi ataleti kabul etmeyen sü-
rekli ve yüksek tempolu çalışmayı gerektiren 
bir sektördür. Savunma Sanayi Başkanlığına, 
paydaşlarına ve savunma sanayi kuruluşları-
na bu noktada çok önemli vazifeler düşüyor. 
Savunma sanayisi alanında koordinasyon ve 
eş güdüm eksikliğine tahammülümüz yoktur. 
Özellikle kendi üretebileceğimiz ürünlerin 
yurt dışından tedarik edilmesine asla razı de-
ğiliz. Elimizdeki sınırlı kaynağı kendi savun-
ma sanayimizi geliştirmek, güçlendirmek için 
kullanmak birinci önceliğimiz olmalıdır. Sek-
törümüzden azami derecede hassasiyet bekli-
yorum. İş birliği ve eş güdüm içinde çalışarak 
ülkemizi savunma sanayisinde devler ligine 
taşıyacağınıza inanıyorum."

Yerlilik politikasına önem verdiklerini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan: 

Cumhurbaşkanı Recep 
Tayyip Erdoğan, “Kendi 
üretebileceğimiz ürünlerin 
yurt dışından tedarik 
edilmesine asla razı değiliz. 
Elimizdeki sınırlı kaynağı 
kendi savunma sanayimizi 
geliştirmek, güçlendirmek için 
kullanmak birinci önceliğimiz 
olmalıdır. Sektörümüzden 
azami derecede hassasiyet 
bekliyorum.” dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Mikro Uydu Fırlatma Projesi'nin, Roketsan Uydu Fırlatma, 
Uzay Sistemleri ve İleri Teknolojiler Araştırma Merkezi’nin yürüttüğü en kritik çalışmalar arasında 
yer aldığını kaydetti. Projenin, hedeflenen tarih 2025'ten daha önce bitirilmesi gerektiğini söyleyen 
Erdoğan, "Türkiye, tamamen kendi geliştirdikleri projelerle uzaya ilk adımını atmış oldu. Artık yerli ve 
millî teknolojilerle uzay ligindeyiz." dedi.

OSTİM Yönetim Kurulu Başkanı Or-
han Aydın, OSTİM Yönetim Kurulu 
Başkanvekili Sıtkı Öztuna ve OS-

TİM Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. 
Murat Yülek, Roketsan A.Ş. Genel Müdürü 
Murat İkinci’ye hayırlı olsun ziyareti gerçek-
leştirdi.

Orhan Aydın, Murat İkinci’nin Savunma 

Teknolojileri Mühendislik ve Ticaret A.Ş. 
(STM) Genel Müdürlüğü görevi süresince 
OSTİM’le yürüttüğü iş birliklerinden dolayı 
teşekkür etti.

Roketsan ile her zaman yakın iş birliği için-
de olduklarını vurgulayan Aydın, Murat İkinci 
ile de bu iş birliklerinin geliştirilerek devam 
edeceğine inancının tam olduğunu kaydetti.

Murat İkinci’ye hayırlı olsun ziyareti
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5G’de altyapı teknolojisi tamam

COVID-19 salgını öncesi dünyanın en 
önemli gündem maddelerinden biri 
telekomünikasyonda oyun değiştire-

cek 5G teknolojisiydi. Hatta devam eden ti-
caret savaşları içinde önemli bir yer tutuyor. 
ABD, 5G altyapı kurma yetkinliğine ulaşan 
şirketlerden biri olan Huawei’ye karşı savaş 
açmış durumda. Bu alanda Ericsson ve Nokia 
da faaliyetlerini hızlandırdı. Türkiye’nin en 
yüksek bedelli Ar-Ge projesi olarak başlayan 
uçtan uca 5G teknolojisi geliştirme projesi pek 
gündeme gelmedi ama OSTİM’de doğan Ha-
berleşme Teknolojisi Kümesi (HTK) projesini 
tamamladı ve Türkiye, 5G altyapısını kurabi-
lecek teknolojik altyapıyı tamamladı. Şimdi 
sırada bu teknolojinin satılabilir hale geti-
rilmesi için gerekli yatırımın yapılması var. 
HTK Yönetim Kurulu Başkanı İlhan Bağören, 
Türkiye’nin 5G markası olacak altyapı şirketi 
GTENT’in Ostim Teknopark’ta kurulduğu-
nu, gerekli olan ara yatırım yapılması halinde 
2021 yılı sonu itibariyle Türkiye dahil, isteyen 
her ülkeye 5G altyapısı kurmaya başlayabile-
ceklerini belirtti.

Bölgesel pazarın yüzde 5'i 
hedefleniyor

GTENT, bütün dünyanın tartıştığı “5G’de 
Çin mi, ABD mi” tartışması içinde 5G altya-
pısı kurabilecek bir seviyeyi teknolojik olarak 
ispatlamış durumda. İlhan Bağören, Türki-
ye’deki operatörlerle birlikte çalıştıklarını ve 
5G’ye geçiş aşamasında Türkiye pazarının 
yüzde 45-50’sine ulaşabileceklerini belirtiyor. 
Bölgesel pazarın yüzde 5’i, küresel pazarının 
da yüzde 1’i ilk aşama hedefl eri. 5G teknoloji 

ağırlıklı olarak son 
tüketici değil, sana-
yi, tarım ve hizmetler 
sektörlerindeki şir-
ketlere fayda sağla-
yacak bir yapı olduğu 
için ülkelerin ve ope-
ratörlerin bu alana 
geçiş sürecini nasıl 
yöneteceği önemli. 
Bağören 5G altyapı-
sının “tek paket ha-
linde satılan” bir yapı 
olmaması nedeniyle 
operatörlerin farklı 
şirketlerle farklı ya-
pıları kurabileceğini 
hatırlatıyor.

Bağören’in 3 
önemli uyarısı da var: 
GTENT yatırımcı alıyor ve bu alana yatırım 
yapmak isteyen ‘babayiğitlere’ açıklar. Ayrı-
ca, Endüstri 4.0’ın bütün sektörlere yayılımı 
için 5G anahtar rolde. “5G daha çok kurumsal 
fayda sağlayacak bir yapı, şirketlerin kullana-
bileceği uygulamalar alanında muazzam bir 
derinlik var ama ne yazık ki Türkiye’de herkes 
uyuyor” uyarısını yapıyor. 

Ticarileşme sürecinde
Bağören, Türkiye’nin en büyük Ar-Ge pro-

jesi olarak 16 şirket ve 3 operatörün katılımıy-
la başlayıp projenin son aşamada olduğunu, 
TÜBİTAK’ın salgın nedeniyle 2020 sonun-
da bitecek projeyi 3 ay uzattığını vurguladı. 
Bağören, “Bizim 3 operatörümüzün ve diğer 
dünya operatörlerinin 5G için yapacakları ya-
tırımda alacakları şeyleri üretiyoruz. Eski, baz 
istasyonu dediğimiz, anten, antenin yanında 
baz ünite, çekirdek şebeke dediğimiz 3 ayrı 
ana parçanın üçünü de yapıyoruz.” dedi.

İşin sürmesi için ihracat şart
Bağören, GTENT’in Türkiye pazar pa-

yının yüzde 45-50’sini, Doğu Avrupa, CIS, 
Ortadoğu ve Afrika pazarının yüzde 5’i, kü-
resel pazarının da yüzde 1’ini hedefl ediğini 
belirtirken, örneğin Türkiye pazarının çok 
daha büyük seviyede elde edilememesinin 
işin doğasından kaynaklandığını kaydetti. Ba-
ğören, “Odağımız bütün bölge ve dünya. Bir 

Samsung, Huawei 
gibi arenada rekabetçi 
bir fi rma yapmak pe-
şindeyiz. Türkiye'nin 
yüzde 100'ünü bile al-
sak fi zibilitesi olmaz 
bu işin. Mutlaka dün-
yaya satmanız lazım.” 
diye konuştu.

Küresel altyapı 
fi rmalarının yıllar-
dır yaptıkları yatırım 
nedeniyle örneğin 
baz istasyonda, okul, 
otoyol, geniş alan vb. 
gibi alanlarda kullanı-
labilecek 50 tip sayı-
sına ulaştığını hatırla-
tan Bağören, Türkiye 
projesinde operatör-

lerle de görüşerek en fazla kullanılacak cihaz 
üzerine yoğunlaşıldığını, iç pazarın bir kısmı-
nın elde edilebilecek olmasının bu unsurdan 
kaynaklandığını vurguladı.

Geçiş kademeli olacak
5G’nin önceki standartlardan farklı olarak 

donanım değil, yazılım ağırlıklı olduğunu ha-
tırlatan Bağören, Türkiye’nin yetenek havuzu-
nun bu nedenle kendini geliştirmeyi mümkün 
kılabileceğini aktardı. 5G’ye geçişte; data 
için 5G teknolojisinin kullanılıp tüketici için 
mevcut LTE-4,5G altyapısının kullanıldığı bir 
sürecin olacağını tahmin ettiğini belirten Ba-
ğören, 2024-2025’ten itibaren ise iletişim kul-
lanımında ağırlığın 5G altyapısına geçeceğini, 
LTE’nin 2026 yılına kadar mevcut hacmini 
koruyacağını söyledi.

5G teknolojisinin, hızlı indirme-yükleme, 
gerçek zamanlılık ve çok fazla cihazı aynı 
anda yönetmeye imkan verme fonksiyonla-
rının, kurumsal yapılar için büyük avantajlar 
sağladığını dile getiren Bağören, “Sadece son 
kullanıcıdan sağlanacak gelirin operatör için 
yeterli değil. Firmalar ve ülkenin bu yeni or-
tama stratejik kararlar vererek hazırlanması 
gerekiyor.” ifadelerini kullandı.

Lisans bedelleri ve operatörler için 
stratejik karar gerekli

İlhan Bağören, 5G'nin fayda sağlayabil-

mesinin sanal operatörlerin önünün açılması, 
uygulama geliştirmede olduğunu belirterek, 
Türkiye'nin vergi ve lisan bedeli konusunda 
stratejik bir karar vermek zorunda kalacağını 
belirtti. Bağören şunları vurguladı: "5G yeni iş 
modelleri getirecek. Sanal operatörler mesela. 
5G'nin verdiklerini, tarım için, fabrikalar için, 
oyuncular için pek çok alan için işletecek sa-
nal operatörler gerekli. En gelişmiş 13S ülke 
arasında sanal operatör gelişmeyen tek ülke 
Türkiye. Bunun nedeni de vergi. Çünkü sa-
nal operatör, ana operatörle aynı vergiye tabi. 
Vergi nedeniyle sanal operatörlüğün fi zibilite-
si yok. 

Bunu yapamazsak geri kalacağız. Diyelim 
ki diğer ülkelerde çiftçilere hizmet veren sanal 
operatör var. Sizde yok. Bunun yaratacağı re-
kabet sonucunu tahmin edersiniz. Lisans bede-
li yüksek olursa. 5G'nin potansiyeline bakarak 
gerek vergide gerek regülasyonda çok stratejik 
davranmak zorundayız. Diyelim ki lisansı çok 
pahalı yaparlarsa operatörlerin fi nans gücünü 
lisans almaya harcar ve yatırım yapamazlarsa 
bütün dikey sektörler bunun cezasını çeker. 
Operatörlerin rekabetçi olmamaları, operatör-
lerin işinin iyi gitmemesi ötesinde ülke için de 
zararlı olur."

Kaynak: Dünya Gazetesi - Mehmet Kaya

Türkiye’nin en yüksek bedelli 
Ar-Ge projesi olarak başlayan 
Uçtan Uca Yerli ve Milli 5G 
(UUYM5G) Projesi’nde, 
5G altyapısını kurabilecek 
teknolojik altyapıyı geliştirildi. 
Haberleşme Teknolojisi Kümesi 
(HTK), Yönetim Kurulu Başkanı 
İlhan Bağören, Türkiye’nin 5G 
markası olacak altyapı şirketi 
GTENT’in Ostim Teknopark’ta 
kurulduğunu, gerekli olan ara 
yatırım yapılması halinde 2021 
yılı sonu itibariyle Türkiye dahil, 
isteyen her ülkeye 5G altyapısı 
kurmaya başlayabileceklerini 
belirtti.

2021 sonu itibarıyla isteyen her ülkeye kurulabilecek

Üretilen arabayı verimli 
yapacak
İlhan Bağören, firmaların 5G'nin yaratacağı 

etki konusunda çalışma yapmadığını belir-

terek şu uyarıda bulundu: "5G'yi altyapı ve 

uygulama olarak ikiye ayırabiliriz. Birisi ope-

ratörlerin baz istasyonlarının yeni versiyonu. 

Biz buradayız ve başka şirketlere de yer var. 

Ancak esas yer ve dehşet büyük alan ve 

Türkiye orada uyuyor ne yazık ki. 

Uygulama alanının büyüklüğüne 2 türlü 

bakabilirsiniz: 1. Uygulama geliştirerek 

satmak. Satış hacminin büyüklüğü en az 

altyapı kadar. 2. Esas etkisi ise o uygulama-

ların ülke ekonomisine sağlayacağı fayda, 

kaldıraç etkisi. 

Bu kaldıraç etkisi 4,5G'de (LTE) de ülke eko-

nomisinin yüzde 4'ü kadardı. 5G'de ise ülke 

ekonomisinin yüzde 10’una kadar çıkacak. 

Ürettiğiniz üzümü de daha verimli hale geti-

recek, ürettiğiniz arabayı da verimli yapacak, 

çalışanlarınızı da verimli hale getirecek. 

Avrupa’da 5G’nin çekirdek altyapısının diğer 

sektörlerin verimini artırmak için nasıl kulla-

nalım diye çalışılıyor. Bizim yarattığımız (5G 

altyapı yatırımı) iş hacminden çok çok daha 

büyük ama maalesef ülke olarak uyuyoruz. 

BTK sağ olsun, 5G TRForum diye bir oluşum 

kurdu, bir beyaz kitap hazırladı. Çok fazla 

kişi uğraşmıyor."

İlhan Bağören, 5G teknolojisinin, hızlı indirme-
yükleme, gerçek zamanlılık ve çok fazla 
cihazı aynı anda yönetmeye imkan verme 
fonksiyonlarının, kurumsal yapılar için büyük 
avantajlar sağladığını dile getirdi.

İlhan Bağören: "5G yeni iş modelleri getirecek. 
Sanal operatörler mesela. 5G'nin verdiklerini, tarım 

için, fabrikalar için, oyuncular için pek çok alan için 
işletecek sanal operatörler gerekli. "
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OSTİM Organize Sanayi Bölgesi Yöne-
tim Kurulu Başkanı Orhan Aydın, 11. 
Kalkınma Planı ve önceki yıl Sanayi 

ve Teknoloji Bakanlığı tarafından açıklanan 
Sanayi Strateji Belgesi’nin harfiyen uygulan-
masının üretim ve ihracatın önünü açacağını 
dile getirdi. Aydın, “İki planın harfiyen uygu-
lanmasının yerlileştirmeyi hızlandıracağına 
inanıyoruz” dedi. Aydın kısa dönemde de ya-
pılacaklar olduğuna dikkat çekerek, “Örneğin 
yabancı ürün için anında akreditif açan kamu 
kurumları, yerli ürün için 9 ay-1.5 yıl vade 
teklif ediyor. Yerli üretici desteklenecekse, 
geliştirip üretmesi için, ödeme çok daha ön-
ceden yapılmalı. Medikalden makinaya kadar 
her sektörümüzde üreticimiz aynı sorunu ya-
şıyor” şeklinde konuştu. Aydın, DÜNYA’nın 
sorularını şöyle yanıtladı.

Gelinen	 aşamada,	 üretici	 ve	 ihracatçı	
için	ne	yapılmalı?

11. Kalkınma Planı da, sonrasında geçti-
ğimiz yıl açıklanan Sanayi Stratejisi de gayet 
güzel planlar olmuştu. Hakikaten üzerinde iyi 
çalışılmış. Ülkenin ihtiyaçları, sektörlerin se-
çimi dört dörtlük. Oradaki başlıkların birçoğu, 
bizim de üzerinde çalıştığımız başlıklar. Bü-
tün olay, bu planların hayata geçirilmesi. Bir 
devlet politikası gibi alınıp, bunu bir zaman 
planına da bağlayıp sonuna kadar uygulamak. 
Nelerin yapılması gerektiği var, bunu nasıl ve 
ne zaman, kim yapacak. Bu 3 sorunun yanıtla-
rım da hemen açıklayarak, istikrarlı bir şekilde 
yapabilirsek bunun çıktısı olur. Yoksa bugüne 
kadar yazılan planlar kitap halinde duruyor. 

Sanayici olarak biz 11. Kalkınma Planı’na çok 
katkı verdik. Stratejide de başlıkların çoğu 11. 
Kalkınma Planı’ndan. Yerli üretime öncelik 
verildiği, önemsendiği gözüküyor. İnşallah 
11. Kalkınma Planı da, Sanayi Stratejisi de 
harfiyen uygulanır.

5G’nin	 yerli	 imkanlarla	 gerçekleşmesi	
için	 yoğun	 çabanız	 oldu.	 Hangi	 aşamada-
sınız?

1980’li yıllarda serbest piyasa diye bir şe-
yin var olduğuna bizi inandırdılar. “Serbest 
piyasada her şey kendini düzenler, regüle 
eder, herkes kalkınır, gelişir, uçar” dediler. 
Böyle bir şey yok. Böyle bir şey olmadığını, 
yeni dünyada, daha iyi anlıyoruz. Ne Çin’de, 
ne Amerika’da, ne Almanya’da serbest piyasa 
var. Serbest piyasa kavramı gelişmiş ülkele-
rin, gelişmemiş ve gelişmekte olan ülkelere, 
“Kapılarınızı açın, ürünlerimiz piyasanızda 
hiçbir engele takılmadan dolaşsın” demesidir. 
Kendilerinde ise, bilmediğiniz bir koruma ve 
kollama var. Hatta biz bunun raylı sistemlerde 
tartışmasını yapınca, “AB itiraz ediyor” dedi-
ler. “Peki” dedik. Peki ama biz neden oralarda 
malımızı satarken önümüze birtakım sıkıntılar 
çıkıyor. Mesela bizim bir firma, ABD’de met-
ro aracı satacağı zaman diyorlar ki, “Gelecek-
sin burada yatırım yapacaksın, bunun yüzde 
60’ını benim ülkemde üreteceksin”. O bunu 
yapıyor da biz neden yapamıyoruz? Bizim 
bir firmamız iş kazandı, ihale kazandı. Oraya 
gitti sözleşmeyi imzalama aşamasında ona 
dediler ki, “Sen Felemenkçe biliyor musun?”. 
“Bilmiyorum” deyince ihale iptal oldu. Peki, 

“biz neden yapmıyoruz?” dedim. Bu engelleri 
kağıt üzerine yazmıyorsunuz ama zihinler de 
yapabiliyorsunuz.

5G’de de böyle bir süreç yaşandı. Yüzde 
45 yerlilik oranı belirlendi. Ancak o yüzde 
45’in uygulanmaması için de bir dirençle kar-
şılaştık. Bir liste geldi, Türkiye’de üretilebile-
cekler diye. Baktım listeye, mühendisim ama 
benim bildiğim bir tane parça/tabir yok. Yani 
yerli üretmeyelim diye yapılan bir liste geldi. 
Sonrasında üreticilerimizle bir araya gelerek 
5G’yi yapacak milli takımı kurduk. Bürokra-
side bize inananlar oldu ve bizimle birlikte bu 
konu için savaştı. GSM şirketlerinin yetkilile-
riyle birçok toplantı yaptık ve bir noktaya gel-
dik. Yaptığımız çalışmalar neticesinde bugün 
ABD ve Avrupa’dan öndeyiz.

Kümelenmelerde	son	durum	nedir?

Çok iyi durumda. Öngörmediğimiz kadar 
kümelerin verimliliğini görebiliyoruz. Ama 
bu üreticilerimizi, verimliliği görmek isteme-
yenler de oluyor. Bu son yaşadığımız pande-
mi döneminde de yaşadık. 10 yıldır kümeden 
itibaren medikal sektörü stratejiktir diyoruz. 
Ancak üreticimiz ürünü üretiyor, hastaneye 
veriyor, parasını 1.5 yılda alıyor. Bütün poli-
tika metinlerinde bu sektör desteklensin deni-
yor. Ancak parasını 1.5 yılda alan adam nasıl 
üretim yapacak? Savunma, enerji, sağlık tüm 
sektörlerde bu var. Biz bu sektörlerde örgüt-
lenmeye de stratejiktir diyoruz. Bu sektörler 
her şeye rağmen, yeri tırmalayarak, yaşıyor, 
üretiyor, dışarıya satarak hayatını sürdürüyor. 

Şehir hastaneleri yapıyoruz, bunlardan ürün 
almıyoruz, aldığımız ürünün parasını gecik-
tiriyoruz sonra da COVID-19 gelince “bi-
zim firmalarımız nerede?” diyoruz. Tamam 
da bugüne kadar şehir hastanelerine bu yerli 
firmadan ne aldın da şimdi ondan bir şeyler 
istiyorsun?

Belirsizliklerle	dolu	süreçten	geçiyoruz.	
Bölge	olarak	neler	yapıyorsunuz?

Biz, “Bu süreçte ve sonrasında neler yapa-
biliriz?” diye kendimize sorduk. Aklımıza ilk 
ihracat geldi. Ve hemen bir planlama yaptık. 
Dış ticaret bölümlerinden mezun olmuş, alanı 
bilen, yabancı dil bilen ve iş arayan 30 tane 
dış ticaret elemanını işe aldık geçtiğimiz yıl. 
Sonra firmalarla konuştuk. İhracat potansiye-
lini artırmak isteyen firmaları bulduk. Bunları 
eşleştirdik. Ticaret Bakanlığı’ndan emekli 
olan bir uzmanımızı da işin başına koyduk. 
“Bu firmalardan ve ihracatlarını artırmasından 
sen ve ekibin sorumlu” dedik. Firma sahibine, 
“Çalışanına eğitim verelim” dediğimiz zaman, 
sürdürülebilir bir sistem olmuyor. Bölgede 
istihdam ettiğimiz elemanlardan birini, talep 
eden firmaya yerleştirip, “Sen bu firmanın dış 
ticaret departmanının uzmanısın, bu firmanın 
ihracatını artıracaksın. Ona göre oku, ona 
göre dinle” dedik. Sonuç odaklı bir çalışma 
başlattık ve şimdi ikinci gruba başladık. OS-
TİM Teknik Üniversitesi’nin sürekli eğitim 
merkezini de bu işe dahil ettik. Üniversitenin 
dış ticaret öğrencilerini de sisteme dahil ettik. 
Bugün OSTİM OSB’deki elektrik tüketimi 
normal dönemleri yakalıyorsa, bölgedeki si-
nerjiden, bu adımlardan kaynaklanıyor.

“OSTİM’in	 elektrik	 tüketimi	 ekonomi-
nin	nabzını	gösteriyor”

OSTİM olarak iyimser olmak istediklerini 
dile getiren Orhan Aydın, "Kendi kendimizi 
yok eden sürece girmek doğru değil” dedi. 
Aydın, bölgenin pandemi sürecindeki duru-
munu şöyle anlattı: "Aybaşlarında bilgisayar 
başına koşuyorum, 'Elektrik tüketimimiz ne 
olmuş?' diye bakıyorum. Orada bizim ve Türk 
ekonomisinin nabzı gözüküyor. Her yıl yüz-
de 5-10 yükselirdi. Bölgenin firma sayısı pek 
değişmiyor ama üretim, tezgah ve elektrik tü-
ketimi bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 
5-10 yukarı gidiyordu. Geçen yıl düştük. Tez-
gah çalışmayınca, çalışan sayısı da azalıyor, 
para da azalıyor, bankalar yavaşlıyor. Yani 
bu sıkıntılardan tezgahları çalıştırarak, ürete-
rek çıkarız. Ürettiğini satarak ve ihraç ederek 
çıkarız. Çıkış noktası bize göre bu. Neden bu 
hale geldik. Ankara'da parayı teknoloji üreten 
fabrikalar yerine, döviz üreten fabrika yerine 
park yapmaya harcarsan, esas lazım olan yere 
paramız kalmaz. Ankara'da şu anda kullanıl-
mayan parka harcanılan parayla, ihracatımızı 
ikiye katlardık. İlk bulduğumuz parayı üreti-
me harcamamız lazım.”

Kaynak: Dünya Gazetesi - Ferit Parlak

Sanayi Strateji Belgesi ile 
11. Kalkınma Programı’nın 
üretimin ve ihracatın önünü 
açacağını dile getiren OSTİM 
Başkanı Orhan Aydın, “İki 
planın harfiyen uygulanmasının 
yerlileştirmeyi hızlandıracağına 
inanıyoruz. Yerli üreticinin 
geliştirip üretmesi için, ödeme 
çok daha önceden yapılmalı.” 
dedi.

Kalkınma planı 
yerlileştirmeyi hızlandırır

OSTİM Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Aydın, Dünya Gazetesi Yönetim Kurulu Başkanı Hakan 
Güldağ, Genel Koordinatör Vahap Munyar ve Ankara Temsilcisi Ferit Parlak’ın sorularını 
yanıtladı.
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Almanya’da azalan sanayi üretimi 
endişelendiriyor
Almanya’da sanayi üretiminin üç aylık 
güçlü bir artış seyrinin ardından, Ağustos 
ayında yönünü tekrar aşağı çevirdi. 
Almanya Federal İstatistik Ofisi tarafından 
yapılan açıklamada, sanayi üretiminin 
Ağustos ayında yüzde 0.2 azaldığı belirtildi. 
Sanayi üretimi Haziran ayında yüzde 9.3 
oranındaki güçlü bir sıçramanın ardından 
Temmuz ayında da yüzde 1.4 artış 
kaydetmişti. Almanya Hükümeti’nin resmi 
öngörülerinde, ekonominin bu yıl takvim 
etkisinden arındırılmış şekilde yüzde 6.1 
küçülmesinin, gelecek yıl ise yüzde 4.4 
oranında büyümesinin beklendiği ifade 
edildi. Bu durumda Alman ekonomisinin 
2022 yılından önce kriz öncesi seviyelere 
dönmesi beklenmiyor.

ABD'nin çelik sevkiyatı yüzde 23 
azaldı
Amerikan Demir ve Çelik Enstitüsü, 
ABD'deki çelik üreticilerinin Ağustos 
ayında, bir önceki ayın çelik sevkiyat 
rakamı olan 6.035.596 net tona göre 
yüzde 8,2 oranında artışla, geçen yılın 
Ağustos ayı çelik sevkiyat rakamı olan 
8.472.088 net tona göre ise yüzde 22,9 
oranında düşüşle 6.532.652 net ton çelik 
sevkiyatı gerçekleştirdiklerini açıkladı. 
İçinde bulunduğumuz yılın ilk sekiz ayında 
gerçekleştirilen ABD çelik sevkiyatları 
ise geçen yılın sekiz aylık rakamı olan 
64.810.436 net tona göre yüzde 17,0 
oranında düşüşle 53.786.455 net ton 
olarak gerçekleşti..

AB’nin cari fazlası 82 milyar Euro
Avrupa Birliği’nde üye ülkelerin salgına 
karşı ciddi sınırlamalar uyguladığı 2020 
yılının ikinci çeyreğinde mevsimsellikten 
arındırılmış cari işlemler fazlası 82,9 milyar 
avroya (GSYH’nin yüzde 2,7’si) yükseldi. 
Bir önceki çeyrekte mevsimsellikten 
arındırılmış cari işlemler fazlası 52,9 
milyar avro (GSYH’nin yüzde 1,5’i) iken 
2019 yılının ikinci çeyreğinde ise 72,7 
milyar avro (GSYH’nin yüzde 2,1’i) olarak 
gerçekleşmişti

KISA KISA

TÇÜD, Türkiye’nin ham çelik üretimi-
nin, Temmuz ayında, bir önceki yılın 
aynı ayına göre yüzde 7,5 oranında ar-

tışla 3.1 milyon ton olduğunu, Ocak-Temmuz 
döneminde ise üretimin yüzde 2,4 oranında 
düşüşle 19.4 milyon ton seviyesinde gerçek-
leştiğini bildirdi.

Dernekten yapılan açıklamada; 2020 yılı-
nın Temmuz ayında, nihai mamul tüketiminin, 
2019 yılının aynı ayına kıyasla yüzde 20,2 ar-
tışla, 2.7 milyon ton seviyesine geldiği,  Ocak-
Temmuz dönemi itibariyle çelik ürünleri tüke-
timinin yüzde 10,4 seviyesinde arttığı ve 16.1 
milyon tona ulaştığı kaydedildi. 

Dış ticaret
Çelik ürünleri ihracatı Temmuz ayında, 

miktarda yüzde 1,6 oranında azalışla 1.9 mil-
yon ton, değerde ise yüzde 8,7 azalışla 1.3 
milyar dolar oldu. Ocak-Temmuz döneminde 
ise 2019 yılının aynı dönemine kıyasla ihracat, 
miktar itibariyle yüzde 9,9 azalışla 11.8 mil-
yon ton, değer itibariyle yüzde 15,8 azalışla 
8.1 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti.

TÇÜD; Temmuz ayı ithalatını, 2019 yılı-
nın aynı ayına göre, miktar yönünden yüzde 

17,4 artışla 1.2 milyon ton, değer itibariyle 
yüzde 11,1 azalışla 792 milyon dolar olarak 
paylaştı. Ocak-Temmuz döneminde ise 2019 
yılının aynı dönemine kıyasla ithalat, miktar 
itibariyle yüzde 11,6 artışla 7.7 milyon ton, 
değer itibariyle yüzde 4,1 azalışla 5.6 milyar 
dolar mertebelerinde. Dış ticaret dengesi ise 
şöyle: Geçen yılın ilk 7 ayında yüzde 167 olan 
ihracatın ithalatı karşılama oranı, bu yılın aynı 
döneminde yüzde 146’ya gerildi.

Dünyada durum
Dünya Çelik Derneği (worldsteel) tarafın-

dan açıklanan 2020 yılı Temmuz ayı verileri-
ne göre, dünya ham çelik üretimi, geçtiğimiz 
yılın aynı ayına kıyasla, %2,5 azalışla 153 
milyon ton oldu.  Yılın ilk 7 ayında ise %5,3 
azalışla, 1.03 milyar ton seviyesinde gerçek-
leşti.

Ocak-Temmuz döneminde Çin’in ham çe-
lik üretimi %2,8 oranında artışla 593 milyon 
ton oldu. İkinci sırada yer alan Hindistan’ın 
ham çelik üretimi %24,3 azalışla 50.3 milyon 
ton, üçüncü sırada bulunan Japonya’nın ham 
çelik üretimi ise %18,8 oranında azalışla 48.3 
milyon ton olarak gerçekleşti. 

Yılın ilk 7 ayında en fazla ham çelik 
üreten ilk 10 ülke arasında sadece Çin ve 
İran’da üretim artışı gözlendi.  Ham çelik 
üretimleri, ABD’de %19,5, Güney Kore’de 
%9,6, Almanya’da %16,9, Brezilya’da 
%13,9 geriler iken, İran’da %10,8 oranında 
artış gösterdi.

Değerlendirmede şu hususlara işaret 
edildi: “Küresel çapta yaşanan olumsuzluk-
lar sebebiyle ihracatımızda gerileme gözle-
nirken, çelik ürünleri ithalatı artmaya devam 
etti. Geçtiğimiz yılın aynı dönemine kıyasla 
ihracatımız miktar olarak yüzde 9,9, değer 
olarak yüzde 15,8 oranında azaldı. Buna 
karşılık ithalatımız miktar yönünden yüzde 
11,6 oranında arttı. İthalatın, son 2 ayda or-
talama yüzde 38 oranında artış göstermesi 
endişe yarattı.

İhracat AB’ye azaldı; ABD’ye arttı
Diğer taraftan AB’nin uyguladığı koruma 

önlemleri sebebiyle, AB’ye ihracatımız yılın 
ilk 7 ayında yüzde 21 azalır iken, ABD’ye 
ihracatımız, yüzde 50’ye yükseltilen gümrük 
vergisinin tekrar yüzde 25’e düşürülmesi ile 
Ocak-Temmuz döneminde yüzde 145 oranın-
da artışla 168 bin tondan 412 bin tona yük-
seldi. 

Türk çelik sektöründe ithalatın payı hala 
yüksek seviyelerdedir. 2020 yılının ilk 7 ayın-
da, ithalatın tüketim içerisindeki payı yüzde 
52 seviyesinde gerçekleşirken, kapasite kul-
lanım oranı yüzde 67 seviyesinde kalmıştır. 
Başka bir ifade ile yüzde 33 oranındaki atıl 
kapasiteye rağmen ithalatın yüksek oranlı 
artışın devam etmesi, ekonomimiz açısından 
kabul edilemez bir durumdur. 

AB’nin uyguladığı kotaların büyük bir bö-
lümünün dolmuş olması nedeniyle, AB’ye yö-
nelik ihracatımızın durma noktasına geleceği 
ve Temmuz ayında yüzde 162 olan ihracatın 
ithalatı karşılama oranının, Ağustos ayın-
da önemli ölçüde gerileyeceği, yaşanan tüm 
olumsuzluklara rağmen, çelik sektörümüzün 
iç tüketimdeki artışa bağlı olarak yılın ikinci 
yarısında büyümesini sürdüreceği değerlendi-
rilmektedir.” 

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. 

Çelikte ithalat payı yüksek

Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim 
Kurulu Başkanı Gürsel Baran, pandemi 

nedeniyle ertelenen ve Ekim ayından itiba-
ren ödenmesi gereken SGK, KDV, Stopaj, 
Gelir ve Kurumlar Vergisi için de makul bir 
ödeme takvimi uygulanması talebini dile ge-
tirdi.

ATO Ağustos ayı Olağan Meclis 
Toplantısı’nda COVID-19 ile mücadele sü-
recinin dünya ve Türkiye ekonomisine etki-
lerini değerlendirdi.

İngiltere, Japonya, İspanya, Fransa ve 
İtalya gibi gelişmiş ülkelerin ikinci çeyrek 
Gayri Safi Yurt İçi Hasıla verilerinin bu ül-
kelerin yüzde 12 ile yüzde 27 arasında deği-
şen oranlarda daraldığını gösterdiğine dikkat 

çeken Baran, “Dünyanın gelişmiş ülkeleri-
nin de içinde bulunduğu bu küçülme trendi-
ne karşı Doğu Akdeniz'den Libya'ya kadar 
farklı cephelerde mücadele yürüten Türkiye, 
coğrafyasındaki zorluklara ve ihracat pazar-
larındaki daralmaya rağmen süreci en iyi yö-
neten ülkelerden biri durumunda.” dedi.

Desteklerle üretim ve istihdam 
devam etti

Hükümetin reel sektöre sağladığı des-
teklerin bu süreçte önemli olduğunun altını 
çizen Baran, "Bu gelişmeler bizi yılın ikinci 
yarısına karşı umutlandırıyor. Türkiye Mart 
ayından bu yana aldığı tedbirler ve verdiği 
desteklerle hem üretim hatlarını açık tuttu 

hem de istihdamın 
devamını sağladı. 
Bu çabanın olumlu 
sonuçları da yavaş 
yavaş görülmeye 
başlandı." değerlen-
dirmesini yaptı.

Baran, pandemi 
nedeniyle ertelenen 
ödemelerin de tak-
vime bağlanmasının reel sektörü rahatlata-
cağını söyledi. Baran, "Pandemi nedeniyle 
ertelenen ve Ekim ayından itibaren ödenme-
si gereken SGK, KDV, Stopaj, Gelir ve Ku-
rumlar Vergisi için de makul bir ödeme tak-
vimi uygulanmasını talep ediyoruz. Üst üste 
gelen bu ödemelerin takvime bağlanmasıyla 
reel sektörümüzün biraz daha rahatlayacağı-
na inanıyoruz." dedi.

Vergi ödemelerine makul takvim talebi

Gürsel Baran
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Avrupa’nın en büyük projesinin 
tesisi Ankara’dan

Türk fi rmalarının yurt dışı başarılarına 
bir yenisi eklendi. Dünya genelinde 
özellikli ve büyük ölçekli inşaat proje-

lerinin önde gelen tercihi olan MEKA Beton 
Santralleri, pazar lideri konumunda olduğu 
İngiltere’de; demiryolu ağının artan yolcu 
sayılarıyla başa çıkma kapasitesini artırmak 
amacıyla inşa edilen HS2 Projesi’nde kulla-
nılacak betonların üretileceği santralleri ku-
racak. 

MEKA Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet 
Kaybal, daha önce HinkleyPointC Nükleer 
santral inşaatı projesi, Heathrow Havalimanı 
Genişletme Projesi, RAF Mahram Kraliyet 
Havalimanı projesi inşaatlarında olduğu gibi 
ülkenin ve Avrupa’nın en büyük altyapı proje-
sinde (HS2-High Speed 2) kullanılmak üzere 
açılan hazır beton üretim tesisleri ihalesini ka-
zandıklarını bildirdi.

Kaybal, “Baraj, yol, köprü, enerji tesisi, 
havalimanı ve büyük ölçekli sosyal tesis/ko-
nut inşaatları gibi projelere yönelik güçlü refe-
ranslarımız ENR (Engineering News-Record) 
listesindeki büyük müteahhitlerin birçoğu için 
geliştirdiğimiz başarılı çözümlerimiz, özel be-
ton santralleri tasarlama ve üretme konusun-
daki deneyimimiz Avrupalı üreticilerin önüne 
geçerek bu büyük projede kullanılacak toplam 

12 beton santralinin üretimi için bizi öne çı-
kardı.” dedi.

Türk mühendislerinin tasarımı
Mehmet Kaybal, son teknoloji ürünü yük-

sek hızlı demiryolu projesinde kullanılacak 
beton santrallerini seçmek üzere açılan iha-
lede tüm rakiplerini geride bıraktıklarını ve 
İngiltere’deki çözüm ortakları Berkshire En-
gineering Supplies Ltd (BES), tünel segmenti 
ve birinci aşama altyapı işleri için özel beton 
karışımları üretiminde kullanılacak beton 
santralleri ve çeşitli ilgili ekipman tedariki 
için sözleşme imzaladıklarını kaydetti. 

Deneyimli sanayici, süreç hakkında şöyle 
konuştu: “Tamamıyla Türk mühendisleri-
nin tasarımı ve yerli üretim olacak santral ve 
ekipmanların daha önce ürünlerimizin birçok 
özel yapı projesinde kullanıldığı İngiltere’de 
yine ilk tercih olarak öne çıkmasından gurur 

duyuyoruz. Üretici seçimi oldukça uzun ve 
katmanlı bir süreçti. HS2 Projesi için gerekli 
üst düzey standartlara uygun ürün tercihi için 
ihale komisyonu fabrika ziyaretleri ve çalışan 
tesis ziyaretleri ile birçok kriteri değerlendirdi. 
Aylar süren ihale sürecinde MEKA’nın yanı 
sıra dünyanın diğer önde gelen üreticileri de 
değerlendirildi. Sonucunda Türk sanayisinin 
önemli temsilcisi MEKA/BES teklifi  tercih 
edilen çözüm olarak seçildi.”

İngilizlerin takdirini toplayan çözüm 
Dev projeye yönelik beton santrallerinin 

seçiminde dünya çapında özel proje tasa-
rımı ile tanınan MEKA Ar-Ge ve Tasarım 
Stüdyosu’nun deneyimli mühendislerinin 
tasarım çözümlerinin beğenisini kazandığını 
ifade eden Mehmet Kaybal, şu bilgileri verdi: 
“Beton santrallerinin tasarımı için oluşturulan 
ekip; verimlilik, sürdürülebilirlik, güvenlik ve 
doğaya saygı bileşenlerini proje hedefl eri ola-
rak belirleyerek HS2 inşasına komple çözümü 
sunabilmek üzere son derece yüksek kalite 
standartlarına sahip özel tasarlanmış MEKA 
beton santralleri, fi ber besleme/dozajlama sis-
temleri, beton geri kazanım ve su arıtma siste-
mi ile ısıtılmış agrega ve sıcak su sistemlerini 
içeren entegre bir sistem hazırlamıştır.

Tasarlanan tesisler ile ilgili temel teknik 
bilgiler şu şekildedir: İlk etap içerisinde yer 
alan 130m3/h kapasiteli çift MEKA planet 
mikserli BP1 santrali, prefabrik yapı beto-
nu üretiminde son derece işlevsel bir yapıya 
sahiptir. Karışım süresinin uzun olmasından 
ötürü tek bunker ile çift mikser kullanılarak 
verimlilik artırılmıştır. MEKA mühendisleri 
tarafından tasarlanan güçlü yapısı ile sıfır ze-
mine kurulan santral, yerden 750 cm yüksek-
likteki beton taşıma kovalarını güvenli bir şe-
kilde beslemekte olup işletme lokasyonu göz 
önüne alınarak olumsuz hava koşullarına karşı 
da son derece dayanıklı olarak tasarlanmıştır. 
Ayrıca işletme kolaylığı sağlamak açısından 
santralin her noktasına birbiri ile bağlantılı 
platformlar yerleştirilmiş ve bu sayede bakım-
ların güvenli bir şekilde yapılabilmesi sağlan-
mıştır. Ek olarak bakım esnasında ağır yükleri 
kaldırmak için 2 adet bakım vinci de personele 
hizmet vermektedir.

BP2 ve BP3 santraller MEKA twin shaft 

mikserli olup uzun yıllar sorunsuz hizmet 
amacı ile komple galvaniz kaplanmıştır. Ko-
lay kurulum modüler kaplama olarak tasarla-
nan santral şasesi, tesis kurulumunu basitleş-
tirmiştir. İşletme kolaylığı açısından menteşeli 
döküş şutu kullanılmış ve bakımın yerde ya-
pılmasına olanak sağlanmıştır. Tüm santraller-
de hava şartlarına bağlı olarak sıcak ve soğuk 
su kullanımı sisteme entegre edilmiştir. 

Doğaya saygılı üretim ve sürdürülebilirlik 
açısından beton santrallerinin tümünde geri 
dönüşüm ünitesinden gelen suyun karışıma 
eklenmesi standart özelliktir. Mikserler yük-
sek basınçlı tam otomatik yıkama sistemleri 
ile kolaylıkla temizlenebilmektedir. Yıkama 
esnasında çıkan kirli su, atık su tanklarına 
toplanarak çevreye duyarlı bir yapı oluşturul-
muştur.”

Projelere yönelik beton santrali 
üretme konusunda dünyanın 
önde gelen markalarından 
OSTİM İş ve İnşaat Makineleri 
Kümelenmesi (İŞİM) MEKA, 
İngiltere’de devam eden 
Avrupa’nın en büyük alt yapı 
projesinde tüm rakiplerini 
geride bıraktı. 134 milyar dolar 
maliyetli dev altyapı projesinin 
tüm betonu, MEKA hazır beton 
santralleri ile üretilecek. İlk etap için kurulum 

başladı
HS2 Projesi’nin ilk etabında kullanılacak 
olan BP1 çift MEKA Planet mikserli 130m3/h 
kapasiteli beton santrali ile BP2-BP3 olarak 
adlandırılan 135m3/h kapasiteli MEKA twin 
shaft mikserli santraller kurulumları başladı. 
Mehyet Kaybal, projenin ikinci etabında kul-
lanılacak beton santrallerinde ise sipariş aşa-
masında olduklarını dile getirdi. Toplamda 
12 adet farklı tip ve özellikte beton santrali 
tedarik edeceğimiz bu proje MEKA'nın tasa-
rım ve üretim gücünü perçinleyen önemli bir 
referans olacaktır.

Ürün kalitesinden hiçbir zaman ödün ver-
meyen, verimliliği ve tasarımı ile her zaman 
dünyanın ilk tercih edilen markalarından 
olan MEKA beton santrallerinin pazar lideri 
olduğumuz İngiltere’de Avrupa’nın en büyük 
altyapı projesinde kullanılacak olmasından 
onur duyuyoruz. 5 kıtada 85’ten fazla ülkede 
kurulumunu yaptığımız ve başarıyla çalışan 
3000’den fazla tesis ile Türk Sanayisinin 
üretim gücünü ve kalitesini temsil etmekten 
gururluyuz. Bize bu başarıları yaşatan ve 
daha fazlasını yapabilmek için motivasyon 
kaynağı olan tasarımdan üretime, kalite 
kontrolden kuruluma, satış sonrası hizmet-
lerden pazarlamaya tüm ekibimize sonsuz 
teşekkürler.

MEKA Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet 
Kaybal, projede üretici seçiminin oldukça uzun 
ve katmanlı bir süreç olduğunun altını çizdi. 
Kaybal, proje için gerekli üst düzey standartlara 
uygun ürün tercihi için ihale komisyonu fabrika 
ziyaretleri ve çalışan tesis ziyaretleri ile birçok 
kriteri değerlendirdiğini belirtti.

MEKA Beton Santralleri, pazar lideri konumunda olduğu İngiltere’de; demiryolu ağının artan yolcu 
sayılarıyla başa çıkma kapasitesini artırmak amacıyla inşa edilen HS2 Projesi’nde kullanılacak 
betonların üretileceği, tamamıyla Türk mühendislerinin tasarımı ve yerli üretim olacak santralleri 
kuracak. 

üyesidir.
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Öncelikli çalışma alanları arasında 
Endüstri 4.0 uygulamaları ve Büyük 
Veri Analitiği konularının geldiği-

ni söyleyen CEO Baki Şensoy, “Teknolojide 
cesaretli olmak, gücünü insan kaynağından 
almak; hem ülkemizde hizmet verecek tüm 
sektör çalışanlarına hem de girişimci olmak is-
teyen tüm gençlerimize ışık olacaktır.” diyor. 

Kısaca	kendinizi	tanıtabilir	misiniz?	

Elektrik-Elektronik Mühendisliği bölü-
mü mezunuyum. İlerleyen dönemde ABD’de 
Sistem Mühendisliği okudum. Ayrıca, İşlet-
me alanında Yüksek Lisans (MBA) derecesi 
aldım. Meslek hayatıma, işyerlerinde bilgisa-
yarların yeni yeni kullanıma girdiği bir dö-
nemde başladım. Mesleki yaşamımda 30 yılı 
geride bırakmış bulunmaktayım. Uzun süre 
çalıştığım ASELSAN’da farklı görevler üst-
lendim. Altay’da çalışmaya ise 2017 yılında 
başladım. Halen yöneticilik görevimi büyük 
bir heyecanla sürdürüyorum.

Savunma ve Havacılık Sanayii İmalatçılar 
Derneği (SASAD) ve Türk Elektronik Sanayi-
cileri Derneği (TESİD) Yönetim Kurullarında 
hizmet verdim. OSTİM yönetimi tarafından 
yürütülen bazı çalışmalara katkı sunma fırsatı 
için davet edildim. Katkı sunmaya çalıştığım 
bu güzide yapının yükselmesinde az da olsa 
emek harcama fırsatı buldum. OSTİM ile ta-
nışıklığım 90’lı yıllara uzanmakta. OSTİM’in 
değerli yöneticileri ve gelişimine önderlik ya-
pan girişimcileri her zaman dikkatle ve büyük 

bir gururla izlemekteyim. 

Altay	 Yazılım	 ne	 zaman	 kuruldu?	 Hangi	
alanlarda	faaliyet	göstermektedir?	

Altay Grup; 1957 yılında Türkiye’de müş-
terilerine danışmanlık, alan uzmanlığı ve tek-
nik çözüm hizmetleri sunan ilk fi rmalardan bi-
risi olarak kuruldu. Ülkemiz pazarında varlık 
gösterdiğimiz 63 yıllık dönem içerisinde hem 
savunma sektörü hem de özel sektörün ihti-
yaçları doğrultusunda birçok yazılım ve simü-
lasyon projesini başarıyla yürüttük ve müşte-
rilerimize anahtar teslim çözümler sunduk. Bu 
doğrultuda, müşterilerimiz arasında ülkemiz 
savunma sektöründe faaliyet gösteren pek çok 
kamu kurum ve kuruluşları ve önde gelen özel 
şirketler yer alıyor. 

Uzmanlık alanlarımızın başında; Kurum-
sal Kaynak Yönetim ve Planlama Sistemleri, 
Taktik Sistemler, Komuta Kontrol Sistemleri, 
Simülasyon Sistemleri ve Test Sistemlerini 
sıralayabilirim. Komuta-Kontrol, Taktik Sis-
temler ve Kurumsal yazılımlarda bugüne ka-
dar 60’dan fazla ürünü, müşterilerimizin hiz-
metine sunduk. 1998 yılında özellikle yazılım 
alanında aktif rol oynamaya başladık; 20 yılı 
aşkın süredir uluslararası standartlarda, askeri 
ve sivil, müşteriye özgü, bilgi teknolojileri çö-
zümleri sunuyoruz. Bu alanda gelişen tekno-
lojilerimiz ve artan teknik bilgi birikimimizle 
sadece ülkemizde değil, yurt dışında da pek 

çok proje yürütmekteyiz. Bu amaç doğrultu-
sunda 2004 yılında, Türkiye’nin ilk savunma 
yazılımı ihracatını Norveç’e gerçekleştirmiş 
olan fi rmamızın ihraç ettiği ürünler, halen pek 
çok NATO ülkesi dahil 21 ülkenin silahlı kuv-
vetlerinde başarıyla hizmet vermektedir. 

2017 yılında Bilim Sanayi ve Teknoloji 
Bakanlığı tarafından Ar-Ge Merkezi olarak 
tescillenen fi rmamız, kalite gereksinimleri 
doğrultusunda da uluslararası standartlar-
da hizmet vermektedir. ISO 9001:2015, ISO 
27001 BGYS, CMMI Olgunluk Seviye 3 ka-
lite sertifi kalarına, “Milli Gizli” ve “NATO 
Gizli” gizlilik dereceli Tesis Güvenlik Bel-
gelerine, T.C. Milli Savunma Bakanlığı As-
keri Yazılım Geliştirme İzin Belgesi’ne ve 
TAI DO-178 Tedarikçi Kalite Sistem Onay 
Sertifi kası’na sahibiz.

Güven ve memnuniyet esaslı iş yapış biçi-
mini ilke edinerek her geçen yıl iş kapasite-
mizi, bilgi birikimimizi ve çalıştığımız fi rma/
kurum sayısını artırmakta ve geleceğe doğru 
emin adımlarla ilerlemekteyiz. Kurduğumuz 
bu güven içerisinde yıllardır hizmet verdiği-
miz kurumları T.C. Milli Savunma Bakanlığı, 
T.C. Ticaret Bakanlığı, İŞKUR, T.C. Milli 
Güvenlik Kurulu, Kara Kuvvetleri Komu-
tanlığı, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, Hava 
Kuvvetleri Komutanlığı, Aselsan, TAI TU-

SAŞ, Roketsan, Havelsan, TÜBİTAK, FNSS, 
Gama TURKSAT, TOBB, Kongsberg Defen-
ce Systems, Kongsberg Maritime, Kongsberg 
Norcontrol IT, Kongsberg Geospatial, Norveç 
Deniz Kuvvetleri, Güney Kore Deniz Kuvvet-
leri, Filipinler Kara Kuvvetleri, Telephonics, 
L3Harris, L3 LINK Simulations olarak sıra-
layabilirim.

Ülkemizde	verimlilik	artışıyla	rekabet	gücü	
sağlanması	 yönünde	 yapılan	 çalışmalar	
önem	kazanmaktadır.	Bu	alanda	şirketini-
zin	sunabileceği	katkılar	nelerdir?

Sanayide Dijitalleşme (Endüstri 4.0) ola-
rak adlandırılan yeni devrimle birlikte ilk te-
darikçiden, son kullanıcıya kadar tüm üretim 
ve değer zinciri gelişmiş dijital teknolojileri 
kullanarak tamamen entegre hale gelmekte-
dir. Bu teknolojilerle birlikte üretim sahasın-
daki tüm ekipmanın kendine özel bir internet 
adresi ile tanımlandığı sistem mimarisi içinde; 
tüm süreçlerdeki her an üretilen tüm verilerin 
depolandığı, kullanıcı tanımlı formüller ve al-
goritmalarla işlendiği, Büyük Veri Analitiği 
yoluyla süreç yöneticileri için anlamlı bilgi 
haline getirildiği ve kural bazlı senaryolarla 
otonom üretim süreçlerinin kurgulandığı bir 
akıllı üretim altyapısı oluşturulmaktadır.

Bu doğrultuda, bizim öncelikli çalışma 

Altay Yazılım Savunma, 20 
yılı aşkın süredir uluslararası 
standartlarda, askeri ve 
sivil, müşteriye özgü, bilgi 
teknolojileri çözümleri sunuyor. 
Yurt içi ve yurt dışında pek çok 
yazılım ve simülasyon projeleri 
yürüten OSTİM Savunma 
ve Havacılık Kümelenmesi 
(OSSA) üyesi şirket,  2004 
yılında, Türkiye’nin ilk savunma 
yazılımı ihracatını Norveç’e 
gerçekleştirdi. CEO Baki 
Şensoy, teknoloji üretiminde 
cesaretin önemine işaret etti. 

‘Teknolojide 
cesaretli olmak tüm 
gençlerimize ışık 
olacaktır’

Size göre OSTİM gibi yapılar Türk 
sanayisine neler kazandırıyor? Bölgenin, 
ülkemize olan etkilerini hangi yönlerle 
anlatırsınız? 

Başkentin öncü sanayi bölgelerinden biri 
olan OSTİM Organize Sanayi Bölgesi’nin, 
üretim ortamında, bölge işletmelerinin 
ihtiyaç duyabileceği her türlü hizmeti tek 
adımda, hızlı ve kaliteli bir şekilde sunuyor 
olmasını Türk sanayisinin gelişimi açısından 
oldukça olumlu değerlendiriyorum. Zaman 
içinde artarak ilerleyen üretim tecrübesi ve 
yenilikçi çalışmalarıyla uluslararası bir marka 
olma yolunda aday olan OSTİM’in milli ve 
rekabetçi çözümler üretme konusunda öncü 
olacağına inanıyorum. 

Firmamız ile birlikte yürütülen Endüstri 4.0 
projemizin OSTİM bünyesinde yaygınlaş-
ması ile beraber OSTİM Teknik Üniversitesi 
ile birlikte bu hizmeti sunma, geliştirme ve 
devam ettirme anlamında etkin bir şekilde 
çalışacağımızı düşünüyoruz. Endüstri 4.0 
projesi ile birlikte adımları atılmış olan OS-
TİM Sanal Fabrikası, Türk Sanayisini daha 
da geliştirerek dünya üzerinde aranan sana-
yilerden biri olmasına olanak sağlayacaktır. 

Baki Şensoy, OSTİM’in 
milli ve rekabetçi 
çözümler üretme 
konusunda öncü 
olacağına inandığını 
belirten Bakşi Şensoy, 
“Firmamız ile birlikte 
yürütülen Endüstri 
4.0 projemizin 
OSTİM bünyesinde 
yaygınlaşması ile 
beraber OSTİM Teknik 
Üniversitesi ile birlikte 
bu hizmeti sunma, 
geliştirme ve devam 
ettirme anlamında etkin 
bir şekilde çalışacağımızı 
düşünüyoruz.” dedi.

üyesidir.
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alanlarımız arasında Endüstri 4.0 uygulama-
ları ve Büyük Veri Analitiği konularının yer 
aldığını söylemek isterim. OSTİM Teknoloji 
Araştırma ve Geliştirme Merkezi A.Ş. ile bir-
likte yürüttüğümüz ve Akıllı Üretim Yöne-
tim Sistemi (ÜRİZ) adını verdiğimiz yazılım 
projemiz, OSTİM’de faaliyet gösteren KOBİ 
ölçeğindeki firmaların tüm üretim ve kalite 
süreçlerinin etkin bir şekilde takip edilebilme-
sine, personel verimliliğinin ölçülebilmesine, 
üretim hattındaki ürünlerin fiziksel ve anlık 
izlenmesinin sağlanabilmesine ve verilen si-
parişlerin kalan süre ve miktar bilgilerinin ta-
kibine olanak sağlamaktadır. Bu özellikler bir 
yandan firmaların üretim hatlarının izlenmesi-
ne olanak tanırken diğer yandan üretimin doğ-
ru planlanmasını, üretim süreçlerinin doğru 
bir şekilde oluşturulmasını ve üretim hızının 
artmasını sağlamaktadır. 

Önümüzdeki dönemde bu ürünümüzün 
yeteneklerini ve kullanımını hızla artırmaya 
yönelik çalışmalarımız hızla devam etmekte-
dir. Aynı zamanda firmaların bu ürün sayesin-
de gelişimlerini daha sağlıklı sürdürdüklerini 
görme imkanı sağlayacağımızı düşünmekte-
yiz. Bu sayede, birçok firmadan taleplerin ar-
tarak gelmeye devam edeceğini ve projemizin 
daha da olgunlaşarak OSTİM Sanal Fabrika 
çatısı altında firmalara daha iyi hizmet verece-
ğini planlıyoruz. 

Dijital dönüşümü tamamlamak isteyen 
işletmeler ve özellikle OSTİM’de faaliyet 
gösteren firmalar, konuyla ilgili çalışmaları-
mıza büyük ilgi göstermektedir. Bu doğrul-
tuda dijital dönüşüm ekibimiz ile ürün aile-
sine dönüşecek bir yapının temellerini atmak 
için OSTİM yönetiminin ve OSTİM Teknik 
Üniversitesi’nin yer aldığı yoğun çalışmalar 
yapmaktayız.

Yurt	içi	ve	yurt	dışı	projelerinizden	örnek-
ler	verebilir	misiniz?	

Firma olarak hem yurt içinde hem de yurt 
dışında pek çok yazılım ve simülasyon proje-
leri yürütmekteyiz. Ülkemizde oldukça fazla 
sayıda kamu kurum ve kuruluşlarına, savunma 
sanayiinde faaliyet gösteren firmalara ve özel 
sektöre anahtar teslim çözümler sunmaktayız.

TOBB için yaptığımız projelerden biri olan 
Ticaret Borsaları Bilgi Sistemi projemiz, bir 
yılı aşkın süredir kullanımdadır. Yanı sıra, 
işletmelerin tüm yaşam döngüsü işlemlerinin 
tek noktadan yapılabilmesini hedefleyen ve 
Ticaret Bakanlığımız ile yürütülen Peraken-
de Bilgi Sistemi projemize yönelik çalışma-
larımız tüm hızıyla devam etmektedir. Milli 
Güvenlik Kurulu ile ülkemizin mal ve hizmet 
ihtiyaçlarına yönelik planlamanın yapılmasını 
sağlayan Seferberlik Kaynak Planlama Siste-

mi Yazılım projemizin ilk ve ikinci fazını ba-
şarıyla teslim etmiş bulunmaktayız. 

Norveç merkezli bir firma olan Kongsberg 
Defence ve Aerospace firması ile yazılım ve 
simülatör alanlarında uzun yıllardır yakın 
çalışmalar sürdürmekteyiz. Bu kapsamda, 
KONGSBERG ile HAWK XXI İletişim Plan-
lama Simülatörü projesini yürütmüş olup, ha-
lihazırda Yüzey Takip Jeneratörü Simülasyon 
projemizde birlikte çalışmalarımız devam 
etmektedir. Geçmiş yıllarda NATO Hava Sa-
vunma Sistemleri için Link Eğitim Simülatö-
rü; ASELSAN firması ile A100 Gece Görüş 
Gözlükleri Projesi için Bilgisayar Tabanlı 
Eğitim Simülatörü; Ürdün Hava Kuvvetleri 
için Savaş Uçağı Kokpit Simülatörü; RO-
KETSAN için Lançer Yönetim Simülatörü ve 
Silah Yönetim Simülatörü gibi önemli çalış-
malara imza attık.

Şirketinizi	sektöründe	öne	çıkaran	yönleri	
nelerdir?	

Kurulduğumuz yıl olan 1957’den beri, ül-
kemizde pek çok konjonktür ve aktör değişik-
liğinin yaşandığı göz önüne alındığında; bu-
gün sektörde bulunduğumuz konum itibarıyla 
Altay’ın her dönemde varlığını sürdürebilmiş 
olmasının gücünü yalnız kendi kaynakları, 
bilgisi ve tecrübesinden aldığını açıkça gös-
termektedir. 

Günümüzde yazılım, simülasyon ve savun-
ma sektörü her geçen gün değişen, yeni ihti-
yaçlar ve fırsatlar doğuran dinamik bir pazar 
konumundadır. Altay Yazılım Savunma, deği-
şen bu ihtiyaçları karşılayabilmek ve ürün ve 
hizmet çeşitliliğini sağlayabilmek adına pa-
zardaki ihtiyaçlara hızlı cevap verebilecek sis-
tem çözümleri oluşturmak için çalışmaktadır. 
Yüksek deneyime sahip ve özelleşmiş yete-
nekleri olan ekibimizle müşterilerimizin ihti-
yaçlarına uygun bir şekilde cevap verebilmek 
için yazılım, simülasyon ve sistem çözümleri 
konusundaki tecrübemizi her geçen gün artıra-
rak faaliyetlerimize devam etmekteyiz. Güve-
nilir ve yetenekli bir çözüm ortağı arayanlara 
Altay olarak kapımızın sonuna kadar açık ol-
duğunu da içtenlikle belirtmek isteriz. 

OSTİM Savunma ve Havacılık Kümelen-
mesi (OSSA) üyeliği Altay Yazılım’a neler 
kazandırdı. Öte yandan siz kurumsal olarak 
OSSA’ya neler kattığınızı düşünüyorsunuz?

Savunma ve havacılık sektörlerinde mal ya 
da hizmet üreten KOBİ’lerin iş gücünü artır-
mak, ihracat yapabilir ve pazarda rekabet ede-
bilir hâle getirmek için çalışan OSSA; sektör 
paydaşlarını ve KOBİ’leri bir araya getirerek 
firmaların birbirleriyle rahatlıkla bilgi alışve-
rişinde bulunabilmelerini sağlıyor. Sektörel 
dinamiklere hakim olabilmemize yardımcı 

oluyor, uluslararası pazarlara açılma konusun-
da destek amacıyla düzenlenen fuar ve organi-
zasyon çalışmalarında rehberlik ediyor. 

OSSA’nın firmamıza ve sektörde faaliyet 
gösteren pek çok firmaya sunduğu değerli kat-
kılarının yanı sıra; şirketimiz de gerek ulus-
lararası pazardaki rekabetçi konumu gerekse 
yurt içindeki dinamik gücü itibariyle küme-
lenmeye değer katarak OSSA’nın hedeflerine 
hizmet etmeye çalışmaktadır. 

OSTİM Teknik Üniversitesi ile ilgili dü-
şüncelerinizi öğrenebilir miyiz? Altay Yazı-
lım, kurumdan neler bekliyor? Şirket olarak 
üniversite ile kurumsal iş birliklerine gitme-
yi düşünüyor musunuz? Öğrenciler, Altay 
Yazılım’dan en çok hangi alanlarda yararla-
nabilirler? 

OSTİM Teknik Üniversitesi öğrencilerine 
verdiği eğitim ile; ülkemizin istihdam, sektö-
rel ve bölgesel kalkınma gibi pek çok dinami-
ğini ele alan bir üniversite özelliği taşımakta-
dır. İş dünyası, sanayi sektörü ve toplumla iş 
birliği modeli içerisinde araştırma faaliyetleri-
ni yürüten, ülkemiz sanayi sektörünün üniver-
sitesi olma yolunda ilerleyen OSTİM Teknik 
Üniversitesi’nin Türkiye’de ve dünyada tica-
ri ve iktisadi politikaların oluşumuna ve uy-
gulanmasına öncülük eden, küreselleşmenin 
hızına, teknolojik gelişmelere kolayca adapte 
olabilen, alanında özgün projeler ve ürünler 
üreterek ülke ve bölge kalkınmasında önemli 
rol oynayacağını düşünmekteyiz.

OSTİM Teknik üniversitesi ile iş birliği 
yapmanın, istihdam yetkinliğimizi artıracağını 
değerlendiriyoruz. Bu şekilde hareket etmenin 
de doğal olarak şirket politikamıza büyük kat-
kı sağlayacağını düşünmekteyiz. Yazılım sek-
töründe atılan her adımın, yapılan ve takip edi-
len her yeniliğin sektörel ve küresel rekabette 
büyük önem taşıdığını biliyoruz. Bu bilinçle 
hareket ediyor ve iş birliği yaptığımız tüm 

projelerimizde inovasyonun ve teknolojinin 
tüm yeniliklerinden faydalanıyoruz. Kurumu-
muzun da öncülük ettiği ve rol aldığı bu tek-
nolojik sektörel yolculuğunda, tüm OSTİM 
Teknik Üniversitesi öğrencilerinin, tecrübeli 
ekiplerimizden faydalanabileceklerini düşün-
mekteyiz. 

Teknolojide cesaretli olmak, gücünü insan 
kaynağından almak; hem ülkemizde hizmet 
verecek tüm sektör çalışanlarına hem de gi-
rişimci olmak isteyen tüm gençlerimize ışık 
olacaktır.

OSTİM Teknoloji Araştırma ve Geliştirme 
Merkezi A.Ş. ile birlikte yürüttüğümüz ve 
Akıllı Üretim Yönetim Sistemi (ÜRİZ) adını 
verdiğimiz yazılım projemiz, OSTİM’de 
faaliyet gösteren KOBİ ölçeğindeki firmaların 
tüm üretim ve kalite süreçlerinin etkin bir 
şekilde takip edilebilmesine, personel ve-
rimliliğinin ölçülebilmesine, üretim hattındaki 
ürünlerin fiziksel ve anlık izlenmesinin sağ-
lanabilmesine ve verilen siparişlerin kalan 
süre ve miktar bilgilerinin takibine olanak 
sağlamaktadır.

OSTİM Teknik üniversitesi ile 
iş birliği yapmanın, istihdam 
yetkinliğimizi artıracağını 
değerlendiriyoruz. Bu şekilde 
hareket etmenin de doğal 
olarak şirket politikamıza 
büyük katkı sağlayacağını 
düşünmekteyiz. Yazılım 
sektöründe atılan her adımın, 
yapılan ve takip edilen her 
yeniliğin sektörel ve küresel 
rekabette büyük önem taşı-
dığını biliyoruz. Bu bilinçle 
hareket ediyor ve iş birliği 
yaptığımız tüm projelerimiz-
de inovasyonun ve tekno-
lojinin tüm yeniliklerinden 
faydalanıyoruz. Kurumumu-
zun da öncülük ettiği ve rol 
aldığı bu teknolojik sektörel 
yolculuğunda, tüm OSTİM 
Teknik Üniversitesi öğrenci-
lerinin, tecrübeli ekiplerimiz-
den faydalanabileceklerini 
düşünmekteyiz. 
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Dijitalleşme ile birlikte ‘uzaktan eği-
tim’, ‘uzaktan çalışma’, ‘uzaktan 
toplantı’, dijital ortamlarda ikili iş 

görüşmeleri, heyetler ve fuarlar hayatımıza 
hızlıca girdi. ‘Uzaktan’ kelimesi hayatımı-
zın bir parçası oldu.

İşte burada fırsatlar da ortaya çıkmaya 
başladı. Daha önce dış ticaret ile ilgili iş ve 
işlemler için daha fazla tanıtım yapılması, 
fuarlara katılım, yerinde pazar araştırmasına 
gidilmesi, ticari heyetlere katılım sağlan-
ması önemliydi. Daha fazla zamana ihtiyaç 
vardı. COVID-19, ‘uzaktan’ kelimesini ha-
yatımıza yerleştirerek ihtiyaç olan bu zama-
nı kazandırıyor. 

Diğer taraftan, işletmeler bütün dünya ile 
eşit koşullara ve imkanlara sahip. Dijitalleş-
meye hazır olan veya hızla uyum sağlayan 
işletmeler dijital ortamları etkin kullanarak 
çok daha kolaylıkla tanıtım, yeni pazar ve 
yeni müşteri bulma gibi birçok süreci tüm 
dünya ile aynı imkân ve koşullarda gerçek-
leştirebiliyor. 

Yeni dijital süreçlerin 
benimsenmesi gerekiyor

Yerinde pazar araştırması imkanı orta-
dan kalkınca internet erişimli veri tabanla-
rı kullanımına yönelmek zorunluluk oldu. 
Pandemi süreci dijital ortamlarda daha re-
kabetçi, daha etkin pazar araştırmaları yap-
mamız gereken bir dönemi başlattı. Yerinde 
pazar araştırması, bir uçak yolculuğu kadar 
yakın, ‘Ticaret Müşaviri ile yüz yüze görü-
şürüm’ düşüncesi yerini online seminerler-
de buluşmaya bıraktı.

Ticaret Müşavirlerimiz ile dijital ortam-
da buluşuyoruz, Dış Ticaret Koordinatörlü-
ğü olarak 11 seminer programında, 14 ül-
keyi (BAE-Dubai, Hindistan, Azerbaycan, 
Arnavutluk, Karadağ, Macaristan, Alman-
ya, Tacikistan, Nijerya, Güney Afrika Cum-
huriyeti, Senegal, Baltık Ülkeleri-Litvanya, 
Letonya, Estonya) inceledik. Seminerlere 

660’ın üzerinde katılımcı iştirak etti. Eylül 
ayının son iki haftası içinde de Tunus ve 
Filipinler’i Ticaret Müşavirlerimizden din-
leyeceğiz.

Dünya ve ülkemiz dış ticaret gündemi-
ne ilişkin konuları 7x24 hizmet mantığı ile 
80’in üzerinde başlıkta ticari bilgiyi OSTİM 
Dış Ticaret Günlüğü’nde yayınlıyoruz.

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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T.C. Ticaret Bakanlığı, devlet yardımla-
rının yanı sıra, gümrük süreçleri ticari 
bilgiye erişim gibi birçok konuda da 
hizmetlerini dijital ortama taşıdı. 

Kolay İhracat Platformu hizmetiyle ih-
racatla ilgili ticari bilgi ihtiyacını tek bir 
platform üzerinden karşılıyor. İhracatçı 
firmalar ve ihracata başlamak isteyen 
girişimciler hedef pazar belirleme ve 
sektör analizi gibi konularda ihtiyaç 
duyduğu raporlara yapay zekâ tekno-
lojisi ile çalışan sistemden erişiyor. 

Sadece ülkemizde değil, dünyada 
ticari belge ve prosedürlerin dijitalleş-
tirilmesi çalışmaları hızla sürdürülüyor. 
Gümrükler dijitalleşiyor, uluslararası 
bankacılık işlemleri dijitalleşiyor…  

Müşteri bulmak için fuarlara katılım 
sağlanıyordu. COVID-19 salgınıyla 
ülkeler, fuar politikalarını belirlemeye 
çalışırken, öngörüsüzlük hakim; gele-
ceğe yönelik stratejilerin oluşturulması 
için sisli ortamın dağılması bekleniyor. 

Ülkeler fuarların açılmasına karar 
verseler dahi bu defa uçuş kısıtları 
devreye giriyor. Katılımcı profili ve sa-
yısı doğal olarak etkileniyor. KOBİ’lerin 
yeni dönemde yeni kanallara yönel-
mesi, alternatif araçları istişare etmesi 
gerekiyor. 

Bu ortamda, sanal fuar ve B2B heyet-
ler ön plana çıkıyor. Ticaret Bakanlığı 
pazara girişte sanal ticaret heyeti ve 
sanal fuar organizasyonlarını da des-
teklemeye başladı.  

Fuarcılık açısından yapılan değerlen-
dirmelerde ağırlık kazanan yöntem; 
geleceğin konsepti olarak nitelendiri-
len ‘Hibrid Fuarlar’. 

Özetle, dijitalleşme ve dijital ortam-
lara uyum, ticari iletişimin merkezine 
doğru yöneliyor. 

Web sitesi başta olmak üzere dijital 
altyapı daha da önem kazanmaya 
başladı. Web sitenizi güçlendirebilir, 
sosyal medyayı daha etkin kullanabi-
lirsiniz. Bunlar en az maliyetli araçla-
rınız. Dijital kataloglar oluşturabilir ve 
online showroomlar açabilirsiniz. 

Sanal heyetler, fuarlar, B2B platform-
larının etkinliği çok önemli. Müşterilere 
sanal ortamlarda ulaşmanın önemi 
artıyor. Bu konudaki yeteneklerimizi 
geliştirmemiz, yetkinliğimizi artırmamız 
gerekecek.

B2B, platformlar (elektronik rehberler, 
eşleştirme siteleri) üzerinden müşteri 
bulmanın payı artıyor. Tedarik zincirle-
ri kırıldı, yerelleşme ve bölgeselleşme 
gündemde bu açıdan, bölge, ülke 
ve sektör spesifik B2B platformları 
düşünmemiz lazım. 

Kullandığımız kanallar dijitalleşiyor, 
dijital alt yapımız ne kadar güçlü ise 
veya güçlendirebilecek isek dijital 
olarak etkinleştirilmiş ticarete ne kadar 
hazırsak o kadar rekabetçi olacağız ve 
sürdürülebilirliği sağlayabileceğiz. 

Kolay İhracat Platformu

OSTİM DIŞ TİCARET BÜLTENİ 
2 AYDA BİR YAYINLANIR 

BÜLTENE LİNKTEN ULAŞABİLİRSİNİZ

OSB’ler ve KOBİ’ler rotayı 
‘dijitale’ çevirmeli 

En önemli kaynak yine insan 

Dünyadan çarpıcı bir örnek 
vermek gerekirse, ABD’nin Dijital 
Ticaret Ataşesi Programlarını 
uygulamaya koyması. Program 
ile ABD mevcut ticaret ataşelerinin 
yanına birde dijital ticaret ataşeleri-
ni eklemiş durumda. 

Dijital ataşeler, dünyanın 75 ülke-
sinde 128 elçilik ve konsoloslukta 
görev yapıyor ve; ABD şirketlerinin 
e-ticaret kanallarında etkinliklerini 
artırmayı, internetin küresel alanda 
serbestleştirilmesini sağlayacak 
girişimleri yapmayı, ticaret dip-
lomasisini geliştirmeyi, teknoloji 
konularında danışmanlık yapmayı 
hedefliyor.  

İnsan kaynağı, dijital kanallardaki 
gücü ve etkinliği belirliyor. Dijital 
ortamda pazar araştırması yürü-
tülecekse o zaman sektör-pazar 
analistlerine, dijital dünyaya hakim 
analistlere ihtiyaç doğuyor. Dijital 
ortamda ticari iletişim yetkinliği 
olan insan kaynağına ihtiyaç var.

İnsan hareketini kısıtlayan 
pandemi döneminin bir 
sonucu olarak karşı karşıya 
kalınan küresel kriz, 
firmaları bütün dünya ile eşit 
imkanlara sahip kıldı, dijital 
olarak etkinleştirilmiş ticareti 
şekillendirmeye başladı. 
Dijitalleşme kaçınılmaz bir 
şekilde ve hızla gündeme 
yerleşti. 



TEMMUZ-AĞUSTOS-EYLÜL-EKİM 2020  23   

HAVELSAN Genel Müdürlüğüne ata-
nan Dr. Mehmet Akif Nacar, savun-
ma sektöründe görev yapan basın 

mensupları ile tanışma toplantısı gerçekleş-
tirdi.

HAVELSAN Merkez Yerleşkesin-
de düzenlenen toplantıda, gündeme ve 
HAVELSAN’ın savunma sanayii çalışmaları-
na yönelik değerlendirmeler yapan Dr. Nacar, 
önemli açıklamalarda bulundu. 

HAVELSAN’ın 25 yıllık deneyimle Milli 
Muharip Uçak projesinde yer alma çalışmala-
rına değinen Nacar, “Simülatörde geliştirdi-
ğimiz harekât test ortamı yazılımını daha da 
geliştirerek, yabancı muadilleriyle eş düzeye 
getirerek kullanıma açalım diye düşündük. 
Bunun için de 1 yıldan fazla süredir gerek Sa-
vunma Sanayii Başkanlığı ve gerek TUSAŞ’la 
görüşüyoruz.” dedi.

Milli Kurumsal Kaynak Yönetimi (ERP) 
Projesi hakkında da bilgiler veren Nacar, 
şunları kaydetti: “Kurumsal kaynak yönetimi 
alanında geliştirmeye başlanan bu yazılıma 
birçok kamu kurumunun, özel sektör fi rma-
larının ihtiyacı olduğunu biliyoruz. Özellikle 
KOBİ’lerin bu anlamda çok ciddi ihtiyaçları 
olduğunu biliyoruz. Stok, demirbaş, fi nans, 
bordro gibi bütün modülleri içerisinde barın-
dıran çeşitli ölçeklerde bulut ortamına da ta-
şıyabileceğimiz bir platform. 2021 yılında ilk 
kurulumlarını yapmayı, daha sonra canlıya 
alma işlemlerini gerçekleştirmeyi planlıyoruz. 
Bu da HAVELSAN’ın yüz akı olacak güzel 
projelerinden bir tanesi.”

Sektörün ufkunu açacak
HAVELSAN’ı HAVELSAN yapan en 

önemli projelerden birinin Hava Kuvvetleri 
Komutanlığı için 1990’lı yıllardan itibaren 
geliştirilmeye başlanan ve güncel ihtiyaçlara 
göre halen geliştirmesi süren Hava Kuvvetleri 
Bilgi Sistemi Projesi (HvBS) olduğunu dile 
getiren Nacar, bu projenin bir benzerinin De-
niz Kuvvetleri Komutanlığı için de projelen-
dirme çalışmalarının başladığını kaydetti. 

Nacar, konuya ilişkin şunları söyledi: 
“Diğer bir projemiz yine Komuta Kontrol ve 
Savunma Teknolojileri birimimizin yoğun-
luklu olarak geliştirdiği ORSA projesi. Bu da 
HAVELSAN’ı HAVELSAN yapan ve halen 
geliştirmesi süren, devam eden HVBS Hava 
Kuvvetleri Bilgi Sistemi Projesi’nin bir ben-
zerinin, daha yeni nesil dediğimiz bir sonraki 

kuşağının uygulandığı, içerisinde big datadan 
yapay zekâya kadar bütün cloud teknolojileri-
ne kadar kullanıldığı, Deniz Kuvvetleri’nin ih-
tiyacına hitaben geliştirilecek olan bir ORSA 
projesi konusu var. Bu konuda da biz önemli 
yol almaya başladık. Henüz daha projelendir-
me aşamasında bu ama HAVELSAN’ın ve 
sektörün ufkunu açacak bir proje.” dedi.  

Oto pilottan otonom sisteme
Popüler teknoloji alanlarından insansız/

robotik sistemler alanında da HAVELSAN’ın 
çalıştığını kaydeden Nacar, “Simülatörlerde 
kullandığımız oto pilot yaklaşımından yola 
çıktık. ‘HAVELSAN olarak oto pilot yapabi-
liyoruz ve o zaman otonom sistem de yaparız’ 
dedik ve bu şekilde otonom sistemlere girdik. 
Tabi biliyorsunuz otonom sistemler yeni bir 
konu değil savunma sanayinde, bu alanda faa-
liyet gösteren çeşitli fi rmalar var, İHA bazında 
bunu yapanlar var, işte Kamikazesi var başka 
sürü İHA yapmaya çalışan diğer fi rmalarımız 
var. Biz bunların yol haritasıyla da bunlarla 
da çelişmeden daha ileri ne yapabiliriz dedik. 
Bu konuda sürü algoritmalarını uygulayalım 
istedik. Dolayısıyla, sürü zekâlı sistemler 
üzerinde yoğunlaştık. Sadece otonomi değil, 
aynı zamanda bunların sürü olarak da hareket 
etmesi konusunda çalışmalar yürüttük.” dedi. 

Telekom, teknoloji, IT hepsi birbirine 
yaklaşıyor

HAVELSAN, OSTİM’de faaliyet gösteren 
Haberleşme Teknolojileri Kümelenmesi tara-
fından yürütülen Uçtan Uca Yerli ve Milli 5G 
Projesi’nde önemli paydaşlardan. Proje ile il-
gili değerlendirmelerde bulunan Mehmet Akif 
Nacar, projenin pandemi nedeniyle yıl sonun-
da tamamlanacakken gelecek yıl Mart ayına 
sarktığını kaydetti.

Nacar, şu bilgileri verdi: “HAVELSAN, 
telekom alanında faaliyet gösteren sektör an-

lamında bir fi rma değil, ama biz yazılım sek-
töründeyiz ve artık telekom, teknoloji, IT hep-
si birbirine yaklaşıyor. Yani bugün bir Apple 
fi rması banka kuruyor veya para transferi 
yapıyor. Bir efendim Toyota fi rması teknoloji 
üssü açıyor mesela. Dolayısıyla, bu teknoloji-
ler birbirine yaklaşıyor. 

HAVELSAN’ın da IT altyapısıyla çünkü 
bu 5G demek aslında yazılım tabanlı network 
demek, yani yazılım tabanlı GSM bir noktada 
demek veri taşıma demek. Bu şu demek as-
lında: Yazılım tabanlı olduğu zaman donanım 
bağımlılığının ortadan kalkıyor olması demek, 
marka bağımlılığının ortadan kalkıyor olması 
açık kaynakla başlayan ve üretilen yazılımla-
rın mesela bir santral yazılımı, bir baz istas-
yonu yazılımı, bir efendim o aradaki linkleri 
sağlayan yazılımlar fi lan bütün bunlar burada 
çalışan yazılımlar servis tabanlı, bulut taban-
lı olmaya doğru gidiyor. Dolayısıyla, burada 
öne çıkan OpenStack, Kubernetes gibi tekno-
lojiler bu çekirdek istasyonların yazılımında 
kullanılıyor. 

Bu yönüyle HAVELSAN, bu projede yer 
almış oldu ve bu alandaki bu sadece opera-
törlerin desteklediği genel telekom altyapısı 
değil, özel virtual private network dediğimiz 
özel networkleri de beraberinde getiren bir 
konu. Yani eskiden mümkün olmayan, çünkü 
network dilimleme denen bir konu var; ağı, 
genel bir ağ üzerinde telekom ağı üzerinde 
özel bir ağ oluşturabiliyorsunuz. Mesela bir 
afet durumunda bunu yapabiliyorsunuz. Veya 
bir mesela bir yangınla ilgili, bir 112’yi vesa-
ire mesela sağlık şeyi fi lan bu tip bir felaket 
durumunda bunu ana gövdeden bağımsız hale 
getirebiliyorsunuz. Bu gibi kurumsal konu-
larda HAVELSAN bu yazılımını kullanarak 
aslında çok fazla telekom operatörlerinin iş-
tigal ettiği alana çok fazla girmeden savunma 
sanayii, güvenlik konularında ‘mission kritik’ 
dediğimiz görev kritik sistemlerde bunun kul-
lanımını yaygınlaştırmak gibi bir hedefi  var 
HAVELSAN’ın.”

HAVELSAN Genel Müdürü 
Dr. Mehmet Akif Nacar, Milli 
Kurumsal Kaynak Yönetimi 
(ERP) Projesi’nde, 2021 yılında 
ilk kurulumlarını yapmayı, 
daha sonra canlıya alma 
işlemlerini gerçekleştirmeyi 
planladıklarını anlattı.  Genel 
Müdür Nacar Uçtan Uca Yerli 
ve Milli 5G Projesi hakkında da 
açıklamalarda bulundu. 

Milli ERP 2021’de kuruluyor
HAVELSAN, kurum personellerinin 

kendi aralarında mesajlaşabilme, 
güvenli olarak sesli ve görüntülü görüş-
me, medya ve dosya paylaşımı, kurumsal 
gruplar aracılığı ile toplu görüşmeler ya-
pabileceği “İleti” uygulamasını geliştirdi.

Şirketten yapılan açıklamada; güven-
li iletişimi sağlamak amacıyla HAVEL-
SAN tarafından geliştirilen ve kullanıma 
sunulacağı andan itibaren kurumların 
iletişim ihtiyaçlarını güvenilir bir şekil-
de karşılaması beklenen ileti, beyaz kutu 
kriptografi sinin uygulandığı ilk anlık me-
sajlaşma ürünü olduğu vurgulandı.

İleti ürünü ile kurumların personeli 
kendi aralarında mesajlaşabiliyor, güven-
li sesli ve görüntülü görüşme gerçekleşti-
rebiliyor, medya ve dosya paylaşabiliyor 
ve kurumsal gruplar aracılığı ile toplu 
görüşmeler yapabiliyor. HAVELSAN 
mühendislerinin, üniversite iş birlikte-
likleri ile özgün kriptografi  algoritmaları 
üreterek geliştirdiği ileti, mevcut mobil 
iletişim platformlarında yer almayan gü-
venlik teknolojilerine sahip. 

Vatandaşların 
bireysel 
kullanımına açık 
değil

Açıklamada şu hu-
suslara dikkat çekildi: 

İleti; tüm bu güven-
lik özellikleri dikkate 
alındığında, günümüz-
de bireylerin yakın 
çevreleri ile iletişime 
geçmek için kullandı-
ğı bazı uluslararası anlık 
iletişim ve mesajlaşma uygulamaları ile 
karşılaştırılmamalıdır. 

Uçtan uca iletişim güvenliğini sağ-
lamakla birlikte, bilgi güvenliğinde ya-
bancı servislerden bağımsız çalışabilme, 
kurumların kendi sunucularına kurulum 
yapabilme, sunucularda hassas verilerin 
saklanmaması gibi özellikler ile ileti ürü-
nünde ekstra önlemler alınmıştır. 

Uygulama mağazalarını (Google 
PlayStore, Apple Store vb.) kullanmadan 
uygulama güncelleme, merkezi yönetim 
paneli aracılığı ile kullanıcı ve grup yö-
netimi, uygulama yayınlama özellikleri 
ile kurumlara kendi süreçlerini yönetme 
fırsatı verilmiştir. 

İleti, Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönü-
şüm Ofi si tarafından yayımlanan Bilgi ve 
İletişim Güvenliği Rehberinde yer alan 
kurumlar arası ve kurum içi iletişimin 
yerli ürünlerle yapılmasına ilişkin kriter-
lere uygun olarak geliştirilmiştir. 

Bazı basın yayın organlarında “Yerli 
Whatsapp geliyor” vb. ifadelerle kamu-
oyuna tanıtılan ileti ile ilgili yanlış ve 
yanıltıcı bilgilerin önüne geçilebilmesi 
adına; İleti’nin, sunduğu güvenlik özel-
likleriyle çok farklı bir teknolojiye sahip 
olduğunu, geliştirme süreçlerinin tamam-
lanmasının ardından başta kritik kamu 
kurumlarımız olmak üzere sadece kurum-
sal kullanıma sunulacağını, vatandaşların 
bireysel kullanımına açık olmayacağını 
belirtmekte fayda görüyoruz.”

KURUMLAR İÇİN ‘İLETİ’
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Barış Konuk - HİDROMEK Satınalma 
Uzmanı

Öncelikle emeği geçen herkese teşekkür 
ediyorum. B2B çok verimli ve başarılıydı. 
Firmalarla tanıştıktan sonra onları yerinde zi-
yaret etmekte fayda var. Pandemi nedeniyle 
artık kimse yüz yüze görüşmek istemiyor. 
Bu toplantılar yerinde, olması gereken 
uygulamalar. 

Cemil Cem Gürbüz - Pi Makina Tedarik 
Lojistik Müdürü

Firmalar kendilerini tanıttılar, bildiğimiz 
yönlerin dışında bilmediğimiz bilgiler ver-
diler. Bu, bizim için bir avantaj oldu. Biz de 
firmamız hakkında geleceğe yönelik planlar 
hakkında değerlendirmelerde bulunduk; 
bu da onlar için bir avantaj oldu. Kendilerini 
çok iyi tanıttılar. Sürenin yetmediği firmalar 
bile oldu. Emeği geçen herkese teşekkür 
ediyorum.

Cenk Soysal - Soysal Hidrolik Genel 
Müdürü

Program çok güzel ve verimliydi. Özellikle 
pandemi nedeniyle firmalarla görüşemiyo-
ruz, ziyarete gidemiyoruz. Çok ihtiyaç duyu-
lan bir etkinlikti. Dijital ortamda firmamız için 
güzel ve şık bir stant da yapılmıştı. İleriye 
yönelik olarak yüz yüze görüşme için sözler 
verildi. Başlangıç için çok iyi bir proje oldu, 
geliştirdiğimizde daha iyileri olabilir. Herke-
sin emeğine sağlık, çok teşekkür ediyorum.

Abdylla Orazgylyjov - Turalı Group İş 
Geliştirme Müdürü 

Organizasyon için çok teşekkür ederiz. 
Program güzel ve efektifti. Etkinliğin iş 
potansiyelimizi artıracağını düşünüyorum. 
Herkesin emeğine sağlık.

Pandemi sürecinde dijital 
ortamda üyelerine katkı 
sunmaya devam eden İŞİM, 
üyeleri arasında iş birliğini 
geliştirmek için, ikili iş 
görüşmelerini (B2B) dijitale 
taşıdı. 

Görüşler

İş ve İnşaat Makineleri Kümelenmesi 
(İŞİM), Makina İmalat Sanayii Dernekleri 

Federasyonu’na (MAKFED) yaptığı üyelik 
başvurusu kabul edildi. İŞİM 3’üncü gözlem-
ci üye olarak MAKFED ailesine katıldı.

3’ü gözlemci olmak üzere 23 üyesi bulu-
nan MAKFED, Türk makina imalatı sektö-
rünün, diğer yan sektörler ile beraber ilerle-
mesine ve kalkınmasına katkıda bulunmak, 
makina sanayi ile ilgili tüm sektörel politika 
ve uygulamaların oluşmasında, sektörün yan 
sanayi ile birlikte gelişerek küresel rekabette 
güçlenmesinde etkin rol oynamayı amaçlıyor. 
MAKFED’in temel ilkesi, üye dernekler ve 
bunlara üye meslek mensupları arasında var 

olan dayanışmayı en üst seviyeye çıkarmak.

İŞİM Yönetim Kurulu Başkanı Halide 
Rasim, MAKFED’e üye olmalarının iki kuru-
mada güç katacağına işaret ederek, şu değer-
lendirmeleri yaptı: “Türk makine sanayisini 
yurt içi ve yurt dışı tüm platformlarda etkin 
bir şekilde temsil eden, sektörün gelişimi için 
analizler çıkaran ve projeler üreten, makine 
sektörü altında yer alan sektörel kuruluşlar 
arasındaki iş birliğini artırmayı hedefl eyen 
federasyonda olmak bize ve üyelerimize güç 
katacaktır. Bizim 10 yılı aşkın birikim ve tec-
rübelerimizin de MAKFED’e güç katacağına 
inanıyoruz. Sektörümüze, üyelerimize hayırlı 
olsun.”

İş ve İnşaat Makineleri Kümelenmesi (İŞİM) 
iş birliği günleri olarak yürüttüğü, alıcı ve 

tedarikçileri buluşturduğu programları diji-
tal ortama taşıdı. Küme, üyesi olan ana ürün 
üreticileri HİDROMEK, Pi Makina, MEKA 
Global ile yine onlara tedarikçi olabilecek 11 
üye fi rması arasında 25’in üzerinde görüşme-
ye imza atıldı.

Küme içindeki ticari iş birliklerini artıran 
etkinliğin ardından katılımcılar ve İŞİM Yö-
netim Kurulu, değerlendirme toplantısında 
buluştu. Üç büyük fi rmanın satın alma yetki-
lileri, programın kendileri açısından oldukça 
verimli geçtiğini belirterek, tedarikçi adayları 
hakkında olumlu sinyaller verdi. Birçok üye 
ilk defa böyle bir programda yer aldığını ifade 
ederek yeni iş birliği toplantıları talep etti. 

Küme, fi rmalarının ihracat kapasitesini ar-
tırmak amacıyla aynı programı yurt dışı fi rma-
ları ile gerçekleştirecek. 

İŞİM’den ilk 
dijital B2B 
etkinliği

İŞİM MAKFED’e gözlemci üye oldu

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma 
Ajansları Genel Müdürlüğü, yatırımcı-

ların, girişimcilerin iş ve işlemlerini kolay-
laştıracak yeni bir uygulamayı devreye aldı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Va-
rank, yeni sistemi anlattı. Bakanlığa bağlı 
26 kalkınma ajansının, yatırımcıların yatı-
rım öncesi, yatırım süreci ve yatırım sonrası 
iş ve işlemlerini tek elden takip ettiğini be-
lirten Varank, “Ajanslarımız, yatırımcıların 
ihtiyaç duyduğu her konuda ve devlet des-
tekleri hakkında ücretsiz olarak danışmanlık 
hizmeti sunuyor.” dedi.

Varank, ülkeleri ticarî iş süreçleri ve yatı-
rım kolaylığı açısından kıyaslayan Dünya İş 
Yapma Kolaylığı Endeksinde Türkiye’nin, 
istikrarlı bir şekilde üst sıralara tırmandığını 
vurgulayarak, “Yatırımcılarımızın işlerini 
kolaylaştıracak yeni bir uygulamayı daha 
hayata geçirdik. Devlet destekleri bilgilerini 
tek bir platformda toplayan www.yatirima-
destek.gov.tr adresli internet sitesi yayın fa-
aliyetine başladı.” diye konuştu.

Bir tıkla 241 destek
Devlet tarafından verilen destek, hibe ve 

teşvikleri tek çatı altında toplayan sitenin 
yatırım yapmak, iş fi kirlerini hayata geçir-
mek isteyenlerin hizmetine sunulduğunu 
belirten Varank, “Kamu kurum ve kuruluş-

larımızın 241 farklı desteğine tek tık’la ula-
şabilirsiniz.” dedi.

Yatırımcılar, internet sitesinde yer alan 
Teşvik Robotunu kullanarak, yatırım yap-
mayı düşündükleri şehir ve sektörle ilgili 
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı yatırım teş-
vikleri hakkında da bilgi sahibi olabiliyor. 
Yatırım teşviklerinin hesaplamalarını ya-
parak teşviklerin sunduğu tüm avantajları 
görebiliyor.

81 ilde yer alan ve kalkınma ajanslarına 
bağlı olarak faaliyetlerini yürüten yatırım 
destek ofi sleri (YDO), sitede bulunan “So-
ru-Cevap” kısmında yatırımcıların merak 
ettikleri soruları yanıtlıyor. Böylece yatı-
rımcının yatırım süreçleri, yatırımı haya-
ta geçirmek için yararlanabilecekleri tüm 
devlet destekleri ve yatırım boyunca ihtiyaç 
duyacakları danışmanlık hizmetine kolayca 
erişim sağlanıyor.

Aranan desteğe en kısa sürede ulaşılabil-
mek için arama motorunda gelişmiş bir akıl-
lı algoritma tekniği kullanıldı. Bu sayede, 
sitede yer alan arama kutusuna destek prog-
ramı adı, konusu, kurum adı gibi anahtar 
kelimeler girildiğinde destekler listeleniyor.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı 
Mustafa Varank, devlet 
desteklerinin bir web 
sitesi ile tek çatı altında 
topladıklarını açıklayarak, 
yatırım yapmak, iş fikirlerini 
hayata geçirmek isteyenlerin, 
www.yatirimadestek.gov.
tr adresini ziyaret ederek, 
kamu kurum ve kuruluşlarının 
241 farkı desteğine tek tıkla 
ulaşabileceklerini söyledi. 

Devlet destek bilgileri 
tek çatı altında toplandı
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Amerika Birleşik Devletleri merkezli 
askeri yayıncılık kuruluşu Defense 
News dergisi tarafından her yıl bir 

önceki yılın savunma satışları baz alınarak ya-
yınlanan Defense News Top 100 Listesi’nde 
bu yıl Türkiye’den 7 şirket yer aldı. ASEL-
SAN, TUSAŞ, BMC, Roketsan, STM Savun-
ma Teknolojileri Mühendislik ve Ticaret A.Ş. 
2019’a göre listede yükselirken, FNSS Savun-
ma Sistemleri A.Ş. ve HAVELSAN A.Ş. de 
2020’de ilk kez listeye giren Türk şirketleri 
oldu.

ASELSAN ilk 50’de
Türk savunma sanayiinin köklü şirketle-

rinden ASELSAN, 2019 yılında 52. sırada yer 
aldığı listede, bu yıl 2.2 milyar dolara yaklaşan 
savunma cirosu ile 4 basamak yükselerek 48. 
sırada yer aldı.  ASELSAN Yönetim Kurulu 
Başkanı ve Genel Müdürü Prof. Dr. Haluk 
Görgün, listede üst sıralarda yer almaktan 
mutlu olduklarını ancak hedefl erinin çok daha 
yukarısı olduğunu belirtti. Görgün, “ASEL-
SAN ürünleri, dünyanın 65 ülkesinde hizmet 
vermeye devam ediyor. Güvenlik güçlerimi-
zin, dost ve müttefi k ülke silahlı kuvvetlerinin 
ihtiyaçlarını hızlı ve güvenilir şekilde karşıla-
mak için gece-gündüz çalışmaya devam ede-
ceğiz. Bunun karşılığında ilerleyen yıllarda 
bu listede daha da yukarılarda yer alacağımıza 
inanıyorum.” dedi.

“Savunma sektörümüzün başarısı”
Prestij sıralamasına bu yıl ilk kez giren 

HAVELSAN, 295.61 milyon dolarlık savun-
ma geliriyle listede yer alan 7 Türk şirketin-
den biri oldu. HAVELSAN Genel Müdürü Dr. 

Mehmet Akif Nacar, Türkiye’nin 7 savunma 
şirketinin, dünyanın en prestijli listesinde ilk 
100 arasında yer almasının, savunma sanayi-
mizin teknolojik gelişiminin ve buna bağlı ar-
tan ihracat potansiyelinin yansıması olduğunu 
dile getirdi.

Nacar, elde edilen bu başarının HAVEL-
SAN kadar savunma sektörünün de başarısı 
olduğuna dikkat çekerek, “Bu başarı topyekûn 
savunma sektörümüzün başarısıdır. Savunma 
Sanayii İcra Komitemiz, Savunma Sanayii 
Başkanlığımız, Milli Savunma Bakanlığımız, 
Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Türk Silahlı Kuv-
vetlerini Güçlendirme Vakfımız, çalışanları-
mız, iç ve dış müşterilerimiz ile iş ortaklarımız 
bu başarıda pay sahibidir.” görüşünü paylaştı.

Dünya markası olma yolunda
BMC’den yapılan açıklamada şirketin, 

2019 yılında büyük bir ivme yakalayarak 
dünyanın en iyileri arasına adını yazdırdığı 
vurgulanarak, “BMC, savunmadaki gücünü 
her geçen gün sağlamlaştırarak dünya mar-
kası olma yolundaki hedefl erine doğru hızla 
ilerliyor. BMC Ailesi olarak ülkemizi dünya 
çapında temsil etmenin haklı gururunu yaşar-
ken, emeği geçen tüm çalışma arkadaşlarımıza 
ve paydaşlarımıza teşekkür ediyoruz.” denildi.

3 yıldır listede
STM Savunma Teknolojileri Mühendis-

lik ve Ticaret A.Ş.‘den yapılan açıklamda, 
Türkiye’nin savunma sanayii ve milli tekno-
loji hamlesinde kritik bir rol üstlenerek yerli 
teknolojiler geliştiren ve bu kabiliyetini dost 
ve müttefi k ülkelere taşıyan şirketin, ilk kez 
2018 yılında girdiği Defense News Top 100 
listesinde bu yıl da yer alarak, üç yıldır küresel 
savunma sektöründe Türkiye’yi temsil ettiği 
kaydedildi. 

Açıklamada, “Yıllık 485 milyon dolarlık 
cirosuyla, alanında dünyanın en güçlüleri ara-
sında yer alan ve Defense News Top 100‘teki 
7 Türk şirketinden biri olan STM yüksek ni-
telikli insan gücüyle, askeri deniz platformla-
rı, otonom sistemler, siber güvenlik, uydu ve 
radar teknolojileri, komuta kontrol sistemleri, 
sertifi kasyon ve danışmanlık alanlarında faa-
liyet gösteriyor. Türkiye'nin savunma sanayi-
indeki ihtiyaçlarını ileri teknolojili ürünleriyle 
karşılayan şirket, sektöre rekabetçi, yenilikçi 
ve akıllı teknolojik çözümler geliştirmek oda-
ğıyla yol alıyor.” denildi.

Dünyanın en prestijli savunma 
sanayi listesi olarak kabul 
edilen Defense News Top 100 
listesinde bu yıl 7 Türk şirketi 
gurur yaşattı. Türkiye’den, 
ASELSAN, TUSAŞ, BMC, 
ROKETSAN, STM Savunma 
Teknolojileri Mühendislik ve 
Ticaret A.Ş., FNSS Savunma 
Sistemleri A.Ş. ve HAVELSAN 
A.Ş., dünyanın en büyük 
savunma sanayi şirketleri 
arasında yer aldılar.

7 Türk şirketi 
prestij listesinde

Devler liginde iki şirket ilk kez yer aldı, 
mevcutlar geçen seneye göre yükseldi

Anadolu Ray-
lı Ulaşım 

Sistemleri Küme-
lenmesi (ARUS) 
üyeleri ASELSAN 
ve ENEKOM’dan 
büyük başarı. İki 
şirket, Avrupa Raylı 
Sistemler Küme-
lenmeleri Birliği’nin 
(ERCI) İnovasyon Ödülü’nü aldı. 

Avrupa Raylı Sistemler Kümelenmele-
ri Birliği’nin (ERCI), her yıl düzenlediği 
İnovasyon Ödülleri’nde sonuçlar açıklan-
dı. ARUS’un da üyesi olduğu 17 ülkeden 
15 kümelenme ve 2.500’den fazla fi rma-
nın yer aldığı ERCI, bu yıl Büyük Ölçekli 
Firma kategorisinde Midas/R-Demiryolu 
Fiber Optik Algılayıcılı Akıllı İzleme ve 
Uyarı Sistemi ile ASELSAN’ı; Jüri Özel 
Ödülü kategorisinde RailAcoustic Demir-
yolları Ray Kırıklarını Algılama Sistemi ile 
ENEKOM’u zirveye taşıdı 

ARUS Koordinatörü Dr. İlhami Pektaş, 
ödüllerin 23 Eylül 2020’de tarihinde Innot-
rans Business Days etkinlikleri kapsamında 
yapılacak törenle takdim edileceğini belir-
terek, “ASELSAN ve ENEKOM fi rmaları-
mızı tebrik ediyor, başarılarının devamını 
diliyoruz.” dedi.

ERCI İnovasyon Ödülü
ERCI İnovasyon ödülleri, ERCI üyesi 

kümelenmelere üye şirketlerin geliştirdiği 
ürün ve hizmetlerinin; yenilikçi özellikleri, 
demiryolu sektörü için ekonomik ve sosyal 
faydaları, yeni dijital teknolojilerin enteg-
rasyonu, insan sermayesi üzerindeki etkisi, 
özel veya kamu kuruluşları ile iş birliğiyle 
inovasyon oluşturulması kriterlerine daya-
narak veriliyor. 

Ödül alacak şirketler iki aşamalı değer-
lendirmeyle seçiliyor. İlk olarak ERCI üye-
si kümeler tarafından ulusal ve bölgesel dü-
zeyde şirketler belirleniyor. İkinci aşamada 
ise, belirlenen şirketler, Avrupa genelinde, 
endüstri, araştırma ve kamu otoritelerini 
temsil eden bağımsız uzmanlardan bir Av-
rupa jürisi tarafından seçiliyor. 

ARUS firmaları 
büyük gurur yaşattı
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“Her OSB’ye 
TEKMER kurmak istiyoruz”

Organize Sanayi Bölgeleri Üst 
Kuruluşu’nun (OSBÜK) düzenle-
diği web semineri KOSGB Des-

tekleri Bilgilendirme Toplantısı’nda katılan 
KOSGEB Başkanı Prof. Dr. Cevahir Uzkurt, 
KOSGEB’in destekleri ve çalışmaları hakkın-
da bilgi verdi.

“KOSGEB’in destekleri sanayi 
üretimine güç verdi”

OSBÜK Başkanı Memiş Kütükçü, pande-
mi sürecini sonunu görmedikleri bir tünelde 
yolculuk etmeye benzeterek, “İşletmelerimizi 
bu tünelden salimen çıkarmak için KOSGEB, 
OSBÜK gibi kurumların yeni iş birlikleri ge-
liştirmesi çok daha önemli hale geldi.” dedi.

KOBİ deyince akla KOSGEB’in geldiğini 
ifade eden Kütükcü, pandemi döneminde 136 
bin KOBİ’nin KOSGEB’e olan 713 milyon 
TL borcunun ertelendiğine dikkat çekerek, 
“Projelere 4 ek süre tanıdınız. Korucuyu sağ-
lık ürünlerin yerli üretimine destek verdiniz. 
KOSGEB’in işletmelerimize verdikleri des-
tekler, Türkiye’nin sanayi üretimine güç verdi. 
Destek sizden üretim bizden.” mesajını verdi.

“OSB’ler bizim için en temel paydaş”
KOSGEB Başkanı Prof. Dr. Cevahir Uz-

kurt, kurum olarak sanayicilerin sorunlarını 
gidermek için çalıştıklarını anlattı. Çalışma-
larını sanayicilerle şekillendirmenin önemine 
vurgu yapan Uzkurt, “Bütün yaptığımız işler-
de paydaşlarımızın görüşünü birinci plana al-
dık. OSB’ler bizim için en temel paydaşlardan 
bir tanesi. Sizlerden gelecek talepler bizim 
için çok kıymetli.” dedi.

Yeni bir Teknoloji Geliştirme Merke-
zi (TEKMER) modeli kurguladıklarını dile 

getiren Cevahir Uzkurt, şu bilgileri verdi: 
“Şu an 33 müracaatımız var. Biz istedik ki; 
bu tür yerleri üniversitelerin kampüslerine 
hapsetmekten ziyade ki oralarda Teknolo-
ji Geliştirme Bölgeleri var, çok daha çabuk 
kurulabilen, kamunun yönetmediği yapılar 
olsun. Her OSB’ye TEKMER kurmak isti-
yoruz. Buralarda yazılacak başarı hikayeleri-
nin önünü açmak istiyoruz. Her türlü firma, 
start-up TEKMER’lere gelebilecek. Yönetimi 
KOSGEB’de olmayacak. Buralara KOSGEB 
temsilcilikler kurabileceğiz. 3 milyon 800 
bine kadar bir destek de vereceğiz.”

Yeni planladıkları TEKMER’leri kurum-
sal yapılar haline getirerek KOBİ’lerin dış 
pazarlara açılmasını sağlayan bir yapı ola-
rak kurmak istediklerini ifade eden Uzkurt, 
“TEKMER’leri OSB’lerde nasıl kurabiliriz 
bu öncelikli konularımızdan biri ama özellikle 
son dönemde KOSGEB olarak daha çok yatı-
rıma ve teknolojik üretime dönük destek prog-
ramları açıkladık. Bugün KOSGEB’de işlet-
me başına 5-10 milyon TL’leri konuşuyor hale 
geldik. Kamunun kaynakları, en fazla katma 
değer üreten, ithal ikamesi sağlayan, teknolo-
ji düzeyi yüksek, istihdamı artıracak kıymetli 
projelere vermek istiyoruz.” bilgisini verdi.

KOSGEB Başkanı Prof. 
Dr. Cevahir Uzkurt, yeni 
bir Teknoloji Geliştirme 
Merkezi (TEKMER) modeli 
kurguladıklarını ve 33 müracaat 
aldıklarını belirterek, “Her 
OSB’ye TEKMER kurmak 
istiyoruz.” dedi.

Baki Şensoy, OSTİM’in milli ve rekabetçi 
çözümler üretme konusunda öncü olacağına 
inandığını belirten Bakşi Şensoy, “Firmamız ile 
birlikte yürütülen Endüstri 4.0 projemizin OSTİM 
bünyesinde yaygınlaşması ile beraber OSTİM 
Teknik Üniversitesi ile birlikte bu hizmeti sunma, 
geliştirme ve devam ettirme anlamında etkin bir 
şekilde çalışacağımızı düşünüyoruz.” dedi.

KOSGEB Ankara OSTİM Müdürlüğü’ne 
atanan Hasan Şenel, OSTİM’i ziyaret etti. 
KOBİ’lerin Türkiye ekonomisi için öne-
mine dikkat çeken Şenel, “KOBİ’lerin bize 
gelmesini beklemeden, biz KOBİ’lerimize 
giderek katkı sağlayacağız.” dedi. OSTİM 
Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Aydın da 
Şenel’e yürüttükleri kümelenme çalışmala-
rını anlattı. Ziyaret esnasında OSTİM Tek-
nik Üniversitesi Mekatronik Bölümü öğ-

rencileri, geliştirdikleri Doküman Kamerası 
projesini heyete tanıttı.

"KOBİ'lerimize giderek katkı sağlayacağız"

Sakarya’da gerçekleşen TSE CO-
VID-19 Güvenli Üretim, Güvenli 
Hizmet, Güvenli Turizm ve Okulum 

Temiz” Belgesi Takdim Töreni’nde konu-
şan Büyükdede, “Türk Standardları Enstitü-
müz çalışanları, ziyaretçileri, tedarikçileri, 
bakım personelini korumak için hijyen uy-
gulamaları ile kontrol tavsiyelerini içeren 
Hijyen, Enfeksiyon Önleme ve Kontrol 
Kılavuzu'nu hazırladı. Sanayi işletmeleri-
mizle başladığımız kılavuz ve belgelen-
dirme çalışmalarımızı hizmet sektörümüz, 
okullarımız ve turizm sektörüne de yaydık. 
Kılavuzlarımız, kuruluşlara salgınla müca-
dele ederken sadece yol göstermekle kalma-
dı. Aynı zamanda salgın sonrası dönemin 
ihtiyacı olan, kuruluşların güvenilir ve hij-
yenik üretim standartlarına uygunluğunun 
belgelendirilmesini de sağladı.” dedi. 

Kuruluşları buna göre denetlediklerini 
anlatan Hasan Büyükdede, “Kılavuzda yer 
verdiğimiz standartları sağlayıp sağlama-
dığına baktık. Sektörlerden ve vatandaş-
larımızdan ilgi gören belgelendirme prog-
ramları çerçevesinde 627 kuruluşumuzu 
güvenli üretim, 86 kuruluşumuzu güvenli 
hizmet, 29 okulumuzu da okulum temiz 
belgesi ile belgelendirdik.” açıklamasında 
bulundu. 

“Kaynaklarımızı seferber ettik”
TSE Başkanı Prof. Dr. Adem Şahin, in-

sanlığı tehdit eden salgın döneminde, eko-
nominin çarklarının dönmesinin hem birey 
hem de yöneticisi olduğu TSE açısından 
son derece önem arz ettiğini söyledi. Ensti-
tü olarak "Ne yapabiliriz?" sorusuna cevap 
aradıklarını belirten Şahin, "Enstitümüz, 
bu süreçte tüm kaynak ve imkanlarını CO-
VID-19 ile mücadelede seferber etti. Önce-
likle ilgili standartların tamamını sanayici-
mizin erişimine açtık. Cerrahi maskelerin 
yerine kullanılan yıkanabilir bez maskelerin 
standartları ile ilgili bir çalışma yaptık. TSE 
K 599 Standardını belirleyerek ilgili tarafla-
ra sunduk." dedi. 

Şahin, sanayicilere destek olmak, tüke-
ticiler üzerinde güven duygusu oluşturmak, 
güvenin sürdürülebilirliğini sağlamak için 
çalışmalar yürüttüklerine değinerek şunları 
kaydetti: "TSE'miz, milli bir kurum olma-
nın sorumluluğunu esas alarak COVID-19 
Hijyen, Enfeksiyon Önleme ve Kontrol Kı-
lavuzu ile Güvenli Üretim Belgelendirme 
Programı’nı hazırladı. Bu belgelendirme 
programının bazı temel yaklaşımları bulu-
nuyor. Öncelik, başta çalışanlar olmak üze-
re tedarikçiler, müşteriler, tüketiciler gibi 
ilgili tüm tarafların sağlığını koruma altına 
almaktır. Ayrıca kontrollerin kesintisiz ola-
rak sürdürülmesini sağlamaktır.”

Sanayi ve Teknoloji 
Bakan Yardımcısı Hasan 
Büyükdede, Türk Standardları 
Enstitüsü’nün başlattığı 
belgelendirme faaliyetleri ile 
ilgili son rakamları paylaşıp, 
"627 kuruluşumuzu güvenli 
üretim, 86 kuruluşumuzu 
güvenli hizmet, 29 okulumuzu 
da okulum temiz belgesi ile 
belgelendirdik." dedi.

742 kuruluş COVID-19 
sınavını geçti
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Bakan Varank, Ukrayna Başbakan 
Yardımcısı ve Stratejik Endüstrile-

rinden Sorumlu Bakanı Oleg Uruskiy ve 
beraberindeki heyet ile bir araya geldi. 
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığında ger-
çekleşen toplantıda, Bakan Yardımcıları 
Hasan Büyükdede, Çetin Ali Dönmez, 
Mehmet Fatih Kacır, TÜBİTAK Başkanı 
Hasan Mandal ve Türkiye Uzay Ajansı 
Başkanı Serdar Hüseyin Yıldırım hazır 
bulundu. Görüşmede, Ukrayna'nın 
Ankara Büyükelçisi Andrii Sybiha ile 
ülkenin önde gelen sanayi şirketlerinin 
temsilcileri de yer aldı.

Önemli başlangıç
Toplantıda bir konuşma yapan Bakan 

Varank, Türkiye ile Ukrayna'nın tarih, 
kültür ve coğrafya noktasında yakın 
bağlara sahip olduğunu hatırlatarak, bu 
bağların 2011'de ilan edilen stratejik or-
taklıkla daha da sağlamlaştığını söyledi. 
Varank, ziyaretin sanayinin kritik sek-
törlerinde yeni iş birliklerinin kurulması 
açısından önemli bir başlangıç olacağını, 
ziyaret programın savunma, havacılık ve 
gemi inşa gibi stratejik sektörler odağın-
da gerçekleşmesinin de önem taşıdığını 
dile getirdi.  

Savunma konseptlerini 
değiştirecek

Varank, Cumhurbaşkanı Recep Tay-
yip Erdoğan ile Ukrayna Devlet Başkanı 
Vladimir Zelenskiy tarafından da bu gibi 
konuların takip edildiğini hatırlatarak 
şunları söyledi: Tüm dünyanın gıptayla 
izlediği silahlı insansız hava araçlarımızı 
şu anda Ukrayna'ya tedarik ediyoruz. 
Yeni dönemde büyük gelişmelere kapı 
açacak, önemli savunma konseplerini 
değiştirecek Akıncı Taarruzi İHA'da 
Ukrayna'dan tedarik ettiğimiz bir motoru 
kullanıyoruz ve bunun yerlileştirilmesi 
için çalışmalarımız sürüyor. Aynı za-
manda Sayın Zelenskiy'nin Ukrayna'da 
havacılığa dönük yatırım konusunda 
ne kadar istekli olduğunu takip ediyo-
ruz. Bunun gibi alanlarda somut işlere 
odaklanarak bu süreçleri neticelendirmek 
istiyoruz.

Savunma Sanayii Başkanı (SSB) Prof. 
Dr. İsmail Demir, Roketsan Yönetim 
Kurulu Başkanı Prof. Dr. Faruk Yi-

ğit ve Roketsan Genel Müdürü Murat İkinci, 
Roketsan Tesisleri’nde düzenlenen toplantıda 
basın mensuplarıyla bir araya geldi. Toplantı-
da, Roketsan’ın projeleri ve gelinen aşamalar 
hakkında katılımcılara bilgiler verildi.

Toplantının açılışını yapan Roketsan YK 
Başkanı Prof. Dr. Faruk Yiğit, yüksek tekno-
loji tasarlayan ve üreten bir fi rma olduklarını 
belirterek, “Türkiye’nin dışarı sattığı ürünler-
deki ortalama katma değer, kilogram başına 
1,25 dolar civarında. Roketsan olarak üret-
tiğimiz ürünlerin değeri ise kilogram başına 
2 bin-2 bin 500 dolar civarında. Ülkemizin 
ekonomisine katma değeri yüksek ürünlerle 
faydalı olmaktan dolayı gurur duyuyoruz.” 
ifadelerini kullandı.

SSB Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir, sek-
törde proje sayısının 700’ün üzerine çıktığını 
belirterek, “Geniş bir savunma sanayii eko-
sistemimiz, bunu besleyen bir yapımız var.” 
dedi. Ekosistemin sürdürülebilirliğinde ih-
racatın önemine dikkat çeken İsmail Demir, 
şunları söyledi: “İhracat, sürdürülebilirliğin en 
önemli kalemlerinden biri olarak önümüzde 
duracak. Burada çok değişik bir strateji veya 
akla gelmeyen bir yön diye bir kavram maa-
lesef yok. Yapacağınız şey; iç piyasanızdaki 
kullanımla beraber; yetenekleri, teknolojiyi 
artırmak, onu sahada ispatlamak, kullanılabi-
lir bir ürün olarak sahaya sürmek ve ihracat 
marketine yönelmek. Ekosistemi genişletmek, 
fi rmalarımızın entegratör olarak rol alıp, alt 
yüklenici bazında çok yetkin, kabiliyetli ve 
maliyet avantajı sağlayabilecek alt yüklenici-
lere çalışması, bu konuda önemli bir faktör.”

Global şirketler Türk firmalarından 
memnun

Alt yüklenicilerin sürdürülebilirliğini 
sağlamlaştırma konusunda global şirketle-

re hizmet vermelerini örnek gösteren İsmail 
Demir, “Bu konuda Türkiye’de mevcut kabi-
liyetler çerçevesinde bizimle iş birliği yapan, 
Türkiye’ye imalat veren veya Türkiye’deki 
şirketleri kendi tedarik zincirinin bir parça-
sı olarak kullanan global şirketlerin, onların 
performansından çoğu zaman çok memnun 
olduklarını görüyoruz. Bu da bizim için bir 
ümit ışığı. 

Bunu artırmak için de EYDEP benzeri 
programlarla ekosistemdeki oyuncularımızın 
kabiliyetlerinin yerli yerinde olduğu, eksikle-
ri varsa bunların giderilmiş olduğunu, dünya 
pazarına çıktıklarında gerek ürün gerek ortak 
gerek alt yüklenici olarak kendi yetkinlik-
lerinin ve yeteneklerinin muhataplarını et-
kileyecek seviyede olması önemli. Bu da alt 
yapınızın kuvvetlendirilmesiyle alakalı. Bunu 
yaptığımız gün, bu alt yapı sadece Türkiye’de 
iç piyasaya çalışan değil dünyaya çalışan bir 
yapıya sahip olacak. Bu da bence sürdürüle-
bilirliğin ana temellerinden birisi.” değerlen-
dirmesi yaptı.

Atmaca füzesi zorlu sınavı geçti
Prof. Dr. İsmail Demir, Türkiye'nin ilk de-

niz seyir füzesi Atmaca'nın, seri üretim öncesi 
en zorlu testlerden birini başarıyla geçtiğini, 
dünyadaki muadillerinden daha iyi olduğunu 
vurguladı.

"Yeni bir müjdemiz var" ifadeleriyle At-
maca füzesine ilişkin gelişmeleri aktaran De-
mir, Atmaca'nın son yakın testlerinden birinin 
daha yapıldığını söyledi. İsmail Demir, “Testi 
çok başarılı geçti. Bu, Atmaca'nın sondan bir 
önceki testi, bir testi daha kaldı. Sona geldik 
demektir. Seri üretim faaliyetlerine bir yandan 
başlamalarını bekliyoruz." dedi.

Bir ürünün kalifi ye olması ve olgunlaşma-
sının birkaç testle sağlanamadığını vurgulayan 
SSB Başkanı, geliştirilen sistemlerde 50'ye 
yakın test yapılanların olduğunun dile getirdi. 

Prof. Dr. İsmail Demir, şu hususlara temas 

etti: "Atmaca son günlerdeki Mavi Vatan ve 
Doğu Akdeniz konuları gündeme geldiğinde 
denizdeki gücümüze güç katacak. Atmaca'nın 
yanı sıra oradan türetilmiş kara-kara seyir fü-
zeleri, havadan karaya seyir füzeleri var, bu-
nun başka versiyonları çalışılıyor. Sadece de-
niz üstü değil, denizaltı torpido sistemlerine de 
Roketsan bünyesinde çalışıldığını belirtmek 
isterim. Atmaca için son olarak mühimmatlı, 
harp başlıklı bir test yapılacak. Dünyadaki 
muadillerinden daha iyi. Bileşenleriyle dışarı-
dan tamamen bağımsız bir füze güvenlik güç-
lerine kazandırılacak.”

Atmaca’nın motor testlerinin bittiğini ve 
başarıyla kalifi ye olduğunu ifade eden Demir,  
motor konusunda seri üretimle ilgili çalışma-
lara başlanacağını anlattı. Demir, seyir füzesi 
motorunun ilk uçuş tarihine ilişkin, "Seri üre-
tim başlıyor, elimizde yabancı motorlar hali 
hazırda var, o motorları kullanacağız. Önü-
müzdeki yıl yerli seyir füzesi motorlarının 
sistemler üzerinde kullanıldığını göreceğiz." 
açıklamasında bulundu. 

“Atmacanın çok ciddi bir 
vuruş kabiliyeti olacak”
Roketsan Genel Müdürü Murat İkinci de 
Atmaca’yla ilgili şu bilgileri verdi: "Tama-
men GPS bağımsız, sadece kendi ataletsel 
navigasyon ünitesiyle hedefini çok ciddi bir 
mesafeden net olarak bulabildi ve vurabildi. 
Bu, elektronik harbin çok yoğun olduğu 
ortamlarda da Atmaca üzerindeki çok kısıtlı 
bir navigasyon kabiliyetiyle hedefi net olarak 
vurabildiğinin göstergesi oldu. Elektronik 
karıştırmanın olduğu durumlarda da Atmaca 
en zorlu senaryolara bu şekilde hazırlanıyor. 
Atmaca denize çok yakın mesafeden gittiği 
için radarlara yakalanmıyor. Atmaca'nın çok 
ciddi bir vuruş kabiliyeti olacağını değerlen-
diriyoruz. Farklı atak modları da bulunuyor."

T.C. Cumhurbaşkanlığı 
Savunma Sanayii Başkanı 
(SSB) Prof. Dr. İsmail Demir, 
savunma sanayii ekosisteminin 
sürdürülebilirliğinde ihracatın 
önemine dikkat çekti. Demir, 
“İhracat, sürdürülebilirliğin 
en önemli kalemlerinden biri 
olarak önümüzde duracak. 
Burada çok değişik bir strateji 
veya akla gelmeyen bir yön 
diye bir kavram maalesef yok.” 
dedi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı 
Mustafa Varank, “Akıncı 
Taarruzi İHA'da Ukrayna'dan 
tedarik ettiğimiz bir 
motoru kullanıyoruz ve 
bunun yerlileştirilmesi için 
çalışmalarımız sürüyor.“ dedi.

Savunmada sürdürülebilirliğin
formülü ihracat

Akıncı TİHA'nın 
motoru yerlileştirilecek
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Şirketin en büyük atılımını son 4 yılda 
gerçekleştirdiğini anlatan Genel Müdür 
İzzet Emre Erdem, son yıllarda dışa ba-

ğımlı olarak tedarik edilen iş makineleri ekip-
manlarının büyük bölümünü yerli proje ve 
yerli imalatla üretmeye başladıklarını belirtti.

Erdem, Genelkurmay Başkanlığı’nın tale-
biyle Savunma Sanayii Başkanlığı ile birlikte 
Ar-Ge çalışması yaparak Altay Tankı için do-
zerleme bıçağı da ürettiklerini söyledi.

İş makineleri ekipmanlarındaki dışa ba-
ğımlılığı ciddi oranda azalttıklarını dile ge-
tiren Erdem, “İş makineleri kovaları, kol 
grupları; bom, arm, süpürge, makas, elleç-
leme makineleri, geri dönüşüm makineleri, 
ormancılık ataşmanları gibi pek çok ekipman 
üretiyoruz. İş makinesi denince insanların ak-
lına hep inşaat gelir fakat limanlarda, orman-
larda, geri dönüşüm tesislerinde yoğun olarak 
kullanılan ataşmanlarla iş makinelerinin çok 
daha fonksiyonel hale gelmesine katkıda bu-
lunuyoruz. Biokütle tesislerinde kullanılan 
kesme makasları hep yurt dışından geliyordu. 
Bunlarla ilgili çok başarılı üretimler yaptık ve 
bunları markamız adına tescillettirdik.” dedi.

3 mühendis ve 16 mavi yakalı personel 
kadrosuyla üretim faaliyetlerini sürdürdükle-
rini anlatan genç girişimci, COVID-19 pande-
misi sürecin de iş yoğunluğunun arttığını ve 
ilave istihdam sağladıklarını söyledi.

“Dışa bağımlılıktan kurtarmak 
istiyoruz”

OSTİM’in üyelerine sağlamış olduğu ko-
laylıklarla pandemi sürecini sıkıntısız geçir-
diklerini dile getiren Emre Erdem, “Üretim 
OSTİM’deki diğer sanayicilere de sorsanız bir 
aşk işidir. Vazgeçemiyorsunuz belli bir nokta-
dan sonra. Her ürettiğiniz ürünle ilgili belli rü-
yalarınız oluyor, fi rmanızı hep bir adım öteye 
taşımak istiyorsunuz.” dedi.

OSTİM’in üyelerinin ihracatını artırmak 
için yürüttüğü çalışmalardan da faydalandık-
larını anlatan Erdem, OSTİM’in T.C. Ticaret 
Bakanlığı tarafından desteklenen ve Globalpi-
yasa ile birlikte yürüttüğü E-Ticaret Projesi’ne 
de ücretsiz üye olduklarını ve ürün görselleri-
nin Google’da üst sıralarda gösterildiğini, bu-
nun e-ticaret için bunun çok önemli olduğunu 
kaydetti.   

Üretimlerini terzi kesim, butik imalat ola-
rak tanımlayan Erdem, sektörde dünyayı ve 
rakiplerini yakından takip etmenin önemini şu 
sözlerle dile getirdi: “Dünyayı ve rakiplerinizi 
sürekli irdelemeniz ve analiz etmeniz gere-
kiyor. Avrupalı rakiplerimizi ürün çeşidinde 
yakalamak ve ülkemizi bu alanda dışa bağım-
lılıktan kurtarmak istiyoruz.”

Nur Grup Mühendislik Makine, 
ABD’nin önemli turizm 
kentlerinden Miami’deki liman 
işletmecisi firma ile limanda 
kullanılacak iş makinesi 
ataşmanlarını üretmek için 
anlaştı. OSTİM’de üretilecek 
çeşitli ataşmanlar, kısa zaman 
sonra Miami Limanında 
kullanılmaya başlanacak. 

Miami Limanı’nın 
ataşmanları OSTİM’den

17 ülkeye doğrudan ihracat 
Firmanın ilk ihracatını 2010 yılında 
Bulgaristan’a gönderdiği iş makinesi 
bomuyla yaptığını dile getiren Emre Erdem, 
“Şu an 17 ülkeye ihracat yapıyoruz. İhraç 
kayıtlı olarak üretipte ana firmaların, ya da 
dış ticaret firmalarının gönderdiği ülkeleri 
de sayarsak 17 ülkenin çok daha üzerine 
çıkar bu rakam. En çok Hırvatistan ve Bosna 
Hersek’e ihracat yapıyoruz.”

İhracatta hedef ülkelerinin Amerika Birleşik 
Devletleri (ABD) olduğunu anlatan Erdem, 
şunları söyledi: “İlk defa bir ürün göndere-
ceğiz yeni anlaştık. Miami’de liman işleten 
bir firmayla güzel bir iş bağlantısı yakaladık. 
Bunlar ikili iş görüşmesi hizmeti veren plat-
formlar aracılığıyla ve b2b e-ticaret siteleri 
kanalıyla gerçekleştirdik."

Genel Müdür 
İzzet Emre Erdem, 
“Limanlarda, 
ormanlarda, geri 
dönüşüm tesislerinde 
yoğun olarak 
kullanılan ataşmanlarla 
iş makinelerinin çok 
daha fonksiyonel hale 
gelmesine katkıda 
bulunuyoruz. Biokütle 
tesislerinde kullanılan 
kesme makasları 
hep yurt dışından 
geliyordu. Bunlarla 
ilgili çok başarılı 
üretimler yaptık ve 
bunları markamız 
adına tescillettirdik.” 
dedi.

2012 yılında bir grup girişimci tarafın-
dan 3 boyutlu harita ihtiyacını karşıla-
mak üzere OSTİM’de kurulan KabArt 

Harita ve Mühendislik, 3 yıllık Ar-Ge ça-
lışmasının sonucunda 2015 yılında müşteri 
odaklı çözümler ve serim üretim 3 boyutlu 
haritalar ile pazarda yer almaya başladı.

KabArt Harita ve Mühendislik Genel 
Müdürü Muharrem Samuk, Ar-Ge çalış-
maları ile geliştirdikleri yazılımlar ve şe-
killendirme makinesiyle 70X100 cm olan 
maksimum üretim boyutunu, 90X190 cm’e 
çıkartarak bu boyuta kadar tek parça harita 
üretme kabiliyeti kazandıklarını anlattı.

Kendi geliştirdiği renklendirme ve göl-
gelendirme yazılımları ile daha gerçekçi ha-
ritalar üretebilen KabArt, bakanlıklar, bele-
diyeler ve eğitim gibi kamu kurumları başta 
olmak üzere büyük inşaat fi rmaları için de 
üç boyutlu haritalar üretiyor. 

Ürettikleri haritaların son yıllarda yurt 
dışından da talep görmeye başladığını belir-
ten Muharrem Samuk, Azerbaycan, Gürcis-
tan, Katar ve İtalya’ya da 3 boyutlu harita 
ihraç ettiklerini söyledi.

Plastik kabartma harita üretim 
sistemini geliştirdi

Yıllar içerisinde ulaştığı kapasite ve tec-
rübe sayesinde ulusal ve uluslararası alanda 
hızla yer edinen KabArt, yerli ve yabancı 
birçok kamu kurum ve kuruluşu ile ortak 
projeler yürütüyor. 

Samuk, üretimleri hakkında şu bilgileri 
paylaştı: “Milli kaynaklarla, Türk mühen-
disleri ile donanım ve yazılım bileşenle-
rinden oluşan Dünya’nın bilinen ilk ve tek 
Plastik Kabartma Harita Üretim Sistemi’ni 
geliştirmeyi başardık. Geliştirdiğimiz bu 
sistemle Pakistan Ordusu Modernizasyon 
Projesi’nde yer alarak Pakistan Silahlı Kuv-
vetlerinin gelişmesine katkı verdik.”

Kendi haritasını 
üretmek 
isteyenlere sistem 
sağlıyor

5 yıllık Ar-Ge ça-
lışması sonucunda 
geliştirdikleri, Mapa-
riumGIS yazılımı ve 
termoform makineleri 
ile yine alanında bir ilk olarak kabartma ha-
rita üretmek isteyen müşterilerine, tüm sis-
temin kurulum ve eğitimini vererek kabart-
ma harita üretim sistemi sağlayabildiklerini 
belirten Samuk, bu özelliğiyle de KabArt’ın 
dünyada bilinen tek fi rma olarak öne çıktı-
ğını vurguladı.

Deneyimli iş adamı, geliştirdikleri 3 Bo-
yutlu Kabartma Harita Projeksiyon sistemi 
ile de istenilen bölgenin arazi modelinin, 
dinamik haritalama modeli üzerinden simü-
lasyon olanağı sağladığını ifade etti.

Muharrem Samuk, projeksiyon sistemi-
nin askeri kullanıma yönelik geliştirilmiş 
olmasına rağmen, harita görsel sergilemeye 
getirdiği yeni bir bakış açısı ile müzeler ve 
belediyeler tarafından da talep gördüğünü 
söyledi. 

Haritaya üçüncü boyutu 
kattı ihracata başladı

Kendi geliştirdiği yazılım ve makine ile

KabArt Harita ve Mühendislik, 
talebe özel, üç boyutlu, 
tematik ve kabartma 
harita ihtiyaçlarına çözüm 
üretmek üzere 2012 yılında 
OSTİM’de kuruldu. Kendi 
geliştirdiği renklendirme ve 
gölgelendirme yazılımlarıyla 
daha gerçekçi haritalar 
üretebilen firma, Azerbaycan, 
Gürcistan, Katar ve İtalya’ya 
da 3 boyutlu harita ihraç 
ediyor.

Muharrem Samuk
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OSİAD Başkanı Süleyman Ekinci, 
Türkiye’de işgücü piyasasında işgücü 

arzı ile talep arasında uyumsuzluk olduğunu 
belirterek “Ülkemizde ne yazık ki, herkes 
kendisini masa başında hayal ediyor. Oysa 
tezgâh başında çalışacak elemana da ihtiyaç 
var.” dedi.  

Üniversite sınav sonuçlarının açıklan-
masıyla birlikte on binlerce gencin, kendi 
geleceğini şekillendireceği en önemli aşa-
maya geldiğini belirten Ekinci, dünyanın 
endüstri 4.0 sürecine girdiği, dijitalleşmenin 
yaygınlaştığı bir dönemde diploma almanın 
yeterli olmadığını söyledi. 

Süleyman Ekinci, yakın bir gelecekte 
mevcut mesleklerin pek çoğunun tarihe ka-

rışacağı aynı zamanda da yeni meslekleri de 
ortaya çıkacağı görüşünü paylaştı. 

Ara değil, aranan eleman
Türkiye’de uzun yıllardır mesleki eği-

timle ilgili sorun yaşandığını dile getiren 
Süleyman Ekinci, “Yıllardır mesleki eği-
timin memleket meselesi olduğunu söylü-
yoruz. Biz, ara eleman değil aranan eleman 
yetiştirilmesi gerektiğini belirtiyoruz.” 
dedi.

Meslek liseleriyle ilgili önyargılı kabul-
lerden dolayı meslek liselerine yönelimin 
arzu edilen seviyelere ulaşamadığını belir-
ten tecrübeli iş insanı, “Toplumda herkes 
mühendis, doktor, avukat olmak istiyor. 
Oysa çok farklı meslekler var. Kuşkusuz 
ki katma değeri yüksek ürünlerin üretilme-
sinde eğitimin niteliği çok önemli ancak bu 
herkesin illa ki üniversite okuması gerekti-
ği şeklinde yorumlanmamalıdır. Mühendise 
ihtiyacımız var ancak teknikere, teknisyene 
de ihtiyacımız var.

Gençlerimizin her sektörde aranan ele-
man olmalarını isteriz. Örneğin, inşaat mü-
hendisi çok ama inşaat teknikeri yok.  Elekt-
rik mühendisi çok ancak elektrik teknisyeni 
yok. Mali müşavirlerin sayısı ihtiyacın çok 
üstünde gelin görün ki ön muhasebeci bul-
makta sıkıntı çekiyoruz. Dolayısıyla çok 
iyi bir üniversiteye girme imkanları yoksa 
bu mesleklerle ilgili yüksekokulların tercih 
edilmesinde kesinlikle fayda var.” mesajını 
verdi.  

ORSİAD’ın tek kadın yönetim kurulu 
üyesi ve Er Makine’nin ikinci kuşak 
yöneticisi, Burcu Erdoğan Kaya, sa-

nayinin gelişiminde kadınların öncü rol oyna-
yabileceğini ifade etti. 

Kadınlar, sanayide rüştünü ispatladı
Ülke genelinde Ankara’da, bölge özelinde 

ise OSTİM’de kadın işveren, yönetici ve işçi 
sayısının geçmişe nazaran büyük oranda arttı-
ğına işaret eden Kaya, “20 yıl önce OSTİM’de 
sayılı kadın sanayicilerden biri iken ve çalışan 
kadın sayımız bir elin parmağını geçmezken 
bugün hem işveren hem çalışan olarak kadın 
oranımız tahminlerin üzerindedir.” dedi.

Kadın sanayicilerin sayısının artmasını 
somut örneklerle dile getiren Burcu Erdoğan 
Kaya, “8 yıl önce ben dahil sadece üç kadının 
bulunduğu İş ve İnşaat Makineleri Kümelen-
mesi Yönetim Kurulu’nun bugün yarısından 
fazlası kadın sanayicilerimizden oluşmak-
tadır. Bu da özellikle son yıllarda sanayide 
kadın oranının hızlanarak arttığını gösteriyor. 
Örneğin bu süreçte ORSİAD tarihinde ilk kez 
bir kadın, yönetim kurulunda yer aldı. Yıllar 
boyu erkek egemenliğinin hüküm sürdüğü bir 
bölgede biz kadınların işverenliği veya işçiliği 
kabullenilmezken, hatta giyim kuşam bile so-

runken, bugün geldiğimiz noktada çok ciddi 
mesafe kat edildi. Çünkü kadınlar, sanayide 
rüştünü ispat etti ve ezberleri bozdu.” değer-
lendirmesini yaptı.

OSB’lerde üretim yapan sanayicilerin artık 
sadece oğullarını değil kızlarını da sanayi-
ye getirerek görev ve yetki verdiğini anlatan 
Burcu Erdoğan Kaya, kadın elinin değdiği iş-
letmelerde kurumsallaşma kültürünün yaygın-
laşmaya başladığını söyledi.

“Zihniyeti değiştirmeye ihtiyacımız 
var”

Kadınların toparlama yetenekleri, verimli-
likleri, disiplinli ve çalışkan olmalarının üre-
timden satışa her alana olumlu yansıdığına 
işaret eden Kaya, daha fazla sayıda babanın 
işlerini kızlarına devretmeleri çağrısını dile 
getirdi.

Sanayide yatırım fi krinin kadınları kor-
kuttuğuna dikkat çeken deneyimli yönetici, 
“Halbuki bizim cesur ve yatırımdan çekin-
meyen kadınlara çok ihtiyacımız var. Bizim, 
sanayi sektöründe yatırım yapma noktasında 
kadınlara cesaret ve güç verecek teşvik ve des-
teklerin artırılmasına ihtiyacımız var. ‘Kadın 
kısmı sanayide mi çalışır’ diyerek eşini, kızını 
OSB’lere göndermeyen ailelerin zihniyetini 
değiştirmeye ihtiyacımız var. Bizim, kadın-
ların güvenle çocuklarını bırakabilecekleri 
konforlu kreşlere ihtiyacımız var. Bunları aşa-
bildiğimiz ölçüde sanayide kadının adını ve 
gücünü daha fazla göreceğiz. Bu da yalnızca 
kadın yönetici ve işçi sayısını arttıran işletme-
lerin değil, ülke ekonomisinin gelişmesine, 
güçlenmesine katkı sağlayacak, katma değer 
yaratacaktır.”

OSTİM Sanayici ve 
İşinsanları Derneği (OSİAD) 
Başkanı Süleyman Ekinci, 
“Gençlerimizin her sektörde 
aranan eleman olmalarını 
isteriz. Örneğin, inşaat 
mühendisi çok ama inşaat 
teknikeri yok.  Elektrik 
mühendisi çok ancak 
elektrik teknisyeni yok. 
Mali müşavirlerin sayısı 
ihtiyacın çok üstünde gelin 
görün ki ön muhasebeci 
bulmakta sıkıntı çekiyoruz. 
Dolayısıyla çok iyi bir 
üniversiteye girme imkanları 
yoksa bu mesleklerle ilgili 
yüksekokulların tercih 
edilmesinde kesinlikle fayda 
var.” tavsiyesinde bulundu. 

OSTİM Organize Sanayi 
Bölgesi Sanayici İşadamı ve 
Yöneticileri Derneği (ORSİAD) 
Yönetim Kurulu Başkan 
Yardımcısı, İş ve İnşaat 
Makineleri Kümelenmesi (İŞİM) 
üyesi Er Makine Sanayi A.Ş.'nin 
Genel Müdür Yardımcısı Burcu 
Erdoğan Kaya, OSB’lerde 
işveren ve işçi statüsünde 
çalışan kadın sayısının her 
geçen yıl arttığını söyledi. Kaya, 
“Bizim cesur ve yatırımdan 
çekinmeyen kadınlara çok 
ihtiyacımız var.” dedi.

“Gençlerimizin her 
sektörde aranan 

olmasını istiyoruz”

Sanayide cesur 
kadınlara ihtiyaç var

Burcu Erdoğan Kaya, 
“Halbuki bizim cesur ve 
yatırımdan çekinmeyen 
kadınlara çok ihtiyacımız 
var. Bizim, sanayi 
sektöründe yatırım 
yapma noktasında 
kadınlara cesaret ve 
güç verecek teşvik ve 
desteklerin artırılmasına 
ihtiyacımız var." dedi.



TEMMUZ-AĞUSTOS-EYLÜL-EKİM 2020 30   

OSTİM Yönetim Kurulu Başkanı, 
OSTİM Teknik Üniversitesi Müte-
velli Heyeti Başkanı Orhan Aydın 

ve OSTİM Teknik Üniversitesi Rektörü 
Prof. Dr. Murat Yülek, Sanayi ve Teknoloji 
Bakanı Mustafa Varank'ı ziyaret etti.

OSTİM heyeti Bakan Varank’a bölge-
de yürütülen çalışmalar ve OSTİM Teknik 
Üniversitesi hakkında bilgi verdi. 

TCDD ile iş birliği protokolü 
imzalanacak

OSTİM Yönetim Kurulu Başkanı ve 
OSTİM Teknik Üniversitesi Mütevelli He-
yeti Başkanı Orhan Aydın, OSTİM Tek-
nik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Murat 
Yülek, OSTİM Teknik Üniversitesi Genel 
Sekreteri Zeki Şimşek ve Anadolu Raylı 
Ulaşım Sistemleri Kümelenmesi (ARUS) 
Koordinatörü Dr. İlhami Pektaş, TCDD 
Genel Müdürü Ali İhsan Uygun'u ziyaret 
etti. Ziyarette, TCDD ile OSTİM Teknik 
Üniversitesi arasında iş birliği yapılabilme-
si hususunda protokol imzalanması konu-
sunda görüş birliğine varıldı. 

Bakan Varank’a OSTİM ve 
OSTİM Teknik Üniverisitesi 

hakkında bilgi

“Kümelenme örneklerinde 
OSSA ön sırada”

OSTİM’i ziyaret eden Yarar, OSTİM Yö-
netim Kurulu Başkanı Orhan Aydın, Ha-

berleşme Teknolojileri Kümelenmesi Yöne-

tim Kurulu Başkanı İlhan Bağören ve yönetim 

kurulu üyeleri ve OSTİM Savunma ve Hava-

cılık Kümelenmesi (OSSA) Koordinatörü Ece 

Umay ile bir araya geldi. 

Mete Yarar, küçük işletmelerin çok önem-
li olduğunu belirterek, “Yenilik ve inovasyon 
küçük şirketlerle gelişir. Büyük şirketler zaten 
uzun süreli iş planlarını yapıyorlar, yenilikle-
ri kısa sürede hayata geçirebilmeleri zor olu-
yor.” dedi. 

Kümelenmelerin şirketlere sağladığı fırsat-
lara dikkat çeken Yarar, şunları söyledi: “Kü-
melenmeler, küçük şirketlerin büyüyebileceği 
ekosistemi oluşturuyor. Kümelenme örnekle-
rinde OSSA ön sırada. Türkiye savunma sana-
yiinde dünyada önemli bir yere geldi. Defense 
News Top 100 listesinde 7 firma ile yer alarak 
Fransa’nın önüne geçtik. Bunu devam ettir-
mek önemli.” 

Yarar, daha sonra OSTİM Teknik Üniver-
sitesi Rektörü Prof. Dr. Murat Yülek'i de zi-
yaret etti.

Emekli Subay, Güvenlik 
Danışmanı ve Yazar Mete 
Yarar kümelenmelerin 
küçük şirketler için önemine 
işaret ederek, “Kümelenme 
örneklerinde OSSA ön sırada. 
Türkiye savunma sanayiinde 
dünyada önemli bir yere 
geldi.” dedi.

TÜBİTAK ile iş birlikleri 
değerlendirildi
OSTİM Yönetim Kurulu Başkanı ve 
OSTİM Teknik Üniversitesi Mütevelli 
Heyeti Başkanı Orhan Aydın ile OSTİM 
Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. 
Murat Yülek, TÜBİTAK Başkan Yardımcısı 
olarak atanan Prof. Dr. Ahmet Yozgatlıgil'i 
ziyaret etti. Ziyarette, TÜBİTAK ile OSTİM 
Teknik Üniversitesi arasında yapılabilecek 
iş birlikleri değerlendirildi. OSTİM heyeti, 
Yozgatlıgil'e görevinde başarılar diledi.

OSTİM Yönetim Kurulu Başkanı Orhan 
Aydın, OSTİM OSB Bölge Müdürü 

Adem Arıcı, Ostim Teknopark Genel Mü-
dürü Dr. Derya Çağlar, OSTİM Savunma 
ve Havacılık Kümelenmesi (OSSA) Yöne-
tim Kurulu üyesi İbrahim Uğurlu; Savunma 
Teknolojileri Mühendislik ve Ticaret A.Ş. 

(STM) Genel Müdürlüğü’ne atanan Özgür 
Güleryüz’e hayırlı olsun ziyaretinde bulun-
du. 

Orhan Aydın, STM’nin Ostim 
Teknopark’ta faaliyet göstermesinin bölge 
için çok önemli olduğunu söyledi. Aydın, 
ayrıca STM’nin OSTİM Teknik Üniversi-
tesi ile de iş birliği içinde olmasının iki ku-
ruma sağlayacağı katkılara da dikkat çekti. 

Genel Müdür Özgür Güleryüz, STM 
olarak OSTİM’de bulunmanın kendileri 
için de önemli olduğunu dile getirdi. Gü-
leryüz, mühendislik ve teknoloji geliştir-
meye odaklandıklarını üretim kısmında da 
OSTİM’deki yeteneklerini kullandıklarını 
vurguladı.

OSTİM heyeti daha sonra STM Genel 
Müdür Yardımcısı Bülent Soydal’la da bir 
araya geldi.

STM Genel 
Müdürü 
Güleryüz’e 
hayırlı olsun 
ziyareti
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