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UKRAYNA YALNIZ 
BIRAKILDI 

Antalya Diplomasi Forumu’nda Rusya-Ukrayna krizine ilişkin 
açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, uluslararası 

toplumu, işgal altındaki Ukrayna’yı yalnız bıraktığı için eleştirdi.  

Rusya tarafından 
işgal edilen Ukray-
na’nın uluslararası 

toplum tarafından yal-
nız bırakıldığını söyleyen 
Erdoğan, ‘’Komşumuz ve 
dostumuz Ukrayna yal-
nız bırakıldı, uluslararası 
toplum gerekli hassasi-
yeti göstermedi’’ ifadele-
rini kullandı. 
Cumhurbaşkanı Erdo-
ğan foruma damga vuran 
açıklama- sında, “Eğer 

2014’te Kırım’ın işgaline 
tüm Batı tüm dünya ses 
çıkarmış olsaydı, acaba 
bugünkü tabloyla karşı 
karşıya kalır mıydık?” 
diyerek sert çıktı. Dün-
yanın 5 ülkenin insafına 
bırakılmayacağını söy-
leyen Erdoğan, “Barı-
şın dünyasını kurmalı-
yız” dedi. 
Erdoğan, 800 milyon 
insanın temel gıda mad-
delerine erişemediği bir 
dünyada yaşıyoruz. Kabul 
edelim ki, böyle bir dün-
yada hayal ettiğimiz kalıcı 
barış, huzur ve istikrar 
temin edilemez. 10 yıl-
dır süren çatışmaların 
bile sona erdirilemediği 
bir dünyada kimse ken-
dini güvende hissedemez. 

Söndüremediğimiz 
her yangının, 

durdurama-
dığımız her 
savaşın bizi 
de yakaca-

ğını bilmeliyiz dedi.. 
Erdoğan, komşularımız 
arasındaki gerilimin sıcak 
çatışmaya dönüşmesin-
den rahatsızız. En çok 
bizi endişelendirdi. Saldır-
gan eylemleri asla mazur 
göremeyiz. Kırım’ın ilhakı 
başta olmak üzere Ukray-
na’nın toprak bütünlü-
ğüne yönelik saldırıları ve 
tutumu biz reddediyoruz. 
Bunu her zeminde açıkça 
dile getirdik. Gerek Rusya 
gerek Ukrayna ile yaptı-
ğımız görüşmelerde bunu 
gündemde tuttuk. Eğer 
2014’te Kırım’ın işgaline 
tüm Batı, tüm dünya ses 
çıkarsa bugünkü tablo ile 
karşı karşıya kalır mıydık? 
Ama Kırım’ın işgaline ses-
siz kalanlar şimdi bir şey-
ler söylüyorlar. İyi de ada-
let bu yarım kürenin bir 
yerinde geçerli diğer yarı-
sında değil mi? Bu nasıl 
bir dünya dedi. 

“BM’NİN 
SİSTEMİ 
İFLAS 
ETMİŞTİR” 
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
sorunları büyüten, bu 
noktaya getiren sebepleri 
gözümüzden kaçırmama-
lıyız. İkinci Dünya Savaşı 
sonrası kurulan müesses 
nizam bunun arkasında-
dır. BM üyesi 193 ülkenin 
kaderini 5 ülkenin kade-
rine bırakan bu sistemin 
adaletsiz olduğu sizlerin 
de malumudur. Ukrayna 
krizi ile birlikte çok daha 
büyük açık ve yapısal 
problemlerin olduğu da 
ortaya çıkmıştır. Çatı-
şanlardan biri daimi üye 
olunca sistem iflas bay-
rağını çekmiştir diye 
konuştu.

Beyaz Saray Sözcüsü 
Jen Psaki yaptığı 
açıklamada, 
Rusya’nın 
kimyasal silah 

kullanabileceğine 
yönelik uyarıda 

bulundu.

Türk TB2 SİHA’larının 
ucuz, etkili ve ölümcül 

olduğu belirtilerek, 
Türkiye’nin SİHA 
teknolojisinde öncü 
ülkelerden biri haline 
geldiği vurgulandı.

SEDEC 2022, Türk sanayicisinin dünyada artan 
güvenlik harcamalarından azami payı almasına 
aracı olacak. 

İvedik OSB Başkanı Hasan Gültekin tarafından 
ağırlanan Binali Yıldırım, İvedik OSB ve Teknopark 
Ankara’nın Türkiye için ürettiğini söyledi.

TOBB ETÜ tarafından Hacettepe Teknokent TTM 
ve KTO Karatay Üniversitesi iş birliğinde yürütülen 
BİGG GARAJ Programı, teknoloji tabanlı girişimler 
için hibe destek sağlayacak.

 SAVAŞI ÖNLEMEYE 
ÇALIŞIYOR

SİHA’LARA ÖVGÜLER

GELECEK ŞEKİLLENECEK

PROJELERLE İLGİLİ BİLGİ ALDI

BAŞVURULAR BAŞLIYOR
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Abd’de Ukrayna’ya yar-
dım paketini de içeren 
ve hükümetin 30 Eylül’e 
kadar fonlanmasını sağ-
layan 1,5 trilyon dolar-
lık bütçe tasarısı Sena-
to’da onaylandı. Paket 
Senato’da 31’e karşı 68 oy 
gibi büyük bir çoğunlukla 
kabul edildi. Tasarı Baş-
kan Joe Biden’ın imzasına 

sunulacak. Senato’dan 
geçen tasarı ABD’de yur-
tiçi kurumların harcama-
larındaki en büyük artışa 
olanak sağlayacak. Tasa-
rıyla savunma harcama-
ları dışındaki ihtiyari har-
camalara 730 milyar 
dolar ayrılacak. Böylelikle 
bu harcama kaleminde 
yüzde 6,7’lik artış olacak. 

Rusya’nın Ukrayna operas-
yonu nedeniyle Polonya, 
Moldova, Slovakya ve 
Romanya gibi Ukrayna’ya 
komşu ülkelerde tedirgin-
lik yaşanırken Ukrayna’ya 
sınırı bulunmayan Hırvatis-
tan’dan iddia ortaya atıldı. 
Hırvatistan Devlet Başkanı 
Zoran Milanoviç, Ukrayna 
toprakları üzerinden hava-

lanan bir insansız hava ara-
cının NATO üyesi Maca-
ristan üzerinden kendi 
topraklarına ulaştığını 
söyledi. Milanoviç ayrıca 
insansız hava aracı ile ilgili 
incelemelerin sürdüğünü, 
Hırvatistan askeri uzman-
larının da soruşturmaya 
dahil olduğunu aktardı.

DEV PAKET YOLDA RUS İHA’SI DÜŞTÜ
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Antalya’da düzenlenen 
üçlü zirve, dünya gün-
demine oturdu. Toplam 
330 gazetecinin takip 
ettiği zirve 1,5 saat sürdü. 
Zirvenin ardından ilk 
değerlendirme Ukrayna 
Dışişleri Bakanı Kule-
ba’dan geldi. “Çavuşoğ-
lu’na teşekkür etmek 
istiyorum. Bu teması 
kolaylaştırmayı başardı” 
diyen Kuleba, Rusya’nın 
Ukrayna’ya saldırılarının 
başladığı ilk günden bu 
yana Rusya ile Ukrayna 
Dışişleri Bakanlığı sevi-
yesinde ilk temasın ger-
çekleştirildiğini belirtti. 
Dmitro Kuleba görüşme-
ye insani amaçla geldiğini 
ifade ederek, “Mariupol 
kentinden sivillerin çıkışı 
için yardım rica ediyo-
ruz. İnsani koridorun 
oluşturulması gerekiyor 
Mariupol’e insani yardım 
temin etmek için. Ne 
yazık ki Bakan Lavrov 
buna bir taahhüt verme-
di. Yine de yetkililerle bu 
konuyla ilgili konuşacağı-
nı, yazışacağını belirtti. 24 
saatlik bir ateşkes istedik 
ama herhangi bir ilerleme 
kaydedemedik. Öyle 
gözüküyor ki diğer karar 
alıcıların devreye girmesi 
gerekecek” diye konuştu. 
Lavrov’un Rusya’daki 
karar vericilerle istişare 
etmesini ve insani kori-
dorun çalışmasını umut 
ettiklerini dile getiren 
Ukrayna Dışişleri Bakanı 
Kuleba, “Biz savaşı 
durduramıyoruz. Bize 
saldıran ülke ve devlet 
bunu istemiyorsa savaşı 
durduramayacağız” 
değerlendirmesini yaptı. 
Ukrayna Dışişleri Bakanı 
Kuleba’nın ardından ka-

meralar karşısına geçen 
Rus mevkidaşı Sergey 
Lavrov, “Rusya tarafının 
insani koridor açılması 
önerisini tekrarladık. 
Günlük olarak insani 
koridorların açılması-
na yönelik önerimizin 
hala geçerli olduğunu 
teyit ettik. Güzergahlar 
durumu kontrol edenler 
tarafından belirleniyor. 
En güvenli güzergahları 
seçiyoruz” dedi. “Bu 
temasların laf olsun 
diye gerçekleşmesini 
istemiyoruz” diyen 
Lavrov sözlerine şöyle 
devam etti: “Herhangi bir 
şekilde gerçek müzakere 
yolunun yanlış yere kul-
lanılmamasını istiyoruz. 
Görüşmemizin sonucun-
da şu anlaşıldı, aslında 
müzakerelerin yerini 
alacak hiçbir şey yoktur. 
Türk arkadaşlarımızın ini-
siyatifiyle insani konuları 
ele aldık. Sivillerimizin 
zarar görmemesi için 
hangi tedbirleri almamız 
gerekiyor bunu konuş-
tuk. Siviller kalkan olarak 
kullanılıyor. Tüm tarafla-
rın, AB’nin görüşlerinin 
de ele alınarak Ukrayna 
krizinin çözüme kavuş-
turulmasını istiyoruz. Bizi 
ilgilendiren konulara nasıl 
NATO karar verebilir? 
Ukrayna’nın güvenliği-
nin sağlanmasına karşı 
çıkmıyoruz. Kendimizi 
haklı gösterme çabasında 
değiliz. Biz amaçlarımızı 
çok açık belirttik, Ukray-
na’nın silahlandırılmasını 
istemiyoruz. Ukray-
na’da yeni nazi nitelikli 
hükümetin kurulmasını 
istemiyoruz. Ukrayna’nın 
tarafsız bir ülke olmasını 
istiyoruz. “dedi.

TARİHİ ZİRVE 
BİTTİ

Bazı temaslar için Kay-
seri’ye gelen TUSAŞ 
Genel Müdürü Prof. Dr. 
Temel Kotil, Erciyes Tek-

nopark’ı ziyaret ederek 
Erciyes Teknopark Yöne-
tim Kurulu Başkanı Prof. 
Dr. Recai Kılıç ve Erci-

yes Teknopark Genel 
Müdürü Serhat Dalkı-
lıç ile bir araya geldi. Erci-
yes Teknopark Yönetim 
Kurulu Başkanı Prof. Dr. 
Recai Kılıç, TUSAŞ Genel 
Müdürü Prof. Dr. Temel 
Kotil ile olası işbirlik-
leri hakkında görüş alış-
verişinde bulundu. Erci-
yes Teknopark Yönetim 
Kurulu Başkanı Prof. Dr. 
Recai Kılıç, “Erciyes Tek-
nopark olarak TUSAŞ 
Genel Müdürü Sayın 
Prof. Dr. Temel Kotil’i 
ağırladık. Erciyes Tekno-

park bünyesinde yer alan 
TUSAŞ ARGE Ofisi, yürü-
tülen ve yürütülmesi 
planlanan çalışmalarımız 
ve gelecek dönemlerde 
birlikte yapacağımız 
çalışmalarla ilgili birçok 
detaya yer verdik. Aynı 
zamanda 24 Mart 2022 
tarihinde Erciyes Tek-
nopark olarak gerçek-
leştireceğimiz ‘AEROEX 
2022 Uluslararası Hava-
cılık & Uzay Teknolojileri 
Sempozyumu’ hakkında 
da gelişmeleri paylaş-
tık” dedi.

KOTİL, ERCİYES TEKNOPARK’I 
ZİYARET ETTİ

Beyaz Saray Sözcüsü 
Jen Psaki, Rusya ve 
Ukrayna arasındaki 

savaşa ilişkin açıklamada 
bulunarak, ABD’nin küre-
sel bir savaşı önleyici 
konumda durduğunu 
vurguladı. Psaki yaptığı 
açıklamada, Rusya’nın 
Ukrayna’da kimya-
sal silah kullanabilece-
ğine dair uyarıda bulu-
narak, “Rusya, büyük 

bir biyolojik ve kimyasal 
silah programına sahip 
ve aynı zamanda kapa-
siteleri var. Ayrıca Rus-
ya’nın tarihte de bu tür 
kimyasal silahlar kullan-
dığını biliyoruz. Ve tüm 
bu faktörlere bakarak, 
dünyaya Rusya’nın bu 
silahları kullanma geçmi-
şine sahip olduklarını da 
hatırlatarak gözlerimizi 
açık tutmamız gerekti-

ğini söylüyoruz” dedi.

Psaki, eğer Rusya’nın 
kimsyasal silah kul-
lanmasi durumunda 
ABD’nin Ukrayna`ya 
asker gönderip gön-
dermeyeceği konu-
sunda, “Başkan Biden’ın 
bu konudaki fikri değiş-
medi. ABD askerlerini 
Ukrayna’ya göndererek 
Rusya ile çatışmayaca-
ğız” dedi. Psaki, “Rusya 
tarafından kimyasal bir 
saldırı yok. Biz Rusya’nın 
sahip olduğunu bildi-
ğimiz kapasitesi hak-
kında uyarıyoruz.” dedi. 
Ukrayna’ya insani yar-
dım da dahil olmak 
üzere ABD’nin askeri ve 
güvenlik yardımı yap-
tığını belirten Psaki, 
“Bu çatışmaya doğru-
dan dahil olduk. Ukray-
na’ya milyonlarca dolar 
ve güvenlik yardımı sağ-
lıyoruz ve en büyük sağ-
layıcı biziz. Yaptırımları-
mızla Rus ekonomisini 
ezdik. Ancak gerginliği 
daha fazla tırmandıracak 

adımlar atmaktan kaçı-
nıyoruz. Uluslararası bir 
savaşa yol açmayaca-
ğız.” şeklinde konuştu. 
Psaki yaptığı açıkla-
mada, Ukrayna’ya savaş 
uçağı göndermenin riskli 
olduğuna değinerek, 
“Bizim değerlendirme-
miz bir dünya savaşını 
önleme çabamıza daya-
nıyor.” dedi. Psaki, “böl-
geye bir tanksavar gön-
dermekle savaş uçağı 
göndermek arasında fark 
vardır” açıklamasında 
bulundu. Psaki, Ukray-
na’daki savaş hakkında 
Cumhurbaşkanı Recep 
Tayyip Erdoğan ve ABD 
Başkanı Joe Biden ara-
sındaki görüşmenin yak-
laşık 1 saat sürdüğünü 
belirtirken, görüşmeyi 
“yapıcı” ve “uzun” ola-
rak nitelendirdi. Psaki, 
Başkan Biden’ın Ukray-
na’daki savaş hakkında 
Türkiye hükümetine 
barış için verdiği destek-
ten dolayı teşekkür etti-
ğini ifade etti.

 SAVAŞI ÖNLEMEYE 
ÇALIŞIYOR

Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki yaptığı açıklamada, Rusya’nın 
kimyasal silah kullanabileceğine yönelik uyarıda bulunurken, “ABD, 

gerginliği tırmandıracak adımlar atmaktan kaçınıyor. Uluslararası bir 
savaşa yol açmayacağız.” diye belirtti.
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2022 yılındaki fuar 
yolculuğuna ocak ayında 
SHOT Show ile ABD’nin 
Las Vegas şehrinde start 
veren Samsun Yurt Sa-
vunma’nın (SYS) dünyaca 
ünlü markası CANiK, 
bu kez de Almanya’da 
düzenlenen uluslararası 
fuarlarda gövde gösterisi 
yaptı. ‘Uluslararası Kolluk 
Kuvvetleri, Güvenlik ve 
Taktiksel Çözümler 
Fuarı’ (Enforce Tac 2022) 
ve ‘Nuremberg Avcılık, 
Atıcılık ve Silah Fuarı’ında 
(IWA Outdoor Classics 
2022) Avrupa’yı fetheden 
CANiK, askeri yetkililerin 
yanı sıra alım heyetlerini 
ve binlerce katılımcıyı da 
standında ağırladı. 2022 
yılında dünyanın dört 
kıtasında 10’dan fazla 
savunma fuarına katılmayı 
planladıklarını söyleyen 
SYS Genel Müdürü C. Utku 
Aral “Uluslararası arenada 
Türkiye’yi başarıyla temsil 
etmeye devam edecek-
lerini belirtti. Aral, fuarla 
ilgili şu bilgileri verdi: “Yılın 
ilk fuarına Las Vegas’ta 
katıldık. Şimdi de Alman-
ya’daki ‘Enforce Tac 2022’ 
ve ‘IWA 2022’ fuarlarında 
yerli ve milli marka olarak 
ülkemizi başarıyla temsil 
ettik. Bu fuarlardan özel-
likle Enforce Tac’te yerli ve 
milli uçaksavarımız CANiK 
M2 QCB 12.7 mm ağır 
makinalı tüfeğimizi büyük 
bir gururla sergiledik. Hem 
yeni tabancalarımızı hem 
de ateşli silah aksesuar ve 
outdoor markamız ME-
CANIK ürünlerimizi vitrine 
çıkardık. CANiK’in titiz bir 
Ar-Ge çalışması sonucu 
tasarladığı yeni yarış ta-
bancası da sportif atıcılara 

daha iyi bir atış deneyimi 
sunan özellikleriyle tüm 
ilgiyi üzerine topladı. Optik 
nişangâhlar, taktik fenerler, 
balistik koruyucu ürünler, 
tekstil ürünleri ve taktik 
bıçaklar gibi ürünler de fu-
arda sektör temsilcileri ve 
meraklılarla buluştu. Her 
iki fuarda yüksek miktarda 
satış, ön anlaşma ve teklife 
imza attık. 20’nin üzerinde 
kontrat imzaladık, 12 binin 
üzerinde ziyaretçi, Avru-
pa’dan 50, dünya genelin-
de 90 ateşli silah distribü-
törü ile görüşme yaptık. 
Katılımcılar ağırlıklı olarak 
Avrupa, Güney Amerika 
ve Afrika ülkelerinden 
geldiler. Çoğunlukla CANiK 
M2 QCB 12.7 mm ağır 
makinalı tüfek, tabanca ve 
aksesuar satışı gerçekleş-
tirdik. Ekosistemimizde 
yer alan MECANIK, CANiK 
ACADEMY, UNIDEF ve 
UNIROBOTICS’de de 
önemli anlaşma ve ön an-
laşmalar imzaladık. Ayrıca; 
sosyal medya üzerinden 
yarım milyon etkileşim 
aldık. Avrupa kaynaklı 
altı ulusal çapta sektörel 
dergiye demeç verdik. 
Ateşli silahlar alanında 
çalışan sekiz blog yazarıyla 
röportajlar gerçekleştirdik.” 
Bu fuarlarla yerli teknoloji 
ve know-how’u tüm dün-
yaya tanıtabilme şansını 
yakaladıklarını ifade eden 
C. Utku Aral, içinde bulun-
duğumuz şu günlerde yerli 
ve milli olmanın önemini 
de vurguladı. Aral “Fuarlar 
süresince kurduğumuz iş 
bağlantıları ile Avrupa pa-
zarındaki faaliyetlerimize 
nitelikli bir değer kazan-
dırmaya devam edeceğiz” 
dedi.

AVRUPA’DAN 
ANLAŞMALARLA 

DÖNDÜ

Türkiye’nin 
güvenlik ve 
savunma 

hizmetini veren 
ihtiyaç sahiplerini 
üreticilerle doğrudan 
bağlantıya geçiren; ana 
sanayilerdeki sistem 
üreticilerinin, KOBİ 
seviyesinde tedarik 
zinciri bağlantılarını en 
kısa sürede sağlayabilen 
etkin bir platform 
olan SEDEC, 28-30 
Haziran 2022 tarihleri 
arasında Ankara ATO 
Congerisum’da 3. 
düzenlenecek SEDEC 
2022 organizasyonu 
ile anayurt güvenliği, 
sınır güvenliği, iç 
güvenlik sistemleri ve 
savunma tedarik zinciri 
konularında güvenlik 
sektörünün geleceğine 
yön verecek. SEDEC 
2022, tüm dünyadan 
ihtiyaç makamlarını, 
son kullanıcıları 
ve satın alma 
heyetlerini, sektörün 
kalbi Ankara’da, 
Türk sanayicileriyle 
buluşturacak.

50’den fazla ülkenin yer 
alacağı organizasyonda, 
katılımcılar ve 
davetliler ilk gün 
gerçekleştirilecek ve 
anayurt güvenliği, sınır 
güvenliği, iç güvenlik, 
savunma tedarik zinciri 
konularını kapsayan 
bir konferansla 
güvenlik alanındaki 
son gelişmeler 
hakkında bilgiler 
edinecek. Katılımcılar 
ayrıca, etkinlik 
süresince devam eden 
seminerlere, çalıştaylara 
(workshoplara) ve B2B/
B2G’lere katılma hakkını 
elde edecekler. Sektöre 
kayıtlı ziyaretçiler 
ise katılımcıların 
stantlarını gezerek 
firmaların yeteneklerini 
ve teknolojinin 
sunduğu imkânları 
görebilecekler.
SEDEC CEO’su 
Dr. Murat Doruk,  
dünyada yaşanan son 
gelişmelerin, ülkelerin 
GSYİH’lalarında 
güvenlik ve savunma 
için ayırdıkları bütçeleri 

arttırmalarına yol 
açtığını söyledi. En 
son gelişmelerle 
birlikte birçok ülkenin, 
güvenlik ve savunma 
bütçesini arttırmaya 
karar verdiğini dile 
getiren Doruk, “Bu 
kapsamda uzun 
süredir bütçelerinde 
güvenlik ve savunma 
harcamalarını arttıran 
Orta Doğu, Asya ve 
Pasifik ülkelerine 
Avrupa ülkeleri de 
katılacak. Güvenlik 
ve savunma tedarik 
zincirinde oldukça ileri 
seviyede teknolojik 
üretim yapan Türk 
firmaları için artan bu 
bütçelerden azami payı 
almak bir hedeftir” dedi.

DÜNYAYA 
AÇILMA 
FIRSATI
CEO Dr. Murat 
Doruk, bu çerçevede 
düşünüldüğünde, 

SEDEC 2022’nin 
ülkelerin ihtiyaç 
makamlarıyla Türk 
sanayicilerinin bir araya 
geleceği ve böylece 
Türk firmalarının, 
dünya genelinde artan 
bütçelerden alacağı 
payı arttırabileceği, en 
yakın tarihli buluşma 
zemini olacağını 
kaydetti. Türkiye’nin, 
coğrafi konumu 
nedeniyle stratejik 
öneme sahip bir ülke 
olduğunun bir kez daha 
ortaya çıktığını anlatan 
Doruk, “Güvenlik, 
sınırdan başlar. Zayıf 
sınırları olan ülkelerin 
anayurt güvenliğinde 
zafiyet göstermesi 
ve nihayetinde 
insani ve ekonomik 
kayıplara uğraması 
kaçınılmaz olur. 
Öncelikle sınırlarımızın 
güvenliğini azami 
derecede sağlamalıyız. 
Sınırları güvende olan 
bir ülkenin Anayurdu, 
halkı ve ekonomisi 
tehlikede değildir” diye 
konuştu.

SEKTÖRÜN GELECEĞİ 
ŞEKİLLENECEK

SEDEC 2022, Türk sanayicisinin dünyada artan güvenlik 
harcamalarından azami payı almasına aracı olacak. Haziran ayında 

düzenlenecek etkinlikte, Türk üreticileri 50’den fazla ülkenin 
temsilcileriyle buluşacak.
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28. Dönem TBMM 
Başkanı ve son Baş-
bakan Binali Yıl-

dırım ve beraberin-
deki heyet, İvedik OSB 
ve Teknopark Anka-
ra’da ziyarette bulundu. 
Heyete, Kamu Baş 
Denetçisi Şeref Malkoç, 
Ankara Milletvekili Zey-
nep Yıldız ve Sanayi Böl-
geleri Genel Müdürü 
Fatih Turan da katılım 
sağlayarak, bölgedeki 
son gelişmeler hakkında 
İvedik OSB Başkanı 
Hasan Gültekin’den bilgi 
aldı. Başbakan Binali Yıl-
dırım ve beraberindeki 
heyeti Başkan Hasan 
Gültekin ve İvedik OSB 
Yönetim Kurulu ağırladı. 
İvedik OSB’deki yapı-
lan projeleri ve son geliş-
meleri anlatan OSB Baş-
kanı Hasan Gültekin ve 
Yönetim Kurulu, heyet-
ten tan not aldı. İvedik 
OSB’nin büyük emeklerle 
ve fedakârlıklarla kurul-
duğunu anlatarak söz-
lerine başlayan Hasan 
Gültekin, “Sanayicimi-
zin katma değerli üreti-
mini destekleyici altyapı 
kurmak adına büyük 

çapa sarf ettik ve Tek-
nopark Ankara’yı kenti-
miz ile ülkemize kazan-
dırdık. OSB’miz içinde 
kurduğumuz bu yapının 
içinde savunmadan yazı-
lıma, elektronikten bile-
şime kadar birçok sek-
törden firmamız değer 
üretiyor” dedi. Firma-
ların her şartta yanla-
rında durduk larına deği-
nen OSB Başkanı Hasan 
Gültekin, bölgelerindeki 
çoğu firma nın niteliği-
nin oldukça yüksek oldu-
ğunu söyledi. Gültekin, 
“Orta Doğu’dan Azer-
baycan’a kadar birçok 
bölgede kulla nılan anti 
İHA savunma sanayi sis-
temleri OSB’mizi güçlen-
dirmek adına kurduğu-
muz Teknoparkımızda 
burada üretiliyor ve bizi 
temsil ediyor” ifadesini 
kullandı.

PROJE 
HAYATA 
GEÇECEK
Gültekin, İvedik 
OSB’de yakın bir 

tarihte faaliyete 
geçecek olan bölge 
içerisinde eğitimden, 
sağlığa birçok projeleri 
olduğu bilgisini verdi. 
Özellikle, eğitimin 
önemine vurgu yapan 
Gültekin, “Mesleki 
eğitime yönelik 
bölge sanayicisinin 
ihtiyacına göre Milli 
Eğitim Bakanlığı ile 
birlikte yürüttüğümüz 
İvedik OSB Anadolu 
ve Teknik Meslek 
Lisemizi kurgulayarak 
inşattın sürecini 
bitirdik. Bunun yanı 
sıra öğrenci pansiyonu, 
anaokulu ve İvedik OSB 
Semt Polikliniğimizin 
inşaat süreçlerinizde 
tamamladık” diye 
konuştu. Son Başbakan 
Binali Yıldırım ve 
beraberindeki heyet, 
Teknopark Ankara’da 
faaliyet gösteren başta 
savunma olmak üzere 
birçok firmayı ziyarette 
bulunarak firmaların 
ulusal ve uluslararası 
arenada yaptığı başarılı 
çalışmaların detaylarını 
firma sahipleri ve 
çalışan personellerden 

dinledi. Başbakan Binali 
Yıldırım, “İvedik OSB 
alın teriyle, akıl teriyle 
özel teşebbüslerle 
kurguladığı Teknopark 
Ankara’yı bir marka 
haline getirmiştir. İvedik 
OSB ve Teknopark 
Ankara bugün dünyaya 
açılan bir ekonomiye 
sahiptir. Hem İvedik 
OSB hem Teknopark 
Ankara Türkiye için 
üretiyor” diye konuştu. 
Kamu Baş Denetçisi 
Şeref Malkoç da 
Teknopark Ankara gibi 
uygulamalı bir teknoloji 
geliştirme bölgesinin 
OSB bünyesinde 
kurulmasının çok 
önemli bir karar oldu-
ğuna değindi. Kamu 
Baş Denetçisi Malkoç, 
“AR-GE ve inovasyona 
önem veren ve 
sektörleri besleyen bir 
yapı Teknopark Ankara. 
Bu sebeple burada 
savunma sa nayisi başta 
olmak üzere kurgulanan 
tüm çalışmaların önemi 
büyük. Bu çalışmalar 
sektöre büyük faydalar 
getirecektir” diye 
konuştu.

PROJELERLE İLGİLİ 
BİLGİ ALDI

Binali Yıldırım, İvedik OSB’yi ve Teknopark Ankara’yı ziyaret etti. İvedik 
OSB Başkanı Hasan Gültekin tarafından ağırlanan Binali Yıldırım, İvedik 

OSB ve Teknopark Ankara’nın Türkiye için ürettiğini söyledi.

Aselsan Bites Savunma 
Genel Müdürü Uğur 
Coşkun ve Genel Müdür 
Danışmanı Ümit Yıldız 
Trabzon Arsin OSB Bölge 
Müdürlüğünü ziyaret 
etti. Heyeti, Trabzon 
Arsin OSB Başkan Erkut 
Çelebi, Yönetim Kurulu 
Üyesi Ali Baştürk ve Böl-
ge Firmalarından TİSAŞ 
Trabzon Silah Sanayi 
Yönetim Kurulu Başkan 
Yardımcısı Gökçen Alem-
daroğlu karşıladı.

Savunma sanayi ala-
nında faaliyet gösteren 
önemli firmalarından 
olan Aselsan Bites ile 
OSB arasındaki olası iş 
birliklerinin görüşüldüğü 
ziyarette konuşan Trab-
zon Arsin OSB Başkan 
Erkut Çelebi ziyaretten 
duyduğu memnuniyeti 
belirterek, OSB’nin 
genel durumu hakkında 
bilgilendirmede bulundu. 
Ziyaret plaket taktimi ve 
fotoğraf çekimiyle son 
buldu.

Teknopark Ankara ve Yıl-
dırım Beyazıt Üniversitesi 
ortaklığında düzenlenen 
Engineering Develop-
ment Days etkinliği genç 
nesil tüm mühendislerin 
bilinçlendirilmesi üzerine 
hazırlanmış, farklı sektör-
lere bakış açısı kazandı-
ran bir zirve platformu 
olarak gerçekleştirildi. 
Etkinliğin ikincisi 19-20 
Mart 2022’de Teknopark 
Ankara’da yeniden ger-
çekleştirilecek. Bu sene 
üçüncüsünün düzenlene-
ceği Mühendislik Geliştir-

me Günleri’nde sektörün 
ileri gelenlerinden oluşan 
12 kişilik konuşmacı 
kadrosu, hedeflenen 200 
kişilik katılımcıya dene-
yim aktarımı sağlayarak 
etkinliğin kariyer planla-
masında yol gösterici ve 
vizyon geliştirici olmasını 
amaç edinecek. Etkinlikte 
bahsi geçen mühendis-
lik sektörleri arasında 
oyun, savunma sanayi, 
havacılık ve uzay sanayi, 
elektrik ve elektronik gibi 
alanlar bulunacak.

İŞ BİRLİKLERİ 
GÖRÜŞÜLDÜ

VİZYON VE YOL 
HARİTASI
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Türk SİHA stra-
tejisinin Orta 
Doğu’daki askeri 

güç dengesini önemli 
ölçüde Ankara lehine 
değiştirdiğine dikkat 
çekildi. TB2’nin, İngi-
lizce Azrail anlamına 
gelen MQ-9 Reaper 
adlı Amerikan İHA’sı 
ile karşılaştırıldığında 
şu ifadelere yer verildi: 

“Azrail gibi Türk TB2 
de 24 saatten fazla bir 
süre havada kalabili-
yor, gözlemleyebili-
yor ve hedeflere saldı-
rabiliyor ancak Türkiye, 
SİHA’ları ile tamamen 
farklı bir strateji izliyor. 
Türk ordusu, savaş ala-
nında TB2’yi Amerikalı-
lardan çok daha radikal, 
daha yoğun ve büyük 

filolar halinde kulla-
nıyor. Örneğin Suri-
ye’de, Türk SİHA filosu 
ciddi bir hava kuvvetle-
rine dönüştü. SİHA’lar 
Libya’da da kullanılı-
yor ve Türkiye’ye askeri 
başarılar kazandırı-
yor. TB2, birçok avan-
tajı birlikte sunuyor. 
Hedefi şaşmıyor, ucuz 
ve ölümcül. Bir Ame-
rikan Reaper’ın mali-
yeti 16 milyon dolar-
ken TB2’ninki sadece 6 
milyon dolar. SİHA’lar, 
tamamen kontrol edi-
lebilen ve hatta zırhları 
bile delebilecek MAM-L 
mini roketlerle dona-
tılıyor. Düşük maliyeti 
nedeniyle bu tür dro-
ne’ler, daha az varlıklı 
ülkelerin büyük askeri 
güçlere kafa tutmala-
rını sağlıyor.” SİHA’la-
rın artık Türkiye sını-
rının ötesinde de 
talep gördüğüne dik-

kati çekilerek, Ukray-
na’nın 2019’da 12 TB2 
için anlaşma imzaladığı 
ve 6’sının teslim edildiği 
anımsatıldı. Türkiye’nin, 
sadece “büyük bir 
drone gücü” haline gel-
mediği aynı zamanda 
drone’lerin dünya gene-
linde kullanımını da hız-
landırdığının altı çizi-
lerek, bugüne kadar 
Fransa, ABD, İngiltere, 
İran ve İsrail gibi sadece 
birkaç ülkenin SİHA’lara 
sahip olduğuna vurgu 
yapıldı. SİHA’ların geliş-
tirilmesi ve üretimi-
nin arkasında, Cumhur-
başkanı Recep Tayyip 
Erdoğan’ın damadı Sel-
çuk Bayraktar’ın oldu-
ğuna dikkat çekilerek, 
41 yaşındaki Bayrak-
tar’ın ABD’de Massac-
husetts Teknoloji Ensti-
tüsünde okuduğu bilgisi 
paylaşıldı.

TÜRK SİHA’LARINA 
İLTİFATLAR

“Türkiye’nin TB2 savaşta devrim yapıyor” başlıklı yazıda, Türk TB2 
SİHA’larının ucuz, etkili ve ölümcül olduğu belirtilerek, Türkiye’nin SİHA 

teknolojisinde öncü ülkelerden biri haline geldiği vurgulandı.

Polonya, Ukrayna’nın kullanımına 
sunulması beklenilen MiG-29’lar 

için kararını verdi. Polonya, bütün 
MiG-29’larını Ramstein Hava 

Üssü’ne sevk edecek.

ABD Donanması’na ait F-35C Lightning II savaş uçağı, 24 Ocak 2022 
tarihinde uçak gemisine inişi esnasında Güney Çin Denizi’ne düşmüştü. 

Güney Çin Denizi’nde 
bulunan USS Carl Vinson 
(CVN 70) uçak gemisine 
iniş gerçekleştiren bir 
F-35C savaş uçağı, henüz 
açıklanmayan bir sebep-
ten ötürü denize düş-
müştü. Uçağın pilotu ise 
fırlatma koltuğu aracılı-
ğıyla kazadan sağ olarak 

kurtulmuştu. Kaza sonu-
cunda, pilot ve gemide 
bulunan 7 mürettebat 
ise yaralanmıştı. Edinilen 
bilgiye göre; Güney Çin 
Denizi’ne düşen Ameri-
kan F-35C savaş uçağı, 
uzun süren çalışmala-
rın ardından karaya çıka-
rıldı. Gövde bütünlüğünü 

koruduğu görülen uçak, 
bir örtüye sarılarak araca 
yüklendi ve hava üssüne 
nakledildi.Temel olarak 
üç versiyonu bulunan 
F-35’in A ve B modelleri, 
ABD Ordusu ile sipariş 
veren diğer ülkelere hiz-
met vermeye başlamıştı. 
A modeli genel itibariyle 
Hava Kuvvetleri için, B 
modeli ise Deniz Piya-
deleri için geliştirilmişti. 
F-35C’nin diğer model-
lerle arasında bulunan 
fark ise uçak gemilerine 
iniş kalkış yapabilecek 
şekilde dizayn edilmesi. 
Bu modelde yapısal ola-
rak bazı farklar mev-

cut. Bunlardan en belir-
gin olanı F-35C’nin kanat 
alanının diğer F-35 ver-
siyonlarına göre daha 
büyük olması. Bu sayede 
uçak, katapult teknolo-
jisi ile uçak gemilerinden 
kalkış yaparken büyük 
kanat alanı sayesinde 
düşük süratlerde dahi 
havada daha kolay tutu-
nabiliyor. Uçak gemile-
rinde kullanılmak üzere 
özelleştirildiği için daha 
ergonomik şekilde tasar-
lanmış. Park halindeyken 
kanatları katlanabiliyor 
ve bu sayede uçak daha 
az yer kaplıyor.

F-35C KARAYA AYAK BASTI

Ukrayna-Rusya çatış-
ması derinleşirken Av-
rupa Birliği, Ukrayna’ya 
avcı uçağı desteğinde 
bulunacağını açıklamış-
tı. AB Yüksek Temsilcisi 
Josep Borrell’in açık-
lamaları üzerine ibre, 
NATO üyeleri Polonya, 
Bulgaristan ve Slovak-
ya’ya dönmüştü. Çünkü 
adı geçen bu ülkeler, 
Ukrayna Hava Kuv-
vetleri’nin aşina oldu 
Sovyet dönemi MiG-29 
savaş uçaklarına sahipti.

Uzun süre boyunca bu 
3 ülkeden savaş uçağı 
tedariki konusunda 
açıklama gelmezken, 
Polonya sessizliğini 
bozdu. Polonya Dışiş-
leri, “Polonya Cumhu-
riyeti yetkilileri, Başkan 
ve hükümet arasındaki 
istişarelerden sonra 
tüm MIG-29 jetlerini 
Ramstein Hava Üssü’ne 
derhal ve ücretsiz 
olarak konuşlandırmaya 
ve Amerika Birleşik 
Devletleri Hüküme-
ti’nin emrine vermeye 
hazırdır.” şeklinde bir 
açıklamada bulundu.

Polonya’nın bu hibe 
karşılığında, ABD’den 
ikinci el F-16 Fighting 
Falcon tipi savaş uçağı 
teslim alacağı ihtimali 
üzerinde duruluyor. 

Bilindiği üzere Polonya, 
bir süredir envanterini 
NATO standardı askeri 
ürünlerle modernize 
etmesi çabası içerisinde.

Öte yandan Polonya 
Dışişleri Bakanlığı’nın 
açıklamasında, “Po-
lonya Hükümeti ayrıca 
diğer NATO Mütte-
fiklerinden – MIG-29 
jetlerinin sahipleri – 
aynı damarda hareket 
etmesini talep ediyor.” 
ifadelerine de yer 
verildi. Bu açıklama, 
Bulgaristan ve Slovak-
ya’ya bir mesaj niteliği 
taşıyor.

Avcı uçağı konseptin-
den uzaklaşıp, saldırı 
uçaklarına bakıldığı 
zaman ise Ukrayna’nın 
Su-25 sahibi olduğunu 
biliniyor. Bulgaris-
tan’ın Su-25 kullandığı 
düşünüldüğünde, 
MiG-29’lar ile beraber 
Su-25 gönderilebileceği 
göz önünde bulundu-
rulmakta.

MİG-29’LAR 
İÇİN KARAR 

VERİLDİ
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Türkiye’nin en köklü 
TÜBİTAK BİGG 
programlarından 

BİGG GARAJ yeni dönem 
başvuruları 12 Mart 2022 
Cumartesi günü başlı-
yor. Türkiye Odalar ve 
Borsalar Birliği Ekonomi 
ve Teknoloji Üniversi-
tesi (TOBB ETÜ) tara-
fından Hacettepe Tek-
nokent TTM ve Konya 
Ticaret Odası (KTO) Kara-
tay Üniversitesi iş bir-
liğinde yürütülen BİGG 
GARAJ Programı kap-
samında verdiği eğitim 
ve mentorluklarla 2020 
yılından beri her iki giri-
şimcisinden birinin des-
tek kazanmasını sağladı. 
Bugüne kadar 13,1 mil-

yon lira destek sağla-
yan BİGG GARAJ’a baş-
vurmak için son tarih 1 
Nisan 2022. Teknoloji 
tabanlı iş fikirlerini ger-
çeğe dönüştürmek için 
oluşturulan BİGG GARAJ 
için “etugaraj.org” adre-
sinden detaylı bilgi alınıp 
başvuru yapılabilecek. 
BİGG Programı, “Tekno-
lojik AR-GE ve İnovas-
yon” içeren projeleri des-
teklemek adına TÜBİTAK 
tarafından açılan geri 
ödemesiz bir hibe des-
tek programı. BİGG 
GARAJ Programı kapsa-
mında sağlanan teknoloji 
tabanlı girişimcilik eği-
timleri, iş planı oluşturma 
ve proje yazma eğitim-

leri ile tüm mentorluk 
destekleri TOBB ETÜ 
TTO – GARAJ tarafın-
dan ücretsiz olarak ger-
çekleştiriliyor. TOBB ETÜ 
Teknoloji Transfer Ofi-
si’nin, 2015 yılından beri 
BİGG GARAJ Programı 
kapsamında, 20’den fazla 
ilde, çevrimiçi olarak ger-
çekleştirdiği girişimci-
lik eğitimlerine 1000’den 
fazla, mentorluk prog-
ramına 500’den fazla 
girişimci katıldı ve 80 
ekip 13,1 milyon TL geri 
ödemesiz hibe desteği 
almaya hak kazandı.Akıllı 
ulaşım, akıllı üretim sis-
temleri, enerji ve temiz 
teknolojiler, iletişim ve 
sayısal dönüşüm, sağlık 

ve iyi yaşam ve sürdürü-
lebilir tarım ve beslenme 
gibi tematik alanları kap-
sayan, hibe destek içeren 
Ar-Ge ve inovasyon pro-
jesi BİGG GARAJ’a baş-
vuru koşulları ise şöyle: 
Herhangi bir ön lisans, 
lisans, yüksek lisans 
veya doktora progra-
mına kayıtlı öğrenci veya 
mezun olmak. Daha 
önce Sanayi ve Teknoloji 
Bakanlığı Teknogirişim 
Sermayesi Desteği ya da 
TÜBİTAK 1512 Programı 
2. aşaması kapsamında 
destek almamış olmak. 
Ön başvuru tarihi itiba-
riyle herhangi bir işlet-
menin ortaklık yapısında 
yer almamış olmak.

BAŞVURULAR 
BAŞLIYOR

TOBB ETÜ tarafından Hacettepe Teknokent TTM ve KTO Karatay 
Üniversitesi iş birliğinde yürütülen BİGG GARAJ Programı, teknoloji 

tabanlı girişimler için hibe destek sağlayacak.

Rusya ve Ukrayna ara-
sında devam eden 
savaşın enerji fiyat-
larında artışa neden 

olması ile birçok fab-
rika sıkıntı yaşamaya 
başladı. Almanya’nın en 
büyük çelik fabrikala-

rından birini olan Lech 
(LWS), fabrikanın 300 bin 
nüfuslu bir şehrin kullan-
dığı elektrik kadar enerji 
tükettiğini ve bu yüzden 
enerji fiyatlarındaki zam-
ların ardından fabrikanın 
maddi sıkıntı yaşadığını 
açıkladı. Lech Sözcüsü 
yaptığı açıklamada, 

Ukrayna’daki savaş 
nedeniyle enerji piyasa-
larında yaşanan yükse-
liş yüzünden fabrikanın 
üretimi durdurduğunu 
duyurdu. Bin kişiden 
fazla çalışanı bulunan 
fabrikanın, 1 yılda mil-
yonlarca ton üretim yap-
tığı belirtildi.

ÜRETİMİ DURDURDU

WindEurope tarafından 
Avrupa Birliği ve çevre 
ülkelerinde yapılan Avru-
pa Rüzgar Enerjisi araş-
tırmasının 2021 raporu 
yayınlandı. Araştırmada 
Avrupa’nın geçen yıl 
rüzgar enerjisinde 17 GW 
kurulu gücü devreye al-
dığı ve toplamda 236 GW 
kurulu rüzgar enerjisi 
gücüne ulaştığı raporlan-
dı. 2021’de rüzgarın par-
layan yıldızı ise yaklaşık 
1,5 GW kapasiteli rüzgar 
enerjisi kurulumu ger-
çekleştiren Türkiye oldu. 
Avrupa’da toplam kurulu 
rüzgar gücü bakımından 
7. sıradaki konumunu 
koruyan Türkiye’nin 
rüzgar arenasında rekor-
larla dolu bir yılı geride 
bıraktığını aktaran Ülke 
Enerji Genel Müdürü Ali 
Aydın, 2021 yılında Av-
rupa’da devreye alınan 
kurulu rüzgar enerjisi 
gücünde Türkiye’nin 
3. sırada olduğuna da 
dikkat çekiyor. Ekono-
mide yaşanan darboğaz 
ve küresel tedarik zinciri 
sorunları Avrupa’nın 
rüzgar enerjisindeki yıllık 
hedeflerine ulaşmasını 
geciktirdi. Geçen yıl 
yaklaşık 17 GW kurulu 
gücün devreye alınabil-
diği Avrupa’da toplam 
kurulu rüzgar enerjisi 
kapasitesi 236 GW’ye 
ulaşırken, rüzgardan elde 
edilen elektrik üretimi ise 
yüzde 15 olarak saptandı.
Avrupa’nın aksine rüzgar 
enerjisine büyük yatırım-
lar gerçekleştiren Türkiye 
ise kara rüzgarında 1.400 
MW yeni kapasite ile 
en çok kurulum gerçek-
leştiren 3. ülke olurken, 

12 milyon hanenin de 
elektriğinin rüzgardan 
karşılandığı bir yılı geride 
bıraktı. Türkiye’nin 2021 
yılındaki rüzgar enerjisi 
yatırımlarının yüksek 
olduğuna dikkat çeken 
Ali Aydın’a göre, yapılan 
yatırımlar ve gösterilen 
üstün gayretlerle Tür-
kiye’nin orta vadeye ait 
enerji projeksiyonlarında 
kurulu rüzgar enerjisi 
gücünü 20 GW’ye ulaştı-
rabilmesi için yatırımlara 
devam etmesi gereki-
yor. WindEurope’nin 
yayınladığı rapora göre, 
Avrupa’daki toplam ku-
rulu rüzgar enerjisi gücü 
236 GW’ye ulaşırken, 
karada kurulu gücü yak-
laşık 207 GW, deniz üstü 
rüzgar kurulu gücü ise 
28 GW. Almanya 64 GW, 
İspanya 28 GW, İngiltere 
26,7 GW, Fransa 19 GW 
ve İsveç 12 GW rüzgar 
gücüne sahip. Türkiye’nin 
önünde bulunan İtalya 11 
GW kurulu güce sahip-
ken, Avrupa genelinde 
sıralamasını koruyarak 7. 
sırada bulunan Tür-
kiye’nin sahip olduğu 
kurulu rüzgar enerji 
gücü ise 1.400 MW 
artışla yaklaşık 11 GW 
oldu. Raporda özellikle 
Türkiye’nin 2021 yılında 
kara rüzgarında en çok 
kurulum gerçekleştiren 
3. ülke olmasının olumlu 
görüldüğüne dikkat 
çeken Ali Aydın, rüzgar 
enerjisi üretimi ile birlikte 
ve santral kurulum, 
bakım ve onarım hiz-
metlerinde Türkiye’nin 
Avrupa’da parlayan bir 
yıldız olduğunu dile 
getiriyor.

TÜRKİYE 
RÜZGARDA 
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