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[Başkan’dan mektup ►

“Güçlü adımlar atmalıyız” mesajı verdi...

KSO Yönetim Kurulu Başkanı Zeytinoğlu

Artık üretim, ihracat ve yabancı
sermayeye odaklanmalıyız

K

SO Yönetim Kurulu Başkanı
Ayhan Zeytinoğlu 31 Mart’ta
Mahalli İdareler Genel Seçimlerinin tamamlamasıyla birlikte
artık ekonomiye odaklanarak güçlü
adımlar atmak gerektiğini söyledi.
İhracat, üretim ve yabancı sermaye girişinin artırılmasına yönelik
güçlü adımlara ihtiyaç olduğuna
dikkat çeken Ayhan Zeytinoğlu, 10
Nisan’da Hazine ve Maliye Bakanı
Berat Albayrak tarafından “Yapısal
Dönüşüm Adımları”nın açıklandığını
hatırlatarak, programda ihtiyaca
yönelik dokunuşlar olduğunu, bu
adımların ‘proje bazlı dokunuşlar’la
desteklenerek ekonomide önemli hamleler yapılması gerektiğini
söyledi.
“Seçim sonuçlarının ülkemiz ve
milletimiz için hayırlı olmasını diliyorum. Göreve başlayan belediye
başkanlarımızı kutluyor; başarılı bir
görev dönemi diliyorum.” şeklinde
konuşan Ayhan Zeytinoğlu Reform
Paketi’nin iş dünyasını ilgilendiren
kısımlarına yönelik olarak değerlendirmelerde bulundu:
FİNANSAL SEKTÖR İLE İLGİLİ;
Bankacılık sistemi güçlendirilecek
*Kamu bankalarına toplam 28
milyar TL kaynak aktarılarak sermayeleri güçlendirilecek.
*Sermayelerini attırma noktasında bankalar teşvik ediliyor.
*Dengelenme süreci boyunca
temettü dağıtmak ve yöneticilere
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ayrılan nakdi prim ödemeleri sonlandırılacak.
Şu anda hakikaten iç piyasaya çalışan sanayicilerde çok ciddi
sıkıntılar var. Bankalardan kredilerini yenileyemiyorlar, vadelerini
değiştiremiyorlar.
Maalesef bir çok sanayici faktoring şirketleri veya türevlerine
gitmek durumunda kalıyor.
Bankalara verilen 28 milyar ne
kadar yeterli olur mu bilemiyorum.
Ama ilk etapta çok değerli olduğunu
düşünüyorum.
Yine bankaların bilançolarında
yapılan bir takım düzenlemelerin,
üretim sektörüne destek vermeleri açısından çok önemli olduğunu
düşünüyorum.
Konkordatolar yeni bir yasal
çerçeve ile ele alınacak.
*Konkordato ve kredi yapılandırma meselesi, herkesin çıkarına
olan yeni bir yasal çerçeve ile ele
alınacak.
*Yeni yasal çerçeve; yeniden
yapılandırma ve alacak tahsil
süreçlerini hızlandıracak, özellikle,
borç ödeme kabiliyetini yitirmiş
şirketlerin hızlı şekilde tasfiyesini
sağlayacak bir çerçeve olacak.
Sorunlu krediler bankaların ve
ulusal-uluslararası yatırımcıların
iştiraki olan bilanço dışı fonlara
devredilecek
*Bunun için Enerji girişim sermaye fonu ve gayrimenkul fonu gibi

fonlar oluşturacak.
Bireysel emeklilik sistemi yeniden yapılandırılacak.
*Emeklilik sistemindeki reformla
toplanan fonlar milli gelirin yüzde
10’unu bulacak.
*Kıdem tazminatı reformu gerçekleştirilecek.
*Kıdem tazminatı fonu ile BES’in
entegrasyonu sağlanacak.
Kredilerin stratejik sektörlere
yönlendirilmesi teşvik edilecek
*Finansal İstikrar ve Kalkınma
Komitesi (FİKKO) bünyesinde bir kurul ile stratejik alanlara daha fazla
kredi sağlanması için teşvik mekanizmaları devreye alınacak.
Bu da çok değerli. Ülkemizin iç
pazara tabi ki ihtiyacı var. Ama dış
pazar ülkenin ivme kazanması için
en önemli unsur.
Buradaki teşviklerin, orta vadede, iç pazara çalışan firmalarımızı
ihracata yöneltebilecek bir unsur
olabileceğini düşünüyoruz.
Toplam 100 milyon TL ve üzeri
riski olan şirketler bankalara mali
denetim raporu sunmak zorunda
olacak
*Aksi halde ek kredi alamayacak.
ENFLASYONLA MÜCADELE BAŞLIĞI
ALTINDA,
Tarımda milli birlik projesinin
detayları Mayıs ayında paylaşılacak. Bu kapsamda;

*Bölge ve ürün bazında arz/talep
planlaması yapılacak.
*Sözleşmeli tarım yaygınlaştırılacak.
*Tarım kredi kooperatifi ile Sera
AŞ. kurulacak.
*Küçük baş hayvan sayısını 47
milyondan 100 milyona çıkarılacak.
Bizim tarımda katma değerli
ürünlere geçme yönünde politikalarımızın olması gerektiğini düşünüyorum.
Mesela kivi 20-25 sene önce
Türkiye’de hiç bilinmeyen üründü.
Şimdi dünyada önemli çapta üretim yapan bir ülkeyiz. Aynı şekilde
avokado. Şu anda yurtdışında talebi
çok faza olan bir ürün. Biz üretmeye
yeni başladık. Yurt içine de yetiştiremiyoruz.
Bu tarz ürünlere Bakanlığın ışık
tutarak yönlendirmesi gerektiğine
inanıyorum.
BÜTÇE DİSİPLİNİ İLE TASARRUFLARIN
DEVAMLILIĞI PLANLANIYOR.
*Tek seferlik olmayan gelir artırıcı
adımların devamı sağlanacak.
*Yeni Ekonomik Programda 76
milyar dolar planlanan tasarrufun 44
milyar TL’si devreye alındı.
Vergi dönüşümü ile ilgili detaylar
tamamlanınca bu yıl açıklanacak.
Vergi konusu üç başlıkta ele
alınıyor:
1)Yeni Vergi Mimarisi oluşturulacak. Bu kapsamda:
*İstisna ve muafiyetler azaltılacak,
*Kurumlar vergisi kademeli azalacak.
*Beyanname yaygınlaşacak.
*Gelire göre artan vergilendirme
etkin hale getirilecek.
*Dolaylı verginin ağırlığı azaltılırken, doğrudan verginin ağırlığı
artırılacak.
*Verginin tabana yayılacak
2)Kayıt dışı ile Mücadele edilecek
3)Mükellef Hakları İcra Kurulu
kurulacak.

en kestirme yolun AB ile entegrasyon
olduğuna inanıyorum.
Bunun için yargı bağımsızlığını ve
hukukun üstünlüğünü tesis etmeliyiz.
Biliyorsunuz 2004-2005 yılında
hükümetimiz yaptığı reformlarla
yatırım iklimini çok olumlu hale getirebilmişti. Aynı başarıya bu dönemde
de ihtiyacımız var. Aynı şekilde yapabiliriz inancındayım. Dolayısıyla Yargı
reform strateji bizim için çok değerli.
Gümrük Birliğinin güncellenmesi
konusu da aslında bizim için bir fırsat. Bildiğiniz gibi bu konuyu bahane
ederek Avrupa ülkeleri GB güncellemesini engelliyorlar.
Dünyada da biliyorsunuz bütün
ülkeler yabancı sermaye çekmeye
çalışıyor, orada da bir rekabet var.
Biz hızlı davranıp bilhassa Avrupa
Birliği’nden yatırımları çekebilirsek,
tekrar 2004-2005’lerde alıştığımız
büyüme ivmelerini yakalayabiliriz
diye düşünüyorum. Çünkü kısa vadede Türkiye’nin kaynakları hepimiz
biliyoruz sınırlı.
SÜRDÜRÜLEBİLİR BÜYÜME VE İSTİHDAM İÇİN;
*İhracata dayalı bir ekonomi tesis
edilecek.
*İhracat master planı oluşturulacak. Detayları Ticaret Bakanlığı
Ağustos ayında açıklayacak.
En büyük ticaret partnerimiz Avrupa. Avrupa ekonomisinde maalesef bir yavaşlama var.
İhracat rakamlarımıza da yansıdığını görüyoruz. Burada ciddi tedbirler
almamız lazım. GB güncellenmesini
bunun için çok önemli görüyoruz.
AB’nin üçüncü ülkelerle yaptıkları
STA’ları, biz o ülkelerle STA yapana kadar, Avrupalı gibi kolaylıkla o
ülkelere giremiyoruz. Dolayısıyla bu
konuda çok hızlı hareket etmemiz
lazım.

cak.
Katma değeri yüksek ürünler satmak hepimizin amacı, ama çok daha
temel sorunlarımıza inmemiz lazım.
Sanayide biliyorsunuz çok ciddi
istihdam sıkıntısı var. Bir tarafta
çok ciddi iş arayan bir ekip var. Öbür
tarafta iş açığı var.
Biliyorsunuz Meslek Liseleri
konusunda TOBB ve MEB arasında
anlaşma imzalandı.
Katma değerli ürünlere bu insanların yetişmesiyle de ulaşabileceğimizi bilmemiz lazım. Bunların meyve
vermesini orta vadede göreceğiz.
Bu başlık altında ayrıca;
*Varlık fonu stratejik sektörlere
yatırım planlaması yapacak.
*Sanayide yerlileşme çalışmaları
devam ediyor. (300 ürün yerlileşme
kapsamında.)
*İhracat-üretim stratejik planlamasında 7 stratejik sektör belirlendi: enerji, maden, petrokimya, ilaç,
turizm, otomotiv ve bilişim.
*Turizm
master planı
en geç Eylül
ayında açıklanacak.
*Turist
sayısının 70
milyonun
üzerinde,
gelirinin
de 70
milyar doların üzerinde
gerçekleşmesi
planlanıyor.
(4 yıl
içinde)

EĞİTİM KONUSUNDA;
*İstihdam bazlı eğitim planlamasının detaylarını Milli
Eğitim Bakanlığı Eylül’de
açıklaya-

HUKUK BAŞLIĞI ALTINDA;
*Yargı reformu strateji belgesi yakında Adalet Bakanımız
tarafından açıklanacak.
Fiilen bize dokunan diğer desteklerin dışında en önemli
gördüğüm “Yargı Reformu
Strateji Belgesi” diyebilirim.
Dengelenme sürecinde

Kocaeli Odavizyon
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ABD ile dış ticarette yeni hedef
75 milyar dolar

B

akan Pekcan, ABD temaslarına
ilişkin yaptığı değerlendirmede, ABD Ticaret Bakanı Wilbur
Ross, Başkan Donald Trump’ın kıdemli
danışmanı Jared Kushner ile yaptıkları
görüşmelerin çok verimli geçtiğini,
Türkiye-ABD İş Konseyi ve AmerikanTürk Konseyi tarafından düzenlenen
37. Ortak Yıllık Konferansı’nda da
Türk- Amerikan iş adamları ile bir
araya geldiklerini anlattı.
Türkiye ve ABD’nin müttefik ve
dost ülkeler olduğuna işaret eden
Pekcan, iki ülkenin aynı zamanda
büyük potansiyele sahip önemli ticaret
ortakları olduğunu dile getirdi.
Pekcan, iki ülke arasındaki ticaret
hacminin 20,7 milyar dolar olduğunu belirterek, “Cumhurbaşkanımız
Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı
Donald Trump arasındaki görüşmede
kararlaştırılan ticaret hacminin 75
milyar dolara yükseltilmesi hedefinin
gerçekleştirilmesine yönelik çalışmalarımızı hızlandıracağız. ABD Ticaret
Bakanı Ross ile ticarete konu ürünlerin
çeşitlendirilmesi, mevcut potansiyelin
daha iyi kullanılması hususlarında
ortak çalışma yapılması gerektiği
konusunda mutabık kaldık. İki ülke
arasındaki ticaret hacmini 75 milyar
dolara çıkarma hedefi doğrultusunda
ABD Ticaret Bakanlığı ile Bakanlığımız
arasında ortak teknik çalışma grubu
kuruyoruz.” diye konuştu.
ABD ile Türkiye arasında havacılık
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ve savunma, otomotiv, çelik, mücevher, giyim, halı, makine ve parçaları,
zeytinyağı, seramik, mermer, çimento
gibi sektörlerin ticaret için önemli
bir potansiyel oluşturduğuna dikkati
çeken Pekcan, “ABD ile ticaretimizi
artırmak için ortak ticaret potansiyeli
raporu ve yüksek teknolojili ürünler
başta olmak üzere ihracatımızı artırıcı
faaliyetler üzerinde çalışıyoruz.” ifadelerini kullandı.
- “Amerikan şirketlerini ihtisas
serbest bölgelerine davet ettik”
Ticaret Bakanlığı olarak Ar-Ge
yoğunluklu, yüksek teknoloji ve
katma değeri yüksek faaliyetlerde uzmanlaşmış ihtisas serbest bölgeleri
oluşturmayı hedeflediklerini belirten
Pekcan, Amerikan şirketlerini de bu
bölgelerde yatırıma davet ettiklerini
kaydetti. Pekcan, “Yaptığımız görüşmelerde Bakanlık olarak kuracağımız
ihtisas serbest bölgeleriyle ilgilenen
ABD’li yatırımcılar da oldu. Söz konusu yerler, Türk-Amerikan iş birliği
bölgeleri olabilir. Amerikan yüksek
teknoloji şirketleri ya kendileri ya da
Türk şirketleriyle beraber buralarda
yatırım yapabilirler. Serbest bölgelerimize yatırım yapacaklara destek
sağlamaya hazırız.” değerlendirmesinde bulundu.
Bakan Pekcan, ticareti kolaylaştırmaya ve iş ortamını iyileştirmeye
devam ederken, ABD’li şirketlerin

güçlü olduğu dijital ekonomi gibi yeni
alanlara da odaklanacaklarını vurguladı. Görüşmelerde ABD ile dijital
ekonomi alanında ortak çalışmalar
yapılması konusunda da mutabakata
vardıklarını belirten Pekcan, mayıs ayı
içerisinde dijital ekonomi konusunda
ABD’den bir heyet gelmesinin beklendiğini bildirdi.
- “Dengeli ticaret için tüm ürün ve
sektörlere odaklanacağız”
Pekcan, temaslarında iki ülke arasında ticaret gündeminde uzun süredir
yer alan ABD tarafından demir-çelik
ürünlerine uygulanan ilave gümrük
vergilerinin kaldırılması, Türkiye’nin
ABD’nin Genelleştirilmiş Tercihler
Sistemindeki yerini koruması, otomotiv sektörü için inceleme süreci
başlatılmış önlemlerden Türkiye’nin
muaf tutulması yönündeki taleplerini
ilettiklerini aktardı.
İki Bakanlık başkanlığında TürkAmerikan İş Konseyi gibi diyalog
kanallarını daha etkin hale getirmeyi
kararlaştırdıklarını vurgulayan Pekcan,
hedeflerinin ticaretin önündeki tüm
engellerin kaldırılması olduğunu dile
getirdi.
Pekcan, 75 milyar dolarlık hacim ve
dengeli bir ticaret için yatırım ve sanayi
ürünlerinde, turizmde çift taraflı artış
yaratmak için her fırsatı kullanacaklarını, bu kapsamda bütün ürünlere ve
sektörlere odaklanacaklarını söyledi.

YENİLİKÇİ OSGB

İŞ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANI

Yenilikçi Eğitim Ortak Sağlık Güvenlik Birimi Danışmanlık Tıbbi Malz. San. ve Tic. Ltd. Şti.
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TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu’ndan perakendecilere

‘e ticaret ve dijital dünya’ çağrısı

“

Hisarcıklıoğlu;
hem reel sektör,
hem de hanehalkı
güven endekslerindeki gerilemenin sonucu,
tüketim ve yatırım
harcamalarının
kısıldığını ve perakende ticaret hacminin son 7 aydır
devamlı azaldığını
bildirdi.

”
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Y

erel Zincirler Buluşuyor 2019 toplantısında
konuşan Türkiye Odalar
ve Borsalar Birliği (TOBB)
Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, hayatın hızla dijitale doğru
evrildiğini belirterek, “Ürün
incelemesi, ürün kıyaslaması,
ne, nerede, nasıl sorgusu,
marka deneyimi, tecrübe paylaşımı, hepsi internette. Bu
nedenle, perakende sektörü,
2019’u dijital hamle yılı olarak
kullanmalı. Gündemimizde;
Kullanıcı dostu dijital mecra
tasarımları, Mobil uyumluluk,
On-line iş yapma stratejileri,
Dijital görünürlük olmalı. Sektörümüzün geleceği parlak.
Zira Türkiye, çok hızlı biçimde
şehirleşiyor” dedi.
TOBB Başkanı M. Rifat
Hisarcıklıoğlu konuşmasında
zor bir senenin geride kaldı-

ğına işaret ederek, döviz Kurları, faizler ve enflasyondaki
yükselişin, ekonomiyi gözle
görülür şekilde yavaşlattığını
hatırlattı. Hem reel sektör,
hem de hanehalkı güven
endekslerindeki gerilemenin
sonucu, tüketim ve yatırım
harcamalarının kısıldığını ve
perakende ticaret hacminin
son 7 aydır devamlı azaldığını
bildirdi.
Geçen yıl son çeyrekte, reel olarak, yüzde 2, bu
senenin ilk 2 ayındaysa yüzde
6 gerileme yaşandığına dikkat
çeken Hisarcıklıoğlu, “Hükümetin de geçenlerde ifade
ettiği gibi, son 2 çeyrektir
ekonomide bir resesyon, yani
durgunluk dönemindeyiz.
Bu sıkıntılı süreci aşmak için,
TOBB olarak, hem sizlerle, hem de hükümetimizle

devamlı istişare içinde olduk.
Burada, sizlerin görüşlerine
özellikle önem verdik. Zira
perakende demek, iç tüketim
demek. Ekonominin yüzde
60’ı demek. Sektörümüz,
ekonominin hem lokomotifi,
hem de öncü göstergesi” diye
konuştu.
-Sorunlara birlikte çözüm
arıyoruz
Piyasadaki gidişatı, en
iyi bu sektör, yani sizler bilir,
vatandaşın nabzını en iyi
perakendecilerin tuttuğunu
söyleyen TOBB Başkanı şunları söyledi: “Biz de, sizlerin
sıkıntılarını, görüş ve önerilerini, kamu idaresine aktarıyor,
birlikte çözüm arıyoruz. Bizler
için en önemli konuların başında istihdam geliyordu. Zira
istihdamda lider sektörüz. En

çok kayıtlı istihdamı sizler sağlıyorsunuz. İşte bu kapsamda, Hükümetimizle
istişare ederek ve birlikte çalışarak,
önemli adımlar atılmasını sağladık.
Kısa Çalışma Ödeneğinde mevzuat
değişti, işler hale geldi. Bu şu demek;
işler yavaşlasa bile istihdamı koruyabiliriz. 3 ay boyunca maaşlar İşsizlik
Fonu’ndan ödeniyor. Şu ana kadar
800 civarında firma, 72 bin çalışan için
bundan yararlandı. İşverene Asgari
Ücret Desteği geçen sene Ekim’de
sona ermişti. Talebimiz üzerine yeniden başlatıldı, miktarı da 100 liradan,
150 liraya yükseltildi. Daha sonra Sayın
Cumhurbaşkanımız, yeni bir istihdam
kampanyası yapmamızı istedi. Biz de
25 Şubat’ta “Burası Türkiye Burada İş
Var” sloganıyla, İstihdam Seferberliği
2019’u başlattık. Sonrasında yine hükümetimizle bir araya geldik. İstihdamı
ödüllendiren tarihi destekler çıkmasını
sağladık. 30 Nisan’a kadar yapılacak
her yeni istihdamda, maaş-vergi-prim,
3 ay devlet karşılıyor. Sonrasında da,
en az 9 ay vergi ve prim ödemiyoruz. Yani, sağlayacağınız her 1 ilave
istihdam için, size yılda yaklaşık 20 bin
lira destek geldi. Bunlarla ilgili detay
bilgilere, TOBB web sayfasından, veya
Odalarımızdan ulaşabilirsiniz.”
Bir diğer önemli sıkıntının da, iş
mahkemelerinde yaşandığına işaret
eden Hisarcıklıoğlu, “Davalar hem
uzun sürüyor, hem de işverenler hep
haksız çıkıyordu. Bizim çabalarımız
sonucu, 2018’de işçi-işveren uyuşmazlıklarında, arabuluculuk zorunlu
kılınmıştı. Sonrasında 2019’da ticari
uyuşmazlıklarda da arabuluculuk
zorunlu hale getirildi. Eskiden bir dava
2-3 yıl sürebiliyordu. Arabuluculukla,
çoğunlukla 1 haftada, ama en fazla 2
ayda çözüm sağlanabiliyor. Arabuluculuk aynı zamanda bir kazan-kazan
yöntemi. Taraflar helalleşerek ayrılıyor. Böylece arabuluculuk toplumsal
barışa da katkı sağlıyor. Sonuçlara
baktığımızda, İş-işveren arasındaki
anlaşmazlıklarda, 350 bin dosyanın
yüzde 70’inde, taraflar, zorunlu arabuluculuk sayesinde anlaştı. İşte biz de
TOBB olarak, hem arabuluculuk hem
de tahkimin, ülkemiz genelinde ve iş
dünyamızda yaygınlaşmasına gayret
ediyoruz. Bu kapsamda, önce kendi
bünyemizde TOBB tahkimini kurduk.
81 İl’deki Odalarımızda da, Tahkim ve
Arabuluculuk Merkezleri açmaya başladık. Bütün işverenlere, önce bunları
kullanıp, sorunlarını çözmeye çalışın
diyoruz” ifadesini kullandı.
-E-ticaret çağrısı
Öte yandan sektörde, haksız

rekabete yol açan uygulamaların da
mevcut olduğunu bildiren TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, indirim mağazaları
ve “private label” markalı ürünlerin,
hem KOBİ’lerin büyümesini, hem de
markalaşmasını engellediğini anlattı.
Hisarcıklıoğlu, “Bu durum sektörün
kendi içinde de rekabetini bozuyor.
Bir taraftan markalaş diyoruz. Ama
markalaşanın da paçasında tutuyoruz. Eğer bu işin önü alınmazsa, milli
bir sanayimiz kalmaz. Sanayicimiz ve
üreticimiz de taşeronlaşır. O halde
bunları da denetim altına almak lazım.
Perakende Kanunu’nun, bunu kapsayacak şekilde, revize edilmesi için de
uğraşıyoruz. Kamudan talep ederken,
çuvaldızı da kendimize batıracağız.
Teknolojiye ayak uyduramayan geri
kalır. Gelecek e-ticarette. Dünyada
perakende sektöründe yıllık büyüme
yüzde 3-4. Ama küresel e-ticaret satışları yüzde 16 büyüyor. Dünyadaki bu
trendi yakalayanlar için büyük fırsatlar
var. Dünyanın 17. büyük ekonomisiyiz.
Ama E-ticarette 49’uncuyuz. E-ticaretin payı bizdeki henüz sadece yüzde
3’lerde. Ama Türkiye’de 70 milyon
kişiye mobilden ulaşabiliyorsunuz. Bu
işe en hızlı sizler adapte olabilirsiniz.
Bunun için girişimci ve cesur olmak
lazım. İşte siz yerel zincirler, bu 2 özelliği de sahipsiniz. e-ticaret satışlarının
2018’de 50 milyar TL’ye ulaştığı tahmin ediliyor. Son 5 senede Türkiye’de
e-ticaret hacmi yılda ortalama yüzde
30 büyüdü. Aramızda kimin cirosu bu
hızla artıyor? Her 4 kişiden 1’i internet
üzerinden alışveriş yaptı. Ve bu oran
artmaya devam ediyor. Perakende
ticaretin son 2 ay yüzde 6 düştüğünü söylemiştim. Ama aynı dönemde,
internet üzerinden satışlar yüzde 23
büyüdü. Dolayısıyla, interneti daha
etkin kullanmaya mecburuz” dedi.
Araştırmaların, tüketicilerin
%81’inin, satın almadan önce, internette ürünle ilgili araştırma yaptığını
gösterdiğini belirten Hisarcıklıoğlu
şunları söyledi: “Tüketiciler, artık
yalnızca birkaç sayfayı tıklayarak, ürün
fiyatının fazla olup olmadığını görüyor
ve daha uygun alternatifler keşfedebiliyor. Dünyadaki bir diğer trend de, perakendeciler sosyal medya reklamlarına odaklanıyor. Şirketler, hedeflenmiş
reklamlarla, demografi, ilgi alanları
ve davranışları baz alarak, spesifik
kitlelere hitap edebiliyor. Facebook’un
6 milyon; Instagram’ınsa 2 milyon
reklam vereni bulunuyor. Sosyal medyada reklam harcamaları yükselişte.
Yıllık bazda yüzde 20’nin üzerinde bir
büyüme söz konusu. Mesela, 2018
yılında İngiltere’deki toplam dijital rek-

lam harcamalarının dörtte biri, sosyal
medya platformlarına yönlendirildi.
Önde gelen perakendeciler, daha çok
müşteriye erişmek için, sosyal medyanın gücünü kullanıyor. Özetle hayat
hızla, dijitale doğru evriliyor. Tüketici, dijitalde. Tüketici, alışverişini de
dijitale taşıyor. Ürün incelemesi, ürün
kıyaslaması, ne, nerede, nasıl sorgusu,
marka deneyimi, tecrübe paylaşımı,
hepsi internette. Bu nedenle, perakende sektörü, 2019’u dijital hamle
yılı olarak kullanmalı. Gündemimizde;
Kullanıcı dostu dijital mecra tasarımları, Mobil uyumluluk, On-line iş yapma
stratejileri, Dijital görünürlük olmalı.
Sektörümüzün geleceği parlak. Zira
Türkiye, çok hızlı biçimde şehirleşiyor.
1950’de nüfusun sadece yüzde 25’i
şehirlerdeydi. Şimdi bu oran yüzde
80’i geçti ve artmaya devam ediyor.
Almanya’da 100 sene alan bir süreç,
bizde neredeyse 1 nesilde gerçekleşti.
Öte yandan, daha mobil hale de geldik.
Motorlu taşıt sayısı, daha 34 sene
önce, 1985’de ancak 1 milyondu. 99’da
4 milyona, 2009’da 7 milyona ulaştı.
2019’da 12 milyonun üzerine çıktı. Karşımızda daha şehirli, daha mobil, daha
hızlı ve kolay tüketim yapmak isteyen,
büyük bir nüfus var. Onlara en çabuk
ulaşacak sektör de biziz. O yüzden
sektörümüzü sahip çıkalım. Firmalarımıza sahip çıkalım, koruyalım. Ve
bir de, şirketlerde kadınlara, özellikle
de yönetim düzeyinde daha çok yer
verin. Zira tüketim kararlarında, en
çok kadınların sözü geçiyor, onların
tercihleri belirleyici oluyor. Dolayısıyla kadınların bakış açılarını bilmeniz
lazım. Ayrıca kadınlar iş hayatında
titiz çalışıyorlar. Önsezileri kuvvetli.
Liderlik vasıfları da üstün. Önümüzde
4 yıla yakın, seçimsiz bir dönem var.
Bu dönemde ekonomiye odaklamalıyız. Eksik bıraktığımız yapısal sorunları
çözmeliyiz. Ekonomideki ve özellikle
de turizm sektöründeki toparlanmanın devam etmesiyle, perakende
başta olmak üzere, diğer sektörlere
yönelik talebin artmasını bekliyoruz.
Ayrıca İstanbul yeni havalimanı da,
buradaki perakende sektörüne olumlu
yansıyacak. Ortadoğu’dan, Afrika’dan,
Uzakdoğu’dan yüksek alım gücüne sahip turist girişinin artması, perakende
sektörümüz için itici güç olacak. Biz de
TOBB olarak, her zaman, sektörümüzün yanında olacak, sizlerin önemini
Ankara’da anlatmayı sürdüreceğiz.
Zira sizleri ve sektörümüzü güçlendirecek her adım, ekonominin tamamına
olumlu yansır. Kamu ve özel sektör el
birliği içinde çalışarak, sektörümüzü
geliştirmeye devam edeceğiz.”
Kocaeli Odavizyon
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Doç. Dr. Büyükakın: Devletimizin tüm

teşvikleri iş dünyamızın emrindedir

K

“

Kocaeli, sürdürülebilir kalkınmada
örnek olacak. Bunu
iş dünyamızın temsilcileri ve kurumlarıyla başaracağız.
Bu konuda çok
çalışacak, ürettiğimiz projeleri OSB
yönetimleri, Sanayi
Odası ve Ticaret
Odalarının yanı sıra
esnaflarımızın temsilcileriyle paylaşacağız.

”
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ocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç.
Dr. Tahir Büyükakın, Giresun İş Adamları ve Bürokratlar Derneği Başkanı Kemal Tokmak, Gebze Makine İhtisas Organize
Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı İrfan
Küçükay ve üyelerinin yanı sıra İnşaat Mühendisleri Odası Gebze Temsilcisi Ahmet Kadı
ve beraberindeki heyetlerle bir araya geldi.
Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Yaşar
Çakmak’ın da eşlik ettiği görüşmelerinde istihdama dönük gelir artırıcı kursların, mesleki
ve hayat boyu eğitim çalışmalarının yaygınlaştırılacağını söyleyen Başkan Büyükakın,
“Kamu-Özel Sektör İş Birliği ile İstihdama
Yönelik Rehberlik Hizmetlerini tek çatı altında birleştireceğiz. Bu noktada adımlarımızı
attık ve çalışmaya başladık. Eğitimin meslek
edinmedeki önemini biliyor ve buna göre kurumlarımızla birlikte ortak hareket ediyoruz”
dedi.
-Kentimize hizmet etmek hepimizin
görevidir
Nazik ziyaretleri için konuklarına teşekkür
eden Büyükakın, Yerel Kalkınma Projesi ile
ortalamanın altında kalan yaşam alanlarının
sosyo-ekonomik gelişmelerle destekleneceğini dile getirerek, “Kocaeli, sürdürülebilir
kalkınmada örnek olacak. Bunu iş dünyamızın temsilcileri ve kurumlarıyla başaracağız.
Bu konuda çok çalışacak, ürettiğimiz proje-

leri OSB yönetimleri, Sanayi Odası ve Ticaret
Odalarının yanı sıra esnaflarımızın temsilcileriyle paylaşacağız. Ülkemize ve kentimize
sevdalıyız. İnsanımıza, kentimize ve Anadolu
coğrafyasına hizmet etmek hepimizin görevidir” şeklinde konuştu.
-İstihdamı artırıcı paketler
Gençlerin yenilikçilik ve yaratıcılık kapasitesinin geliştirilmesine dönük özel atölyeler
oluşturacaklarını, ülkenin üretim kapasitesinin katma değeri yüksek ürünlerle geliştirilmesiyle birlikte daha nitelikli bir neslin
yetişmesi için de her okulumuza “Robotik
ve Kodlama Sınıfı” kurulacaklarını söyleyen
Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç.
Dr. Tahir Büyükakın, “İstihdamı artırıcı
paketlerin iş dünyamız tarafından hayata
geçirilmesini arzu ediyorum. Bu konuda fedakârlık yapmak, yeni iş alanları oluşturarak
istihdamı desteklemek için iş dünyasına görev düşmektedir. Devletimizin tüm teşvikleri
bu konuda iş dünyasının emrindedir. Ülkemizin kalkınmasına ve gelişmesine destek olmak için üretim kapasitelerinde artırıcı yeni
pazarlar bulunmalıdır. İstihdam noktasında
kentimizdeki iş dünyasının temsilcilerinin de
taşın altına elini koyacağına inancım sonsuzdur” diyerek açıklamalarını tamamladı. Ziyaretler yapılan istişarelerin ardından
sona erdi.

Dünya çocuklarının korteji Kocaeli’yi
renklendirdi
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin bu
sene 11’incisini düzenlediği 23 Nisan Uluslararası Çocuk Festivali, dünyanın çeşitli ülkelerinden gelen misafir çocukların
gerçekleştirdiği kortej yürüyüşüyle başladı. Saat Kulesi’nden başlayıp Büyükşehir
Hizmet Binası’nın önüne kadar geleneksel
kıyafetleriyle Kocaelilileri selamlayan 47
ülkeden yaklaşık 1100 çocuk, dünyaya barış ve kardeşlik mesajları verdi. Geleneksel
kıyafetleri ile kortej yürüyüşünü gerçekleştiren dünya çocukları renkli görüntüler
oluşturdu.

de sevinçle kutlandığını kaydeden Başkan Büyükakın, “Türkiye Cumhuriyeti’nin
kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün
dünya çocuklarına armağan ettiği bu bayramı varlığınızla anlamlandırdınız, güzelleştirdiniz. Birlik ve beraberliğin, dostluk
ve sevginin temsilcisi oldunuz. Şehrimizi

şenlendiren siz sevgili çocuklara ve başta
aileleriniz ve grup liderleriniz olmak üzere
buraya gelmenize vesile olan herkese tekrar teşekkür ederim. Sayılı gün çabuk geçer derler. Güzel günler, unutulmaz anlar
su gibi akıp geçer. Bu zamanı iyi değerlendirin” şeklinde konuştu.

Vatandaşlar alkışlarla eşlik etti
Renk, ırk, dil ayrımının olmadığı birlik
ve beraberliğin ön plana çıktığı kortej yürüyüşünde, 47 ülke çocukları geleneksel
danslarıyla Kocaelilileri selamladı. Dünya
çocuklarının kortejini, kent merkezinde
vatandaşlar ilgiyle takip etti. Vatandaşlar
farklı ülkelerden Kocaeli’ye gelen 1100 çocuğa alkışlarla eşlik ederken cep telefonlarıyla bu ölümsüz anı kaydetmeyi ihmal
etmedi.
Başkan Doç. Dr. Büyükakın karşıladı
Dünya çocuklarını, Büyükşehir Belediyesi önünde Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın,
Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Yaşar
Çakmak, Genel Sekreter Yardımcıları Ali
Yeşildal ile Raşit Fidan, daire başkanları
ve Büyükşehir personeli karşıladı. Başkan Doç. Dr. Büyükakın, çocukların arasına girerek onlarla sohbet etti. Daha sonra
Başkan Büyükakın, 47 ülkeden gelen 1100
çocukla birlikte toplu hatıra fotoğrafı da
çektirdi.
Farklılıklar zenginliktir
Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı
Doç. Dr. Tahir Büyükakın yaptığı konuşmada, ”Sevgili Çocuklar, Kocaeli’ne, Türkiye’ye,
Çocuk Bayramı’na hoş geldiniz. Diliyorum
ki hoşça zaman geçirirsiniz” ifadelerini
kullanarak; “Burada dünyanın dört bir yanından gelen kardeşlerinizle buluşacaksınız. Ülkelerinizin kültürünü tanıtacaksınız.
Ülkemizin, Türkiye’mizin kültürünü tanıyacaksınız. Birbirinizle kucaklaşıp, sevinci,
neşeyi, kardeşliği paylaşacaksınız. Farklı
ülkelerden farklı insanlarla tanışacaksınız.
Farklılıkların bir zenginlik olduğunu öğreneceksiniz” dedi.
Dostluk ve sevginin temsilcisi oldunuz
23 Nisanı, ülkemizin dört bir köşesinKocaeli Odavizyon
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Başkan Büyükakın’ın Nisan gündemi...
Kocaeli’de 23 Nisan...
Atatürk’ün dünya çocuklarına
armağan ettiği 23 Nisan’ı varlığıyla
anlamlandıran çocuklarımız;
Sizden dileğim; Gözlerinizin içi daima gülsün. Birlik ve beraberliğiniz
tüm dünyaya örnek olsun.
Türkiye’deki güzellikleri ve dostlukları sakın unutmayın.
Kandıra Ko-mek İlçe Sergisi
Kocaelispor
Kocaelispor kentimizin ayrılmaz
bir parçasıdır. Kocaelispor’u şehrin
tüm paydaşlarınca sahiplenilmesi
sağlayacağız.
Şehir dayanışması ile Kocaelisporumuzun ulusal ve uluslararası
başarılar kazanmasını destekleyeceğiz. 18-04-2019

KO-MEK Kurslarında öğrendiğimiz her
şeyi girişime döndürmeliyiz. Kandıra
Bezi ve Kandıra Yoğurdu gibi yöresel
ürünlerimizi PTT’nin kargo ve elektronik
market imkanları dahilinde pazarlamak
için insiyatif alacağız. 17-04-2019

Eşimle gurur duyuyorum
KOÜ’de Doçentlik ünvanı alan
İktisadi ve İdari Birimler Fakültesi
akademisyeni
değerli eşim Figen Büyükakın’a
akademisyenlik hayatında
başarılar diliyorum... 18-04-2019

Belediye meclisimizin ilk toplantısı
İnşallah önümüzdeki süreçte
Şehrimiz için iyi, doğru ve hayırlı olan
neyse onu yapmak için emek vereceğiz.
Meclisimizin önümüzdeki 5 yıl için kentimize ve ülkemize hayırlı hizmetler vermesini temenni ediyorum. 16-04-2019

Ziyaretçiler...
Hizmet anlayışımız kapsayıcı ve
mutluluk veren adımları içerecek.
Kocaelililer mutlu ve huzurlu bir
kentte yaşamlarını sürdürecek.
Ziyaretçilerimiz...
Bilim Sanayi ve Teknoloji Eski
Bakanımız Sn.Nihat Ergün
ÖSYM Başkanımız Prof.Dr. Halis
Aygün. 18-04-2019
KO-MEK ile e-ticaret
Ziyaretçiler...
Bütçeleme ve kaynak kullanım
süreçlerini yeniden inşa edecek,
daha az maliyetli,ekonomik ve
verimli hizmeti halkımızla buluşturacağız.
Öz kaynaklarımızı çok iyi kullanarak vatandaşımızın beklentilerine
cevap vereceğiz.17-04-2019
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Kursiyerlerimizin, el emeklerinin internetten pazarlanması
ve aile bütçesine katkı sağlaması mümkün.
Altyapısını oluşturuyoruz. PTT ile görüştük. İnşallah aile ekonomisine katkı
sağlayacaklar işler yapacağız. Derince
İlçe Sergisi...
16-04-2019

Mutlu Şehir Kocaeli...
‘Mutlu Şehir Kocaeli için çalışmaya
başladık. Seçim sürecinde de ifade
ettiğimiz gibi ortak akıl ve katılımcılık anlayışımız bizim en büyük
ilkemiz olacak. 16-04-2019

En Mutlu Büyükşehir için
hizmet üretmeye devam edeceğiz.

İlkokul öğretmenim...🙂
Derince Turgut Reis’de
ilkokul öğretmenim Hatice Tunay hanımefendinin elini öpüp duasını aldım.
09-04-2019

Şehrimizin yaşam standartlarını
yükseltmek temel hedefimizdir.
Kabaoğlu Üçtepeler inceleme
Köseköy Köprülü Kavşağı İnceleme
Kongre Merkezi İnceleme
13-04-2019

“Marka Şehir Kocaeli” için çalışacağız.
Kıymetli milletvekillerimizle ve
şehrimizin siyasi temsilcileriyle
ortak bir akılla Kocaeli’ni geliştirecek ve kalkındıracak hizmetleri
yapacağız.
Değerli Milletvekillerimiz,
Sami Çakır, Mehmet Akif Yılmaz
12-04-2019

Kocaeli Baro Başkanı Av. Bahar
Gültekin’in babası Kıbrıs Gazimiz Teğmen Lütfi Gültekin’in Fevziye Camiindeki
cenaze namazına Katıldık. Bu toprakları
vatan kılan, bize emanet eden şehit ve
gazilerimize minnet ve şükranlarımı
sunuyorum. 08-04-2019

Ziyaretçiler...
Sakarya Valimiz Sn. Ahmet Hamdi
Nayir’a, Erzurum Valimiz Sn. Okay
Memiş’e, Erzurum Büyükşehir
Belediye Başkanımız Sn. Mehmet
Sekmen’e, nazik ziyaretleri için
teşekkür ediyorum... 11-04-2019

Kocaeli Valimiz Sn. Hüseyin Aksoy’u
ziyaretimiz... 05-04-2019

Ziyaretçiler...
2019 mart seçimleri siyasetimiz ve
ülkemiz için yeni bir milattır. Bu miladın adı “Gönül Belediyeciliği”dir.
Ziyaretçilerimiz… Geçmiş dönem
Başbakan Yardımcımız Sn. Fikri Işık,
MKYK üyemiz Sn. Emine Zeybek.
Milletvekillerimiz Sn. R. Sezer Katırcıoğlu ve İlyas Şeker
11-04-2018

İlk gün....
Başkanlık görevimin ilk gününde
ziyaretçilerim, desteğini her zaman arkamda hissettiğim ailem... 04-04-2019
Kocaeli Odavizyon
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KSO Meslek Komiteleri Müşterek
toplantısı Bodrum’da yapıldı

“

Kocaeli Sanayi Odası
Sekizinci Dönem Üçüncü
Meslek Komiteleri
Müşterek toplantısı
Bodrum’da yapıldı.
Program 76 KSO Meclis
ve Meslek Komitesi
Üyesinin katılımıyla
gerçekleşti.

14 Kocaeli Odavizyon

K

ocaeli Sanayi Odası Sekizinci
Dönem Üçüncü Meslek Komiteleri Müşterek toplantısı Bodrum’da
yapıldı. Program 76 KSO Meclis ve
Meslek Komitesi Üyesinin katılımıyla
gerçekleşti. Toplantının ilk gününde
konuk komuşmacı olarak Merkez Bankası Eski Başkanı Süreyya Serdengeçti
katıldı. Serdengeçti ekonomiye ilişkin,
cari açık, işsizlik, enflasyon, faiz oranları, tasarruflar ve büyüme konularında
değerlendirmelerde bulundu.
Toplantının ikinci gününde açılış
konuşmasını KSO Yönetim Kurulu

Başkanı Ayhan Zeytinoğlu gerçekleştirdi. Zeytinoğlu konuşmasında ABD’de
gerçekleşen Türkiye-ABD İş Konseyi
(TAİK) ile Amerikan-Türk Konseyi (ATC)
tarafından düzenlenen 37. Ortak Yıllık
Konferansına katıldığını belirterek, konferansta görüşülen önemli konullardan
kısa bilgiler aktardı.
Meclis Başkanı Hasan Tahsin Tuğrul
konuşmalarında, 2018 yılı Meslek Komitelerinin performanslarını değerlendirerek,
“2018 yılında Komite Toplantılarında 371 adet konu görüşülüp 65 tane-

sinin Yönetim Kuruluna taşınmış ve 13
adet grup toplantısı ile 2 adet Odalar
arası toplantı yapılmıştır. 39 adet de
firma ziyareti gerçekleştirilmiştir.” dedi.
Tuğrul, konuşmasının devamında
belirlenen kategorilere göre yüksek
performans göstererek ödül almaya
hak kazanan komiteleri aktararak,
“Toplantılara katılımda, yüzde 95 katılım oranıyla 18.Meslek Komitesi Demir
Dışı Metal Ürünler Sanayi Grubu ilk
sırada yer aldı.
En fazla öneri getiren komite
kategorisinde 9. ve 10 Meslek Komite-

leri Boya ve Sanayi Gazları ile Temel
Kimyasal Ürünler Sanayi Grupları, 28
adet öneri ile ilk sırada yer aldı.
En fazla görüş oluşturan komite
kategorisinde 4.Meslek Komitesi İşlenmiş Tarım Ürünleri ve Unlu Mamüller
Sanayi Grubu 2018 yılı içerisinde 10
adet sektörel konuda görüş bildirerek
en fazla görüş bildiren meslek komitesi
olmuştur.
En fazla faaliyet yapan komite kategorisinde ise 3. Meslek Komitesi Hazır Yemek ve Şekerleme Sanayi Grubu
2018 yılı içerisinde 3 adet faaliyet yap-

mıştır. 32.Meslek Komitemiz Cam ve
Seramik Ürünler Sanayi Grubu 13 adet
firma ziyareti yaparak aramıza yeni katılan üyelerimize Odamızın faaliyetleri
hakkında bilgilendirme yaptılar.
2018 yılında Gebze ve Kartepe’de
yaptığımız meslek komiteleri müşterek
toplantılarına yüzde 90 katılım oranı ile
18. Meslek Komitesi Demir Dışı Metal Ürünler Sanayi Grubu, 28. Meslek
Komitesi Bina ve Bina Dışı Yapı İmalatı
Sanayi Grubu, 35. Meslek Komitesi
Şekillendirilmiş Metal Ürünleri Sanayi
Grubu en fazla katılım sağlayan meslek
Kocaeli Odavizyon
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KSO Yönetim Kurulu Başkanı
Ayhan Zeytinoğlu

komitelerimiz olmuştur. Tüm Komite
üyelerimize katkılarından ötürü teşekkür ediyoruz.“ dedi.
KSO Meslek Komiteleri Müşterek
Toplantısı’nda üyeler beş ayrı konuda
çalıştay gerçekleştirdi.
Çalıştayda Ekonomik Beklentiler,
Dış İlişkiler, İş Hukuku, Finansmana
Erişim ve Sanayide Dijital Dönüşüm
konuları ele alındı.
Çalıştayda görüşülen konular
komisyon sözcülerinin vasıtasıyla

16 Kocaeli Odavizyon

Merkez Bankası Eski Başkanı
Süreyya Serdengeçti

üyelere aktarıldı. Ekonomik beklentiler komisyonu adına Hayri Kaya, Dış
ilişkiler komisyonu adına Tekin Urhan,
İş Hukuku komisyonu adına Av.Oktay
Köse, Finansmana Erişim komisyonu
adına Kadir Decdeli ve Sanayide Dijital
Dönüşüm komisyonu adına A.Tunç Atıl
sunum yaptı.
Sunumlar sonrasında, belirlenen
kategorilerde yüksek performans
göstererek ödül almaya hak kazanan
komitelere Yönetim Kurulu Başkanı

Ayhan Zeytinoğlu ve Meclis Başkanı
Hasan Tahsin Tuğrul tarafından plaketleri verildi.
Ayrıca Zeytinoğlu ve Tuğrul, ev
sahipliğinden ve otelin tüm imkanlarını
seferber etmesinden dolayı KSO Meclis Üyesi Yakup Ekşi’ye de bir plaket
vererek teşekkür ettiler. KSO Meslek
Komiteleri Müşterek Toplantısı’na
eşleriyle birlikte katılan üyeler hem
güzel bir hafta sonu geçirme hem de
kaynaşma imkanı buldular.

En Fazla Faaliyet Yapan Komite: 3. Meslek Komitesi Hazır Yemek ve Şekerleme
Sanayi Grubu

KSO Meclis Başkanı
Hasan Tahsin Tuğrul

En Fazla Görüş Oluşturan Komite 4. Meslek Komitesi İşlenmiş Tarım Ürünleri ve
Unlu Mamüller Sanayi Grubu

En Fazla Ziyaret Yapan Komite: 32. Meslek Komitesi Cam ve Seramik Ürünler
Sanayi Grubu

KSO Genel Sekreteri
Memet Barış Turabi

Kocaeli Odavizyon
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Toplantılara en fazla katılan 18. Meslek Komitesi Demir Dışı Metal Ürünler Sanayi Grubu ödül alırken.

Meslek Komiteleri Müşterek Toplantısı’na en çok katılan 18.Meslek Komitesi Demir Dışı Metal Ürünler Sanayi Grubu, 28.Meslek
Komitesi Bina ve Bina Dışı Yapı İmalatı Sanayi Grubu, 35.Meslek Komitesi Şekillendirilmiş Metal Ürünleri Sanayi Grubu

KSO Yönetim Kurulu Başkanı Ayhan
Zeytinoğlu ve Oda
Meclisi Başkanı Hasan
Tahsin Tuğrul , Müşterek Meslek Komitesi
toplantısının yapıldığı
Bodrum Kefaluka
Resort Oteli’nin sahibi,
KSO Meclis Üyesi
Yakup Ekşi’ye içten
ilgisi ve ev sahipliği
nedeniyle bir plaket
vererek teşekkür
ettiler.

18 Kocaeli Odavizyon

En Fazla Öneri Getiren Komite kategorisinde 9 ve 10. Meslek Komiteleri Boya ve Sanayi Gazları ile Temel Kimyasal Ürünler
Sanayi Grupları ilk sırada yer aldı

Kocaeli Odavizyon
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37. TAİK Ortak Yıllık Konferansı’na katılan Başkan Zeytinoğlu

ABD görüşmelerini değerlendirdi

T

ürkiye-ABD İş Konseyi (TAİK) ile
Amerikan-Türk Konseyi (ATC)
tarafından düzenlenen 37. Ortak
Yıllık Konferansına TOBB’u temsilen katılan KSO Yönetim Kurulu Başkanı Ayhan Zeytinoğlu görüşmeleri hakkında
bilgi verdi.
ATC konferansında Ticaret oturumunun açılış konuşmasını yaptığını ifade eden Ayhan Zeytinoğlu:
“Ayrıca ABD Ticaret Odası Başkanı Tom Donohue ile de toplantımız oldu.
Aynı gün, ABD Genel Kurmay
Başkanı Dunford, yaptığı konuşmasında; en fazla ziyaret ettiği
ülkenin Türkiye olduğunu, 2-3 yıl
oldukça sallantılı bir dönem geçirebileceğimizi, ama ülkemiz ile
stratejik partnerliğin devam edeceği vurgusunu yaptı.” şeklinde
konuştu.
Aynı gün, Konferansın Gala
Yemeğinde Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın yaptığı konuşmada; mevcut sorunları dile
getirdiğini, Türkiye’de uygulanan
vergilerin kaldırılmasını istediğini
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ifade eden Ayhan Zeytinoğlu “Sayın Bakan; ABD ile ticaret hacminin 75 milyar
dolara çıkarılacağını söyledi.
Ayrıca Başkan Trump’ın danışmanı
Kushner yaptığı konuşmada; iki ülkenin
dost olmasını istiyoruz.” dedi.
“Salı günü; Ticaret Bakanımız Sayın
Ruhsar Pekcan yaptığı konuşmasında,

Gümrük Vergilerinin azaltılması talebinde bulundu.
ABD Ticaret Bakanı Wilbur Ross’un
da bir konuşma yaptığını kaydeden
Zeytinoğlu şöyle konuştu: “
Wilbur Ross’un yaptığı konuşmada;
*Türkiye’ye, bankalarını özelleştirmede, ABD şirketlerinin yardım edebileceği ifade edilmiştir.
*Halihazırda 1700’den fazla Amerikan firmasının Türkiye’de iş yaptığı belirtilmiştir. Fortune 500’deki 60 firmanın
Türkiye’yi “regional hub” olarak seçtiğini
söyledi. Çok değerli bir bilgi.
*2018’de ürünlerdeki, ABD - Türkiye
arasındaki çift taraflı ticaretin toplam
25 Milyar Dolar olarak, rekor yüksekliğe
çıktığını, ABD’nin Türkiye’ye ihracatının,
2015’den bu yana her yıl arttığını iletmiştir. Türkiye’den ürün ithalatının da,
2010 - 2018 yılları arasında iki katından
fazlaya çıktığı belirtilmiştir.
*Geçen yıl THY’nin GE motorlu 25
Boeing satın alma anlaşmasına vardığı, bu anlaşmaların değerinin 10 milyar
doların üzerinde olmasının tahmin edildiği belirtilmiştir.
*Türkiye’ye yapılan toplam doğrudan ABD yatırımının 4,3 Milyar Dolar olduğu, Türk firmalarının, ABD’de 2 Milyar
Dolarlık yatırım yaparak rekor seviyeye
ulaştıklarını ifade etmiştir.
*Amerikan şirketleri için, Türkiye’nin
cazip bir pazar olduğu söylenmiştir. 80
Milyonluk nüfusta, genç ve girişimci işgücü olduğundan bahsedilmiştir.
*Türkiye’nin, Avrupa, Ortadoğu,
Kuzeye Afrika ve Orta Asya’daki
stratejik pazarlara yakın önemli
konumu olduğu ifade edilmiştir.
*ABD Hükümeti’nin, Türk enerji
sektöründeki ortakları desteklemek için çözümler aradığı belirtilmiştir.
Aslında ABD ile AB arasında ekonomik benzerlik var. AB
Türkiye’de 200 milyar dolar yatırımı var. Ama Türkiye’deki ABD
yatırımları sadece 4,3 milyar dolar
ve bizim ABD’deki yatırımımız da 2
milyar dolar. ABD’nin bizdeki yatırımı oldukça az. Son olarak, ziyaretimizde ABD Eski İç İşleri Bakanı
Ryan Zinke ile de görüştük.”

Basınçlı Kapların Tarihsel Gelişimi

Mehmet Ali KARTAL
Kartal Bombe Sanayi A.Ş.
Yönetim Kurulu Başkanı

100 yılı aşkın süredir duyulan, Dünya ölçeğinde yaklaşık 15 milyar $ ihracat rakamına
sahip “kazan” ve “basınçlı kaplar” ülkemizde
son 60 yıldır ciddi bir şekilde üretilmektedir.
Bilindiği üzere yeni buluşların etkisi ve
buhar gücü ile çalışan makinelerin üretimde
kullanılması, makineleşen endüstriyi oluşturarak 18. yüzyıl içerisinde sanayi devrimini
başlatmış oldu. Buhar o dönem sanayi devrinin başlamış olmasına vesile olduğu gibi
bugün basınçlı kap diye tabir edilen, adeta
sanayide devrim yapan bir sektörün doğuşuna da neden olmuştur.
Basınçlı kaplar, genellikle içerisinde tehlikeli veya tehlikesiz olmak üzere gaz veya sıvı
bulunduran 0.5 bardan daha yüksek basınca
maruz kalan ekipmanlar olarak tabir edilir.
Bu ekipmanlar içerisindeki basınçtan
ötürü pek tabi hayati öneme sahiptirler. Bu
nedenle sürecin ilk başı olan dizayn aşamasından son kontrol aşamasına kadar hem
bu ekipmanları üreten hem de ekipmanların
parçalarını üreten her imalatçının çok büyük
sorumlulukları vardır.
Baktığımız zaman, Türkiye’de ilk basınçlı
kap kullanımı II.Mahmut döneminde buhar
gücüyle çalışan kazanlı bir gemiye kadar
dayanmaktadır. Türkiye Cumhuriyeti’nin kurulması ile yabancı işletmelerin kontrolündeki deniz ve demiryolları taşımacılığı, elektrik
üretim tesisleri millileştirilmiş ve bu sayede
1935’li yıllardan sonra teknik insan gücünde
artış olmuştur.

Özel sektörün 1950’li yıllarda yaptığı girişimler ile basınçlı kap sektörü özellikle kazan
imalatı alanında ilerlemeye başlamıştır.
Benim yönetim kurulu başkanlığını yaptığım firmam Kartal Bombe de 1945 yılında
kurulmuş ve o tarihte demiri sıcak şekilde döverek metal şekillendirme adı verilen prosesi
gerçekleştirmeye başlamıştır.
1950’li yıllardan itibaren basınçlı kap
ve özellikle kazan imalatı alanında İstanbul
ve Ankara’da ivmelenmeye başlayan sektör
1960’lı yıllarda Alman menşeli lisanslarla yüksek verimli kazan imalatına başlayarak birçok
basınçlı kap imalatçısına ve onun bileşenlerini
üreten alt sektörlere hareket kazandırdı.
Yine o dönemler sektörde yaklaşık 30 yılı
aşkın süre faaliyet gösteren, küre tankları dahil basınçlı kapların çeşitli ürünlerini imal eden
Sebahattin SUNGUR tarafından kurulan, sektörde bugün hala izleri olan, sektöre kazandırdığı nitelikli elemanlar ile adından söz ettiren
Sungurlar firması o dönemler kurulmuştu.
1960’ın sonlarına doğru 1968 yılı içerisinde Ankara Şeker fabrikaları yine basınçlı
kaplar alanında çeşitli faaliyetler gösterdi.
Ardından Tekfen, Habaş, Üzeyir GARİH ve
İshak ALATON tarafından 1973 yılında kurulan Alarko Alamsaş ciddi yatırımlar yaparak,
sektörün gelişimine katkıda bulunan firmalar
arasındadır.
Kartal Bombe, o dönemlerde yukarıda
saydığım firmalara çok fazla sayıda bombe
ve bombeli ürünler tedarik etti. Sektörün bu
köklü firmalarına basınçlı kap ve şekillendirilmiş ürünler imal ederek uzun yıllar tedarikçi
oldu. Türk sanayisindeki bu hamleler sektör
için bir sıçrama tahtası olurken, 1980’de Türk

basınçlı kap ustaları artık teknik bilgi anlamında yabancı meslektaşlarıyla yarışır düzeye
geldi ve kendi firmalarını kurmaya başladı.
Bu süreçte 1985’te Kazan ve Basınçlı
Kap Sanayicileri Birliğini’ de (KBSB) kuran
sektör, yasal mevzuatın oluşturulması, ulusal
ve uluslararası standartların kazanılması adına KBSB öncülüğünde önemli adımlar atmayı
sürdürdü.
Tam da bu dönemlerde “Türk Standartları” oluşmaya ve devreye girmeye başlamıştı.
Kaynakçı sertifikasyonları, kaynak yöntem
testleri, kaynak şartnameleri, malzeme standartları, tahribatsız muayene gibi kavramlar
şu an sektörde ne kadar bilindik kavramlarsa
o yıllarda sektörün yeni yeni duyduğu ama
hem basınçlı kapların güvenliği hem de sektör
kalitesinin artması için önemli yıllardı.
Avrupa Birliği süreciyle birlikte CE direktiflerinin devreye girmesi, kalite, verimlilik,
emniyet gibi unsurların basınçlı kap imalatında yerleşmesinin en önemli itici gücü oldu.
Firmam Kartal Bombe’ nin bu alanda
Türk sanayisi için özel bir nokta oluşturduğunu düşünüyorum; ilk CE markalaması ile
üretilen 3 adet basınçlı tankları biz üretmiştik.
Sektörde güvenlik ve kalite direktiflerinin devreye girmesi ihracat rakamlarında da güçlü
yükselişlere neden olurken, gelişen nüfus ve
enerji ihtiyacı da iç pazarda talep artışı oluşturmaktadır.
Günümüzde Almanya, İtalya, ABD ve Çin
gibi sektörün lider ülkeleriyle yarışan kazan ve
basınçlı kap imalatçıları dünyanın hemen her
köşesine ürünlerini satma başarısı sergiliyor.
Bu başarının artarak devam etmesi ve Türk
sanayisinin kazanması dileğiyle.

Kocaeli Odavizyon
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Yeni Ekonomi Programı açıklandı...

Ekonomide denge için bir dizi
önlem uygulamaya konulacak...

Üretim, kredi, teşvik mekanizmaları sürdürülebilir ihracat hedefleri
çerçevesinde yeniden oluşturulacak. 7 sektörde yerlileştirme Programı daha da
etkin hale getirilecek.

H

azine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Yeni
Ekonomi Programı (YEP)
kapsamında ortaya konulan
hedefler doğrultusunda “Yeni
Ekonomi Programı Yapısal Dönüşüm Adımları 2019”un ayrıntılarını açıkladı.
Ağustos ayında İhracat Master Planı’nın açıklanacağını, ihracatın ithalatı karşılama oranının
artırılmasına yönelik önlemlerin
devreye alınacağını açıklayan
Bakan Albayrak yapısal reformlar hakkında bilgiler verdi.
Yeni Ekonomi Programı’nda
ortaya koydukları hedeflere
ulaşmak için sadece 2019 yılında
hayata geçirmeyi taahhüt ettikleri, düzenleme ve adımları paylaşacağını vurgulayan Albayrak,
“2020 yılında, yani Yeni Ekonomik
Programın ikinci yılında yine o
yılı ilgilendiren, önümüzdeki yıl
gerçekleştirmeyi planladığımız
reformlarımızı seneye buluşup o
adımları atacağımız programın
tanıtımını yapacağız.” dedi.
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“TÜRKİYE’NİN GÜNDEMİ EKONOMİDE REFORM”
Bakan Albayrak, Türkiye’nin
gündeminin ekonomide reform
olduğuna işaret ederek, Büyük ve
güçlü Türkiye idealine kavuşmak
için ekonomide gerekli yapısal dönüşümleri hayata geçirmektir. Bugün başlatacağımız süreç, yalnızca
bir paketin hayata geçirilmesinden
ibaret olmayacak. Bugün sadece,
2019 yılında tamamlayacağımız bir
dizi reformu sizlerle paylaşacağız.
Ama bu değişim ve reform süreci
önümüzdeki 4,5 yıl boyunca, yılmadan kararlılıkla devam edecektir.” diye konuştu.
Paketin bütününü bir reform
paketi olarak adlandırdıklarını,
içerisinde tek başına ele alındığında bile başlı başına önemli birer
reform olacak adımlar olduğu
gibi, onları destekleyen, hedefleri
yakalamayı sağlayacak maddelerin de olduğunu aktaran Albayrak,
bu zamana kadar bu maddelerin
teknik detayları ve içeriği ile ilgili de
önemli çalışmaların bakanlıkların

koordinasyonunda yapıldığını ve
artık hayata geçirilmeye hazır hale
getirildiğini, bu nedenle 2019 yılsonuna kadar diyerek tüm Türkiye’ye
dünyaya ve ekonomideki paydaşlara net bir tarih verdiklerini
vurguladı.
“REFORM ALANLARININ BAŞINDA
FİNANSAL SEKTÖR GELİYOR”
Albayrak, reform alanlarının
başında finansal sektör geldiğini
belirterek, finansal sektör altındaki
ilk alanın da bankacılık sektörü
olacağını kaydetti.
Yeni Ekonomi Programı’nda
“bankacılık sektörümüzün güçlü
yapısını sürdürmesini ve reel sektörümüzü finanse etmeye devam
etmesini temin etmek bu programın en önemli önceliklerinden
bir tanesidir” dediğini anımsatan
Albayrak, sözlerini şöyle sürdürdü:
“Geldiğimiz noktada, bankacılık
sektörümüzün kredi hacmi, tahsili
geçmiş alacaklar hariç 2 trilyon 513
milyar TL’dir. Geri ödemelerinde
sorun beklenmeyen 1. gruptaki kre-

dilerin toplam krediler içindeki oranı
yüzde 89 seviyesindedir. 2. gruptaki
yakın izlemedeki kredilerin payı ise
276 milyar TL, yani toplamda yüzde
11 seviyesindedir. Bu rakamın da
107 milyar TL’lik kısmı bugüne kadar
yapılandırıldı. 3. grup, yani tahsili
gecikmiş ya da takip hesabında izlenen alacakların miktarı Mart 2019
itibarıyla 106 milyar TL’dir. Tahsili
gecikmiş alacakların kredilere oranı
yüzde 4,2’dir. 106 milyar TL tutarındaki tahsili gecikmiş alacaklar
için 72 milyar TL seviyesinde özel
karşılık ayrılmıştır. Gerçekleştirdiğimiz mali bünye analizi sonucunda
BDDK da NPL olarak adlandırılan bu
kredilerin oranının en yüksek yüzde
6 seviyesine ulaşabileceğini ortaya
koymuştu.”
Albayrak, bugün, dünyanın
en önemli finans kuruluşlarının
da raporlarında, NPL’lerle ilgili
bu oranların burayı yakınsayacak
şekilde revize edildiğini gördüklerini vurgulayarak, “Tahsili gecikmiş
alacaklar için yüksek oranda karşılık
ayrılması, birçoğunun teminatının
bulunması, tahsilat oranlarının
yüksek olması ve tahsili gecikmiş
borcu bulunan işletmelerin büyük
çoğunluğunun faaliyetlerine devam
ediyor olması dikkate alındığında tahsili gecikmiş alacakların,
bankacılık sektörümüz için bir risk
oluşturmayacağını öngörüyoruz.
Ancak, sektörümüzün daha dirençli

hale getirilmesini ve sermaye yeterlilik oranlarının güçlendirmesini
önemsiyoruz.” diye konuştu.
Bu kapsamda bir dizi önemli
adımı devreye aldıklarını belirten
Albayrak, “İlk adımımız kamu bankalarımızın sermayelerini güçlendirmek için olacak. Hazine ve Maliye
Bakanlığı ihraç edeceği 28 milyar
TL’lik İkrazen Özel Tertip Devlet İç
Borçlanma Senetlerini kamu bankalarına verecektir.” dedi.
Hazine ve Maliye Bakanı Berat
Albayrak, “Konkordato ve kredi yapılandırma meselesini, çok daha iyi,
herkesin çıkarına olan yeni bir yasal
çerçeve ile ele alacağız.” dedi.
“Yeni Ekonomi Programı Yapısal
Dönüşüm Adımları 2019”u düzenlenen basın toplantısıyla açıklayan
Albayrak, kamu bankalarının sermaye yeterlilik ve likidite karşılama
oranlarının artırılarak bilançolarının
çok daha da dirençli hale getirileceğini söyledi.
Özel bankalar tarafında Bankalar Birliği koordinasyonunda, BDDK
ile birlikte sermayelerini güçlendirmek için 2018 yılı karlarının
dağıtılmaması ve buna benzer bir
dizi adımı içeren stratejinin devamlılığını sağlayacaklarını aktaran
Albayrak, sözlerini şöyle sürdürdü:
“Özel bankalarımız yeniden
sermayelendirme planlarını halihazırda yürütüyorlar. İhtiyaç halinde
bu planlamalar doğrultusunda

sermayelendirmelerini yapacaklar
ve yapmaya da başladılar. Ayrıca,
mali sistemin gözetim ve denetiminin güçlendirilmesi ve veriye dayalı
iktisadi politikalar geliştirilmesi
amacıyla, Ulusal Veri Merkezi’ni
kuracağız. Dünyadaki en iyi örneklerin uygulaması olacak bu merkez
ile risk ve potansiyellerin çok daha
erken ve etkili analiz edilmesi sağlanacak.”
“KREDİ YAPILANDIRMALARINDA
ÖNEMLİ İLERLEMELER SAĞLANDI”
Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak, bankacılık alanında bir diğer
önem verdikleri başlığın bankaların
aktif kalitesinin çok daha iyi bir düzeye taşınması olduğunu belirterek,
“Bildiğiniz gibi bankacılık alanında,
yeniden yapılandırma süreçlerine
büyük önem veriyoruz. 2018 yılının
son çeyreğinde 7 büyük banka,
konkordatolu firmaların kredi borçlarının yapılandırılması konusunda
çalışma başlatmış, 2019 yılı başında
banka temsilcilerinden oluşan ‘konkordato heyeti’ kurulmuş ve heyet
tarafından konkordatolu firmalarla
görüşmelere başlanmıştı.” diye
konuştu.
Şubat ayından itibaren de 7
büyük bankaya ilave olarak diğer
bankaların da bu sürece katılarak
müzakereleri devam ettirdiğini
anımsatan Albayrak, “Sürece diğer
bankaların da destek vermeye

SÜRDÜRÜLEBİLİR BÜYÜME VE İSTİHDAM
Yıl Sonu
BES ve KIDEM
TAZMİNATI
REFORMU

Yıl Sonu
SOSYAL
GÜVENLİK
REFORMU

Yıl Sonu
İSTİHDAM
EĞİTİM
PLANLAMASI

YAPISAL
DÖNÜŞÜM
ADIMLARI

Mayıs
TARIMDA
MİLLİ BİRLİK
PROJESİ

Finansman

Enflasyon

Bankacılık Sermaye ve
Bilanço Güçlendirilmesi
Yüksek ve Sürekli Tasarruf
Üretim Odaklı Finansman

• Gıda Enflasyonunda
Yapısal Önlemler
• Enflasyonda Kalıcı Düşüş

Vergi Adaleti

İhracat - Üretim
Stratejik Planlama

• Kayıt Dışının Kayıt İçine Alınması
• Gelirden Ziyade İstihdam
Öncelikli Vergi Sistemi
• Mükellef Odaklı Sistem
• Yeni Mimari

Eylül
LOJİSTİK
MASTER
PLANI

Mayıs
SANAYİDE
YERLİLEŞTİRME
PROGRAMI

• 7 Stratejik Sektör
Enerji, Maden, Petrokimya, İlaç
Turizm, Otomotiv, Bilişim
• Kredi Arz Teşvik Mekanizması
• Varlık Fonu Stratejik Sektörler
Yatırım Planlaması

Yıl Sonu

Ağustos

YARGI
REFORMU

İHRACAT
MASTER
PLANI

Eylül
TURİZM
MASTER
PLANI

Kocaeli Odavizyon

25

[Reform ►

başlaması, borçlu firmalara
sunulan çözümleri hızlandırdı,
kredi yapılandırmalarında önemli
ilerlemeler sağlandı. Konkordato
ve kredi yapılandırma meselesini,
çok daha iyi, herkesin çıkarına olan
yeni bir yasal çerçeve ile ele alacağız.” şeklinde konuştu.
Albayrak, yeni yasal çerçeve
ile yeniden yapılandırma ve alacak
tahsil süreçlerini hızlandıracak,
özellikle, borç ödeme kabiliyetini
yitirmiş şirketlerin hızlı şekilde
tasfiyesini sağlayacak bir çerçeve
oluşturacaklarını aktararak, şu
bilgileri verdi:
“Arkadaşlarımız bu konuda,
dünyadaki en iyi ülke örnekleri
taradı. Dünyada bugün en başarılı
modeli ülkemize uyarlayacağız.
Bu sayede, icra-iflas ve ipoteklerin
nakde çevrilmesinin de daha kolay
olacağı bir yapıyı oluşturmuş olacağız. Bu başlıkta önem verdiğimiz
bir diğer adımımız sorunlu krediler
ile ilgili olacak. Bankalarımızın
NPL’leri ile ilgili tabloyu ortaya
koyduk. Yüzde 4,2’lik bir oran var
ve bu oranın oldukça iyi bir seviye
olduğunu tüm paydaşlarımız ve
sektörümüz kabul ediyor. Sektörümüzün aktif kalitesini daha da
iyileştirecek bir adım atıyoruz.
Bankalar Birliği öncülüğünde,
kamunun olmadığı bir yapıda,
buranın altını çiziyorum, kamu
yok, Enerji ve inşaat gibi NPL’ler
noktasında önem teşkil eden iki
sektörde, sorunlu varlıkların borçhisse takası ile dışarı çıkaracak ve
bankalarımızın bilançolarını daha
iyi bir hale getireceğiz. Bunun için
Enerji Girişim Sermaye Fonu ve
Gayrimenkul Fonu Kurulması’nı
gündeme aldık. Bu yeni finansal model ile sorunlu varlıkların
ayrılıp, bankaların, yerli ve yabancı
yatırımcıların iştirak edebileceği
fonlarla yönetilmesini sağlayacağız.”
“TASARRUFLARIMIZ, KIRILGANLIKLARI GİDERMEDEKİ EN ÖNEMLİ
ARAÇ”
Berat Albayrak, finansal sektör
başlığında hayata geçirecekleri reform alanlarından bir diğerinin de
‘tasarruf ve sigorta’ alanı olduğunu
belirterek, “Bu dönem etkin ve sağlıklı bir tasarruf sistemi oluşturmayı çok ama çok önemli görüyoruz.

26 Kocaeli Odavizyon

Devletten başlayarak, bireye kadar
her alanda tasarrufları önceliklendirmemiz gerektiğine inanıyoruz.
Tasarruflarımızın, ekonomimizin
kırılganlıklarını gidermedeki en
önemli araç olduğuna inanıyoruz.”
şeklinde konuştu.
Bu kapsamda, emeklilik sisteminin reforme edilmesinin en
önemli yapısal reformlardan birini
oluşturduğunu dile getiren Albayrak, “YEP kapsamında, emeklilik
sistemini daha sürdürebilir hale
getirmek önümüzdeki dönemde
en öncelikli konularımızdan birini
oluşturacak.” dedi.
Albayrak, daha sürdürülebilir
bir emeklilik sisteminin vatandaşa
ve ekonomiye birçok açıdan fayda
sağlayacağını dile getirerek, şu
değerlendirmelerde bulundu:
“Tamamlayıcı emeklilik sistemi
vatandaşlarımıza emekliliklerinde
ek gelir oluşturarak çalışma dönemlerindeki hayat standartlarını
korumalarını sağlayacak. Artık vatandaşlarımız, emekli olunca nasıl
geçinirim kaygısı taşımayacaklar.
Tamamlayıcı emeklilik sistemiyle
birlikte ülkemizde tasarrufları artırarak dış finansman bağımlılığını
azaltacağız. Bu da ekonomimizi dış
müdahalelere karşı çok daha güçlü
hale getirecek.
Sistemde biriken fonların
sermaye piyasaları üzerinden reel
sektöre ve ülkemizin sürdürülebilir
büyümesine kanalize edilmesini
sağlayacağız. Artık şirketlerimiz
çok daha kolay, ucuz ve uzun
vadeli bir biçimde yeni yatırımlarını
finanse edebilecekler. Aynı zamanda, ülkemizi ileriye götürecek
stratejik sektörlerdeki projeleri için
ek kaynak oluşturmuş olacağız.”
“KESİNTİLER BES İLE ENTEGRE
KIDEM TAZMİNATI FONU’NDA
TOPLANACAK”
Bakan Albayrak, gelecek süreçte, ekonomiye bahsedilen faydaları
sağlayacak güçlü bir tamamlayıcı
emeklilik sistemini hızla hayata
geçirmeyi planladıklarını dile getirerek, “Vatandaşlarımızın kazançlarına göre, azdan az çoktan çok,
belirleneceği zorunlu bir bireysel
emeklilik sistemini yani tamamlayıcı emeklilik sistemini yeniden ele
alacağız. Bu sistemle birlikte Kıdem
Tazminatı Reformunu da hayata

geçireceğiz. Tüm paydaşlarımızın
katılımı ile tıpkı çalışanlardan olduğu gibi iş verenden de yapılacak
kesintiler BES ile entegre Kıdem
Tazminatı Fonu’nda toplanacak.”
diye konuştu.
Hedeflerinin; her iki reformu
da bu yıl hayata geçirmek ve 2020
yılından itibaren fiilen bu fonları
hayata geçirmek olduğunu vurgulayan Albayrak, şu değerlendirmelerde bulundu:
“Bu yeni yapıyla birlikte 5 yılda,
burada sistemde biriken fonların
milli gelirin yüzde 10’unun üstüne
çıkacağını öngörüyoruz. Oluşturacağımız sistem tüm ana paydaşlara, yani çalışanlara, işverenlere
ve devletimize katma değeri en
yüksek olacak şekilde oluşturulacaktır. Finansal sektördeki bir
diğer değişim alanımız sigortacılık
sektörü olacak.
Sigortacılık, BES ve Kıdem Tazminatı sonrasında hepimiz için çok
önemli bir yeni finansman kaynağı
olacak. Sigortacılık Denetleme
ve Düzenleme Kurumu kurarak
sektörü izlenmesi ve denetlenmesini daha yakından takip edeceğiz.
Sektörün çok daha hızlı bir şekilde
güçlenmesine destek olacağız.
Ayrıca Milli Reasurans şirketi
ile birlikte sigorta şirketlerimizi
destekleyecek, sigortalanmayan
sektörlerin sigortalanmasına imkan sağlayacağız.”
Albayrak, bir diğer yapısal
adımlarının, sağlıklı ve sürdürülebilir büyümenin dayanağı olan
ihracat ve katma değerli ürün
üretimini, yerlileştirmeyi sağlayan
sektörlerin kredi arzından daha
fazla yararlanmasını sağlamak
olacağını anlattı.
Bu kapsamda Finansal İstikrar ve Kalkınma Komitesi (FİKKO)
bünyesinde bir kurul ile bu stratejik
alanlara daha fazla kredi sağlanması için teşvik mekanizmalarının
devreye alınacağını dile getiren
Albayrak, şu ifadeleri kullandı:
“Finansal sektördeki atacağımız
adımların son başlığı reel sektör
olacak. Ağustos ayında yaşadığımız türbülans reel sektörümüzü,
dolaylı olarak da
bankacılık sektörümüzü etkiledi. Finansal sektörün daha sağlıklı
işleyişini sağlamak için reel sektör
alanında da bazı adımlar atacağız.

BDDK 2019 başında 500 milyon
ve üzeri riski bulunan gruplar için
bir düzenleme hayata geçirmişti.
Bunu bir adım ileriye taşıyoruz.
Bankacılık sektöründe toplam
100 milyon TL ve üzeri riski olan
şirketlerin, mali yılın kapanmasının ardından 120 gün içerisinde
bankalarına bağımsız denetimden
geçmiş finansal tablolarını ve borç
ödeme kapasitesi, likidite riski,
kur riski, ve karlılık gibi unsurları
da içeren bir mali denetim raporu
sunmak zorunda olacak. Aksi halde
sektörden ek kredi alamayacak.”
Ayrıca, BDDK koordinasyonunda, mali şeffaflığın artırılması,
kurumsal yönetim standartlarının
yükseltilmesi, finansal yönetim
kalitesinin artırılması için gerekli
tedbirleri de hayata geçireceklerini
belirterek, “Daha önce duyurmuş
olduğumuz ulusal kredi derecelendirme kuruluşu işlemlerini bu yıl
içinde tamamlayacağız. Bu şekilde
reel sektörün kredi taleplerinde çok daha gerçekçi ve sağlıklı
değerlendirme imkanı sağlanmış
olacak.” bilgisini verdi.
Hazine ve Maliye Bakanı Berat
Albayrak, “Gıda enflasyonu ile
mücadele için en önemli yapısal
reformumuz “Tarımda Milli Birlik
Projesi” olacak. Tarım ve Orman
Bakanlığımız tarafından çalışılan
bu kapsamlı strateji mayıs ayında
kamuoyuna açıklanacak.” dedi.
Enflasyonda en önemli sorunun gıda alanında yaşanmasından dolayı yapısal reformların da
en önemli ayağını gıda alanında
hazırladıklarını belirten Albayrak, “Bu alandaki adımları Tarım
Bakanlığımız ile Gıda Komitesi
koordinasyonunda takip edeceğiz.
Gıda enflasyonu ile mücadele için
en önemli yapısal reformumuz
“Tarımda Milli Birlik Projesi” olacak.
Tarım ve Orman Bakanlığımız
tarafından çalışılan bu kapsamlı
strateji mayıs ayında tüm kamuoyumuzla paylaşılacak.” ifadelerini
kullandı.
“SERA A.Ş BÜNYESİNDE İLK ETAPTA
2 BİN HEKTAR TEKNOLOJİK SERA
İNŞA EDİLECEK”
“Sağlıklı beslenme temel bir insan hakkıdır felsefesinden hareket
edeceklerini dile getiren Albayrak,
şöyle devam etti:

“Buna bağlı olarak da bölge
ve ürün bazında bir makro arz,
talep ve ticari planlama sürecinin
kurumsal alt yapıları tesis edilecek. Tohumdan sofraya daha
hakkaniyetli bir değer zinciri dizayn
edilecek. Sahada operasyonel
yetkinliğimizi kooperatif yapısının
merkezde olduğu güçlü kurumsal alt yapılarla sağlayacağız. Bu
kurumsal altyapı ürün ve bölge
bazında sözleşmeli tarımın daha
da yaygınlaştırılmasını sağlayacak. Tarımda Milli Birlik projesinin
detaylarını da hep birlikte projenin
lansmanında Tarım Bakanlığımızdan dinleyeceğiz.”
Albayrak, bu nokta atılacak
bir diğer adımın da Sera AŞ’nin
kurulması olduğuna dikkati çeken
Albayrak, “Özellikle mevsimsel
dalgalanmalarla enflasyonla
mücadelede önemli yer tutan taze
meyve sebze pazarında dengeleyici unsur olması amacıyla Tarım
Kredi Kooperatifi ortaklığıyla Sera
AŞ kurulacak. Sera AŞ bünyesinde
2019 yılında ilk etapta 2 bin hektar
teknolojik sera inşa edilecek. Orta
vadede 5 bin hektar üretim alanına
ulaşılırken uzun vadede örtü altı
sebze üretiminin yüzde 25’inin karşılanması hedeflenecek.” dedi.
KÜÇÜKBAŞ HAYVANCILIK VE HAL
YASASI ALANINDA ATILACAK
ADIMLAR
Bir diğer önemli adımında da
küçükbaş hayvancılık ve hal yasası
alanlarında atılacağı bilgisini veren
Bakan Albayrak, şunları kaydetti:
“Ülkemiz coğrafi gerçeklerine uygun şekilde kırmızı et fiyat
istikrarını Küçükbaş Hayvancılık
Hamlesi ile destekleyeceğiz. İhracat kapasitesi, yerli yem ve coğrafi
şartlara uygunluk gibi özellikleri
dikkate aldığımızda, küçükbaş
hayvancılıkta potansiyelimizin
gerisindeyiz. Bu kasamda verilecek
desteklerle 47 milyon olan küçükbaş hayvan varlığımız 4 yıl içinde
100 milyona yükseltilecektir.
Son olarak, hal yasası kapsamında üretici kooperatiflerinin haller içerisindeki payının artırılması
hedeflenerek toptan, perakende ve
lojistik alanlarında daha rekabetçi
bir yapının oluşturulmasını sağlayacağız. Bu kapsamda tarladan
sofraya daha kısa, daha etkin, daha

rekabetçi ve daha denetlenebilir
bir değer zinciri oluşturacağız.
Ayrıca, üretimde rekabeti, toptan,
perakende ve lojistikte denetim ve
gözetimi sağlayacak bir regülasyon çerçevesi de devreye alacağız.”
“BÜTÇE HEDEFLERİNİ TUTTURACAK TASARRUF ADIMLARIMIZ
DEVAM EDECEK”
Hazine ve Maliye Bakanı Berat
Albayrak, atılacak bir diğer adımında bütçe disiplini alanında olacağını bildirdi.
Sıkı maliye politikasının en
temel politikaların başında geldiğini vurgulayan Albayrak, şunları
söyledi:
“Bildiğiniz gibi, Yeni Ekonomi Programında 76 milyar TL’lik
tasarrufu ve gelir artırıcı önlemleri
devreye alacağımızı ifade etmiştik.
Şu ana kadar, 2019 bütçesinde bu
rakamın 44 milyar TL’lik kısmını
uygulamaya aldık. Bütçe ile ilgili
spekülasyonlara karşı tüm vatandaşlarımızın bu güçlü tablonun
farkında olmalarını arzu ediyoruz.
Bundan sonra da bu adımlarımız
devam edecek. Bütçe hedeflerini
tutturacak tasarruf adımlarımız
devam edecek. Mali tarafta da
güçlü, uyumlu ve koordineli bir
süreç devam edecek. Seçimden
önce nasıl bu mali disiplinden
vazgeçmediysek, seçimden sonra
da vazgeçmeyeceğiz. Büyümeyi ve
istihdamı desteklemek amacıyla
sorun yaşayan bazı sektörlere bir
kısım vergi teşvikleri sağladık.
Çok dengeli yönetmemiz lazım.
Hem bütçe hem büyüme ve istihdam. Birinden vazgeçmemizi hiçbir
zaman kimse bizden beklemesin
dedik. Bunu yaparken yılsonu
bütçe hedeflerimizi de bu manada
koordineli bir şekilde hep yürüttük,
yürütmeye de devam edeceğiz.
Bundan sonra da gelirlerimizi
daha da arttırmak için, toplumun
genelini etkilemeyen ve yüksek
vergi noktasında bakıldığında
yüksek gelir gruplarının daha adil
vergilendirilmesini sağlayacak ve
enflasyona etkisi minimumda olacak bazı adımları atmakta projeksiyonlarımız arasında önümüzdeki
süreçte hayat geçirilecek.”
VERGİ DÖNÜŞÜMÜ REFORMLARI
Albayrak, 2019 yılı içerisinde
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hayata geçirecekleri en önemli
reformlardan birisinin de vergi
dönüşümü olacağını kaydederek,
detaylarını süreç tamamlanınca
daha net bir şekilde ortaya koyacaklarını söyledi.
Vergi Konseyi gibi toplumun
tüm kesimlerinin içinde olduğu
çok kapsamlı bir ekiple bu reform
çalışmalarını sürdürdüklerini dile
getiren Albayrak, reformun temel
detaylarını üç başlıkta paylaşmak
istediğini, birincisinin yeni mimari
olduğunu anlattı.
Albayrak, “Yeni vergi mimarimizde istisna ve muafiyetleri artık
azaltacağız. Kurumlar vergisinin
kademeli olarak düşürüp daha
rekabetçi bir noktaya taşıyacağız.
Daha adaletli bir vergi sistemi
için, gelire göre artan oranlarda
vergilendirmeyi daha etkin hale
getireceğiz. Özellikle beyannameyi
yaygınlaştırarak gelir artışlarının
sağlayacağı potansiyelle dolaylı
vergileri azaltıp, dolaysız vergileri
artırarak verginin daha da fazla
tabana yayılmasını sağlayacağız.”
diye konuştu.
Yeni Vergi Mimarisinin dünyada
çağdaş vergi reformlarının önceliklerinden olan “istihdam oluşturma” hedefine oturacağını aktaran
Albayrak, ayrıca iş yapma kolaylığı
endeksinde bulundukları seviyeyi,
atacakları adımlarla daha da yukarıya çıkacaklarını, girişimciliğin ve
yeni iş kurmanın kolaylaştırılmasını sağlayacaklarını anlattı.
Albayrak, vergi dönüşümündeki
ikinci başlıklarının “Kayıtdışılık ile
Mücadele” olacağını belirterek,
gönüllü uyum adı verilen yeni bir
sistemle mükelleflerin beyanlarının esas olduğu ve ilk inceleme
sonrasında sorun görülmediği
takdirde süreçlerin tamamlandığı
sadeleştirilmiş bir süreci hayata
geçireceklerini söyledi.
Bakan Albayrak, “Ayrıca sahte
ve yanıltıcı belge ile mücadele
için, etkin yaptırım, teknik çözüm,
e-fatura ve e-faturanın eş zamanlı
takibi, benzersiz kodlu mal hareketi takip sistemi ile kayıtdışılığa
karşı etkin bir yapıyı devreye almış
olacağız.” ifadesini kullandı.
“YÜKSEK KATMA DEĞER VE TEKNOLOJİK ÜRETİMİ ÖNCELEYEN
EKONOMİ TESİS EDECEĞİZ”
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Albayrak, vergi dönüşümünde
önemli gördükleri bir diğer alanın
da “mükellef hakları” olacağını
belirterek, mükellef dostu bir vergi
sistemiyle, süreçlerin başarısını
daha da artıracaklarını, bu kapsamda Mükellef Hakları İcra Kurulu
kuracaklarını söyledi.
Bu kapsamda mükelleflerin,
vergi süreçlerindeki beyanları
ile ilgili yazılı destekleri devreye
alacaklarını dile getiren Albayrak,
mükellef memnuniyetini düzenli
ve sürekli olarak ölçeceklerini,
süreçlerdeki eksikleri anında tespit
edeceklerini bildirdi.
Albayrak, ayrıca mükellef
hakları bildirgesinin bağlayıcı hale
gelmesini sağlayacaklarını ifade
etti.
Açıkladığı tüm reformlarla aslında bir hedefin de alt yapısını çok
sağlam adımlarla hayata geçirmiş
olacaklarını vurgulayan Albayrak,
ulaşmak istedikleri noktanın sürdürülebilir bir büyüme ve istihdam
olacağını, ihracata dayalı, yüksek
katma değer ve teknolojik üretimi önceleyen bir ekonomiyi tesis
edeceklerini bildirdi.
“REFORMLARLA İŞ YAPMA KOLAYLIĞI ENDEKSİNDE SIÇRAMAYI
HEDEFLİYORUZ”
Albayrak, geçen yıl iş yapma
kolaylığı endeksinde 17 basamak
atlayarak 43. sıraya yükseldiklerini anımsatarak, bu yıl işe başlama, vergi ödemesi, kredi temini,
sözleşmelerin icrası, tapu ve şirket
tasfiyesi alanlarında gündemlerine
aldıkları reformlarla daha fazla
sıçramayı hedeflediklerini söyledi.
Gelecek dönem için geçici
beyanname sayısının 4’ten 3’e
düşürülmesi ve elektronik çeklerin
ücretten muafiyet konusu üzerinde
çalıştıklarını dile getiren Albayrak,
inşaat izinlerinde, elektrik bağlamada, işe başlamada belediyeler ile SGK, belediyeler, ticaret
sicil müdürlükleri gibi ilgili kamu
kuruluşları arasındaki elektronik
imzanın sürece dahil edilmesi
için mevcut sistemlerin entegre
edilmesini gerçekleştireceklerini
anlattı.
Albayrak, “Vergi dönüşümü
ile süreçleri kolaylaştıracak, kayıt
dışılık ile mücadele ile gelirleri
daha da artıracağız. 7 stratejik

sektör olarak ifade ettiğimiz enerji,
maden, petrokimya, turizm, bilişim,
otomotiv ve ilaç sanayilerine
yönlendirilmesini daha etkin kılacağız. Biz bunları yaparken diğer
bakanlıklarımız ve kurumlarımızla
farklı stratejik dönüşümleri de eş
zamanlı gerçekleştireceğiz.” diye
konuştu.
Hazine ve Maliye Bakanı Berat
Albayrak, “Turizm Master Planı ile
4 yıl içerisinde 70 milyon turist, 70
milyar dolar turizm gelirine ulaşma
hedefi gerçekleştirilecek.” dedi.
“Yeni Ekonomi Programı
Yapısal Dönüşüm Adımları 2019”u
düzenlenen basın toplantısıyla
açıklayan Albayrak, Hazine ve
Maliye Bakanlığı’nın reformları
gerçekleştirirken diğer bakanlıklar
ve kurumlarla farklı stratejik dönüşümleri de eş zamanlı gerçekleştireceklerini söyledi.
BES ve Kıdem Tazminatı
Reformu’nun yanı sıra Aile, Çalışma
ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın
sosyal güvenlik sisteminin sürdürülebilirliği sağlamak amacıyla yeni
Sosyal Güvenlik Reformu paketini
bu yıl içerisinde açıklayacağını ve
uygulamaya alacağını bildirdi.
Albayrak, “Bu reform paketiyle aktif-pasif oranının daha üst
seviyelere çıkmasını sağlamayı,
prim gelirlerini artırmayı ve SGK’nin
aktüeryal dengesini daha da güçlendirmeyi hedeflemektedir.” dedi.
“Kayıtlı istihdamı teşvik ve kayıt
dışılıkla mücadele yeni yöntemler
ve veri analitiği süreçleri ile reform
sürecine önemli katkı sağlayacaktır.” diyen Albayrak, kurumun
aktüeryal dengesini daha da iyi
seviyelere çekmek için prim tahakkuk-tahsilat oranlarını artırmaya
ve kurum alacaklarının etkin tahsiline ağırlık verileceğini anlattı.
“YARGI REFORMU’NUN VİZYONU,
“GÜVEN VEREN VE ERİŞİLEBİLİR BİR
ADALET SİSTEMİ” OLACAK”
Bakan Albayrak, bir diğer
reform alanının “Yargı Reformu”
olduğunu, kapsamlı bir katılımla
hazırlanan bu reform paketinin
“Yargı Reformu Strateji Belgesi” ile
Adalet Bakanlığı tarafından yakın
bir süreçte kamuoyu ile paylaşılacağını söyledi.
Yargı Reformu’nun vizyonunun, “güven veren ve erişilebilir bir

adalet sistemi” olacağına dikkati
çeken Albayrak, ekonomik refahın
sağlanması ve toplumsal tabana
yayılmasında hukuk ve ekonominin
birbirini tamamlayan iki önemli
çalışma alanı olduğunu vurguladı.
Albayrak, şöyle devam etti:
“Güçlü ve sürdürülebilir bir ekonomik kalkınmayla, adil ve etkin işleyen bir hukuk sistemi arasındaki
ilişki açıktır. Uzun vadeli yatırımlar,
öngörülebilir, sonuçları kestirilebilir bir hukuk pratiğine yakından
bağlıdır. Yargı sisteminin kalitesi, hızı, ihtiyaçlara cevap verme
kapasitesi yatırım ortamını geliştirmenin temel şartları arasındadır.
Bugüne kadar, ülkemize üretim
ve istihdam katkısı sunan, piyasa
kural ve koşullarında faaliyet yürüten her yatırımcıya desteğimizi
sunmaktan geri durmadık.
Yatırımcının, hukuki güvence
ve istikrar beklentisini, mümkün
olan en yüksek seviyede karşıladık. Hukukun kolaylaştırıcı, teşvik
edici ve güvence verici imkânlarını
geliştirme irademizi koruduk. Bu
iradenin bir tezahürü olarak Adalet
Bakanlığımız da yargı alanında önemli reformlara imza attı.
Yargı Reformu Strateji Belgesi’nin
güncellenmesi çalışmaları devam
ediyor. Yakın zamanda Adalet Bakanımız tarafından bu yıl içerisinde
paylaşılacak.”
“LOJİSTİK MASTER PLANI HAZIRLANIYOR”
Bakan Albayrak, diğer bir
reform alanının “Lojistik Master
Planı” olduğunu belirtti.
Türkiye’nin stratejik konumundan kaynaklanan lojistik avantajının ve rekabet gücünün artırılarak,
iktisadi ve sosyal gelişmeyi hızlandırmak ve Türkiye’nin uluslararası
ticarette bölgesel lojistik üs haline
getirme bakış açışıyla Lojistik
Master Planı’nın, ilişkili bakanlık ve
Türkiye Varlık Fonu tarafından hazırlandığı bilgisini veren Albayrak,
şunları kaydetti:
“Taşımacılıkla ilgili tüm hizmetlerin tek bir merkezden ve etkin
bir şekilde verildiği ve birden fazla
taşımacılık moduna erişim imkanı
sağlayacak lojistik merkez planlaması sayesinde, taşıma modları
arasındaki tüm bu rekabetin artırılması başta olmak üzere, mevcut

lojistik alt yapısının karayolu,
denizyolu ve havayolu eksenlerinde etkin bir şekilde incelenmesi,
lojistik ihtiyaçların belirlenmesi,
rekabet ve güvenliği esas alarak
stratejik önceliklerin saptanması,
belirlenen ihtiyaçlar ve önceliklere göre kamu lojistik varlıkları
arasındaki potansiyel sinerjilerin
ortaya çıkartılarak etkin bir model
mimarisinin oluşturulması, planlanan hedeflerin gerçekleştirilmesi
için yerli ve yabancı tüm paydaşlara kazan-kazan modeline dönük
iş birliklerinin gerçekleştirilmesi
kurumsal ve uluslararası kamusal
iş birlikleri ile hayata geçirilecektir.”
“İHRACAT MASTER PLANI AĞUSTOS
AYINDA AÇIKLANACAK”
Hazine ve Maliye Bakanı Berat
Albayrak, bir diğer adımın, “İhracat
Master Planı” olduğunu söyledi.
İhracat noktasında Ticaret
Bakanlığının, ağustos ayında
açıklayacağı planla kısa-orta ve
uzun vadede ihracat potansiyelinin
belirlenerek Türkiye’nin ihracatının
arttırılması için sürdürülebilir bir
stratejinin yürürlüğe konması ve
bu stratejiden sapmadan doğru
adımların atılmasını sağlayacağını ifade eden Albayrak, ihracatın
ithalatı karşılama oranının sürdürülebilir bir şekilde artırılması için
stratejiler oluşturulup bunların
uygulanması için gerekli adımların
ortaya konulacağını dile getirdi.
Albayrak, “Ağustos ayında
açıklanacak bu plan ile katma
değeri yüksek ürün ihracatının
arttırılması amacıyla, etki analizleri
yapılarak ihracatta devlet yardımlarını yeniden düzenlemek, hedef
ürün ve pazarlara odaklanmış bir
bakış açısıyla, birim ihraç fiyatlarının yükseltilmesini sağlayacak.”
ifadelerini kullandı.
“2019’DA 35 MİLYAR DOLARIN
ÜZERİNDE TURİZM GELİRİ BEKLENİYOR”
Berat Albayrak, bir diğer reform
alanının “Sanayi Yerlileştirme
Programı” olduğunu belirterek,
“Sanayi Bakanlığımız, bu programla, Ar-Ge’den yatırım ve ihracata
tüm adımların tek pencereden
yönetildiği, arz-talep bileşenlerinin
desteklendiği, öncelikli orta-yüksek ve yüksek teknolojili ürünlere

yönelik stratejileri hayata geçirecek.” dedi.
300 ürünün yerlileştirmesini
ortaya koyacak bu programın
mayıs ayında kamuoyu ile paylaşılacağı bilgisini veren Albayrak,
diğer alanın “Turizm Master Planı”
olduğunu ifade etti.
Albayrak, Turizm Bakanlığının
Turizm Master Planının hazırlığına
başladığını ifade etti.
Tüm paydaşların katılımı ile
hazırlanacak olan Turizm Master
planının Turizm Bakanı tarafından
en geç eylül ayında kamuoyu ile
paylaşılacağını dile getiren Albayrak, konuşmasını şöyle sürdürdü:
“Bu plan çerçevesinde turizmde
hem ülke ve desitnasyon çeşitliliğini hem turist sayısını hem de
turist başına düşen geliri arttırarak
4 yıl içerisinde 70 milyon turist 70
milyar dolar turizm gelirine ulaşma
hedefi gerçekleştirilecektir. Bu plan
çerçevesinde gastronomi, inanç,
kültür, golf, kış ve kongre turizmleri başta olmak üzere kıyı turizmine
çeşitlilik ve turizm gelirimize katkı
sağlamış olacaktır. 2019 yılı içerisinde YEP planlarımızla uyumlu
biçimde 2019 yılı turist sayısı 50
milyonun kişinin, turizm geliri ise
35 milyar doların üzerinde gerçekleşmesi beklenmektedir. Ayrıca
kurulacak olan Turizm Geliştirme
Fonu ile de hem ülkemiz turizminin
tanıtımı daha etkin yapılacak hem
de turizmde bölgesel çeşitliliğin
arttırılması için yatırımcılar teşvik
edilerek yatırımlara destek olunacaktır.”
“EĞİTİM VE İSTİHDAMIN UZUN
VADELİ PERSPEKTİFLE PLANLANACAK”
Albayrak, İstihdam Bazlı Eğitim
Planlaması reformuna değinerek,
kurumlardaki eğitim ve istihdam
verileri entegre edilerek, eğitim
programı ve meslek bazında arz
talep dengesi oluşturulacağını,
böylece eğitim ve istihdamın uzun
vadeli perspektifle planlanacağını
söyledi.
PISA 2021 uygulamasında
ortaokullar lehine farkın yüzde
20, bölgeler arası farkın yüzde
10 azaltılmasının hedeflendiğini
dile getiren Albayrak, Milli Eğitim
Bakanlığı’nın bu programı eylülde
açıklayacağını bildirdi.
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Farba Bulgaristan’daki yatırımı ile
‘Altın Boğa’ ödülü aldı
Mercedes Audi, Bentley, Porsche, Volvo, Mc Laren ve başka otomobil devleri
bulunuyor.
Şirket, Türkiye, Çin, Almanya ve
Slovenya’da bulunan fabrikalara sahip. Son 7 yılda şirketin üretime yaptığı
yatırımlar 214 milyon avroyu aştı.Halihazırda şirketin 3700’den fazla çalışanı
var.

T

ürkiye otomotiv sektöründe
yaklaşık 70 yıldır faaliyet gösteren Bayraktarlar Ailesinin odelo
ve Farba otomotiv aydınlatma grubu
Bulgaristan’daki yeni yatırımı nedeniyle ödüllendirildi.
Bulgaristan Yatırımlar Ajansı tarafından Sofya ‘da düzenlenen “2018 yılı
Yatırımcılar töreninde” odelo Bulgaristan, Sofya ve Plovdiv’deki yatırımları ile
“Yılın Yatırımcısı” ödülünü layık görüldü.
Ödülü, odelo adına Yönetim Kurulu Ahmet Bayraktar, Bulgaristan Başbakan
Yardımcısı Mariana Nikolova’dan aldı.
Ahmet Bayraktar Odavizyon okuyucularına verdiği bilgilere göre; Bayraktarlar Holding’e bağlı Farba Şirketinin
Mercedes marka araçlar için farlar üretimi yapacak iki fabrikadan birinin inşaatı temel atma töreni haziran 2018’de
yapıldı
Odelo Farba Bulgaria Şirketi olarak
faaliyet göstermeye başlayan Bayraktarlar Holding’in, toplam yatırımın
maliyeti 2023 yılına kadar 40,6 milyon
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avroya ulaşacak. Ahmet Bayraktar,
fabrikada 400 kişinin çalışacağını ifade
ederken şirketin başkent Sofya’da da
yatırımı mevcut.
Şirketin, Bulgaristan’da yatırım
yaptığı toplam arsa büyüklüğü 92 bin
metrekare olacak. Temeli atılan birinci
fabrikanın 23 bin. metrekare alan üzerine inşa edilecek. İlk seri üretimi 2020
yılının Aralık ayında başlayacak.
2024 yılının sonuna kadar daha
ikinci fabrikanın inşaatı tamamlanarak, elektronik parça üretim tesisi ve
alt tedarikçi parkının da hazır olması
planlandı.
Ekonomi Bakanı Emil Karanikolov
odelo ve Farba Yönetim Kurulu Başkanı
Ahmet Bayraktar’a A sınıfı yatırım sertifikası takdim etti.
Bayraktarlar Grubu, Odelo Şirketi’ni
2011 yılında satın aldı. Odelo, daha
1935 yılında Almanya’da kuruldu ve
o zamandan bu yana araba aydınlatma ürünleri konusunda uzmanlaştı.
Odelo’nun başlıca müşterileri arasında

-Neden Bulgaristan
Bulgaristan’a yatırım kararının gerekçelerini anlatan Ahmet Bayraktar
şöyle konuştu:
“Neden Bulgaristan? Bir kere
Türkiye’ye yakın. İkincisi bizim Bursa
fabrikamızda buradan göçmen olan
çok arkadaşımız var. Bir kısmı çift pasaportlu. Bulgarca konuşanlar da var,
akrabaları da var. Dolayısıyla yönetilebilir olma bakımından avantajı var.
Bulgaristan’da karar verdik. 2018 Haziranında orada ekonomi bakanının katılımıyla bir temel atma töreni oldu.
Orada 93 bin metrekare arazi aldık.
23 bin metrekare kapalı alanlı bir bina
yaptık. Büyümeye yönelik altyapıyı 93
bin metrekareye göre planladık. Bu
kadar hızlı karar verip yatırıma başlamamıza Bulgarlar da şaşırdı. Sonuçta
şu anda fabrikamız bitmek üzere. Herhalde Bulgaristan’daki en modern, en
yüksek katma değerli fabrika olacak.
Oraya da Mercedes’ten işler aldık. Başka müşterilerle de konuşuyoruz.
Kısa bir süre önce Bulgaristan Yatırım Ajansı, Bulgaristan’ın En İyi Projesi
diye bir ödül vereceğiz. “Altın Boğa”
ödülü vereceğiz. “Sizi Sofya’ya bekliyoruz.” dediler. Başbakan Yardımcısı
Bayan Nikola’nın elinden aldık. Sonuçta
yatırım ve büyüme devam ediyor ve verimlilik için düzenlemeler yapıyoruz.
-Türkiye’nin insan gücü
Türkiye’nin insan gücünün önemine
işaret ederek nüfusu giderek yaşlaman
AB’nin bu potansiyelin önemini değerlendiremediğini ifade eden Ahmet Bayraktar şöyle konuştu:
“Bir süre önce bir ortamda karşılaştığımız AB Komisyonu’ndan gelen
yetkiliye şunu söyledim: ‘Biz bu kadar
istihdam yapıyoruz. Bulgaristan’da,

Almanya’da bu kadar istihdamımız var. Biz şirket aldık.
Batık şirketi ayağa kaldırdık
ekonomiye kazandırdık. Biliyor
musunuz, bütün bunları yaparken Türk insanları ile yaptık.
Avrupa’da istediğimiz nitelikte
insan bulamıyoruz. Ve rekabetçiliklerini de yitiriyorlar. Var yok
değil ama hem insan kaynağına
ulaşamıyorsunuz. Bize gelene
kadar bir Mercedes’ti, Bosch’tu,
Porsche’tu, Audi’ydi… Bizim
Stuttgard bölgesinde… Bize
gelene kadar eleman kalmıyor
yani. Onun için dedik Türkiye’nin
genç nüfusu, insan performansı
iyi bir örnektir bizim yaptığımız çalışmalarda.’
-AB’nin Türk insan gücünden yararlanması lazım
Bakın bu firmayı yapılandırmak,
global pazara taşımak... Çin’de fabrika
kurduk. Yurt dışında bu kadar istihdam sağlıyoruz. Slovenya’da Avrupa
Birliği’nde… Bulgaristan’da yatırım yapıyoruz. Almanya’da istihdam sağlıyoruz, şirket merkezini kimliğini koruyoruz. Bütün bunlar önemli şeyler.
Dolayısıyla
Avrupa
Birliği’nin
Türkiye’den yararlanmasını bilmesi lazım. Birtakım siyasi, duygusal şeylerdan arındırılarak, tabii bunlar karşılıklı,
tek taraflı değil. Farklı bakılması lazım.
Bizim insanımızın yılmaz bir mücadelesi var. Başarıya susamış bir insan arzusu, isteği.
Mühim olan ortamı yaratacak, fırsatı verecek. Burada bizim arkadaşla-

rımızın.. Ben hatırlıyorum 90’lı yılların
sonunda Mercedes ile birlikte global
projeleri gerçekleştirmeye başladığı
zaman toplantı masasında rahat oturamıyorduk.
Biz
şu
anda
Bulgaristan’da
Slovenya’da 14-15 adam bulunduruyoruz. Orada yok adam. Bulgaristan’da
sıfırdan çok modern bir fabrika kuruyoruz. Üretim 1 yıl içinde başlayacak. Makinalar gelmeye başladı.
Özellikle Avrupa’da... ülkelere de
bakmak lazım ama genel olarak Avrupa yaşlanıyor. Bir de tahmin ediyorum
Avrupa kendisine sanayi alanında özellikle Almanya başta olmak üzere Çin
gibi gelişmekte olan ülkelerdeki gidişatı
iyi görmemişler. Eğtim sistemlerinde
farklı bir yöne kaymışlar. Gelişmekte olan ülkelerde yapılan yatırımlarda
kendi büyümelerine yeteri kadar insan
kaynağı bulamadılar. Kendilerinde bulamadıkları gibi Romanya Polonya gibi
ülkelerden gelen gençler de yetmiyor.

Bir de rejim zihniyetl var. Değişim için bir süre geçmesi gerekiyor. Türkler olarak zorluklardan geçmişiz, atağız, bunlar
bunu yaşamamışlar, haklarına
razı olmuşlar. Türklerle bunların performansı farklı.
Bulgaristan’da çok büyük
bir teşvik yok. Ama bir kere
vergileri çok düşük. Kurumlar
vergisi yüzde 10, istihdam üzerindeki vergi yüzde 10. AB’deki
en düşük vergidir herhalde.
Slovenya’da da yüksek. Bir de
Türkiye’deki vergileri düşünün.
Sonuçta herkes elinde net aldığına bakıyor. Onun için örneğin
Slovenya’da ve Bulgaristan’da biz aynı
ücreti de versek Bulgaristan’dakinin
eline daha fazla geçer. Brüt olarak daha
az ücret de verebiliriz.
Aynı zamanda yakınlık önemli bir
konu. Çeşitli nedenlerle avantajlar, yönetilebilirlik. Buradan çıkıyorsunuz 4.5
saatte Filibe’ye gidiyorsunuz. Ankara’ya
aşağı yukarı aynı saatte gidiyorsunuz.
Bulgaristan’da bugün bütünüyle AB
mevzuatı uygulanıyor. Schengen vizesi
uygulamıyorlar ama tahmin ediyorum
ikinci altı ayda Schengen vizesini de
uygulayacaklar. Bize Schengen vizesi
uygulamıyorlar ama oradan AB ülkelerine geçemiyoruz. Onun dışında her şey
Avrupa mevzuatı. İnşaat, yatırımlar, iş
güvenliği vb konularda kitaptan harfiyen uygulatıyorlar. Herşey oldukça sıkı.
Açıp parmağı koyuyor maddelere projecilere öyle, danışmanlar öyle. Diğer
fabrikalarda olmayan bir çok özellik
yeni fabrikada var.”
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Ford Otosan elektrikli ve hibrit araç
atağına kalkıyor

Gölcük elektrikleniyor...

F

ord Avrupa’nın düzenlediği dördüncü “Go Further” etkinliği bu
yıl Amsterdam’da “Go Electric”
söylemiyle gerçekleşti. Ford Avrupa,
“Daha İleriye, Elektrikle” diyerek gelişmiş elektrikli ürün gamını oluşturan
16 elektrikli model aracılığıyla Ford’un
marka değerleri olan güven, ulaşılabilirlik ve sürüş keyfini binek ve ticari
araç müşterileri ile buluşturdu.
Ford Avrupa Başkanı Stuart
Rowley hedeflerini, “İleriye dönük,
teknolojik açıdan gelişmiş ve farklı
tüketicilerin değişik ihtiyaçlarına uygun kapsamlı elektrikli araç
çözümlerinden yararlanan yeni Ford
Hybrid araçlarımız, elektrikli araç
teknolojisini her zamankinden daha
fazla sayıda sürücü için daha geçerli
ve ulaşılabilir hale getirecek. Bugün
tanıtılan modeller, akıllı bir dünya için
akıllı araçlardan oluşan kapsamlı bir
ürün portföyü geliştirme planlarımızın sadece başlangıcını temsil ediyor.
Fiesta’dan Transit’e kadar tanıttığımız
her yeni aracın Avrupa’daki müşterilerimizin ihtiyaçlarına ve bütçelerine
uygun elektrikli bir versiyonu da
olacak,” sözleriyle açıkladı.
Etkinliğe katılan Satış, Satış
Sonrası ve Pazarlama Genel Müdür
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Yardımcımız Özgür Yücetürk, etkinliği, “Geleceğin fragmanını izlemiş
gibi hissediyorum. Elektrikli araçlar
hem binek hem de ticari araç müşterilerimize maliyet, deneyim ve çevre
anlamında büyük katkılar sağlayacak.
Elektrikli araç modellerimizi en yakın
zamanda ülkemizde de göreceğiz,”
şeklinde değerlendirdi.
Bizim için en büyük gurur ise bu
elektrikli ve şarj edilebilir hibrit araçlardan bir kısmının Gölcük fabrikamızda üretilecek olması. Tesislerimizde
üretilecek Tourneo Custom Şarj
Edilebilir Hibrit, Transit Custom Şarj
Edilebilir Hibrit, Transit EcoBlue Hibrit,
Transit Custom EcoBlue Hibrit ve
Tourneo Custom EcoBlue Hibrit’in de
tanıtıldığı Go Further etkinliğinde ayrıca 2021’de pazara sürülmesi beklenen
tamamen elektrikli Ford Transit’in de
çalışan bir prototipi sergilendi.
Gelin hep beraber elektrikli bir
geleceğe, ileriye bakalım
Tourneo Custom’dan Transit
Custom’a, Ford Explorer’dan Yeni Ford
Kuga’ya birçok modelin şarj edilebilir
hibrit modellerinin yanı sıra tamamen
elektrikli modellerinin de tanıtıldığı
etkinliğin sürprizi Ford Puma oldu.

Avrupa pazarına yakıt verimliliği ve
gelişmiş sürüş deneyimi sunacak olan
ve Ford’un bugüne dek en ileri teknolojilere sahip elektrikli aracı yeni Ford
Kuga Plug-In Hybrid, ayrıca yarı hibrit,
tam hibrit ve şarj edilebilir hibrit güç
aktarma organları sunan ilk Ford
modeli olma niteliğini taşıyor.
İlk kez dünyaya tanıtılan sekiz
koltuklu yeni Tourneo Custom Plug-In
Hybrid ve yedi koltuklu yeni Explorer
Plug-In Hybrid SUV modelleri, tam
elektrikli sürüş kabiliyetinin yanı sıra
geleneksel içten yanmalı bir motorun
sağladığı sürüş menzilini ve özgürlüğünü de sunuyor.
Etkinlikte tanıtılan yeni Fiesta
EcoBoost Hybrid ve Focus EcoBoost Hybrid modelleri, daha düşük
CO2 salımı ve optimize edilmiş yakıt
verimliliği ile daha uyumlu ve keyifli
sürüş deneyimi için gelişmiş yarı hibrit teknolojisi sunuyor.Ford ayrıca tam
elektrikli yeni Transit modelinin 2021
yılında şirketin elektrikli ticari araç
yelpazesine katılacağını da açıkladı.
Elektrikli araç teknolojisini daha ileri
taşımak için tasarlanan yeni model,
daha temiz, daha sessiz kentlere
katkıda bulunmanın yanı sıra şirketlere ve kullanıcılara daha düşük işletme

maliyeti getirecek. Dizele güçlü bir
alternatif sunan kendinden şarjlı, tam
hibrit, benzinli-elektrikli güç aktarma
teknolojisi içeren Sedan ve Station
Wagon Mondeo Hybrid’in yanı sıra
Mondeo Hybrid Station Wagon ilk kez
yeni bir sportif ST-Line versiyonu ile
tanıtıldı.
Ticari araç sahiplerine ve kullanıcılarına daha düşük işletme maliyetleri
sağlamak amacıyla yarı hibrit teknolojisi sunan Transit EcoBlue Hybrid,
Transit Custom EcoBlue Hybrid ve

sekiz/dokuz koltuklu kapasitesi ile
Tourneo Custom EcoBlue Hybrid
geleceğin taşımacılığını da elektriklendiriyor.
Ford’un 1,0 litrelik EcoBoost motorunu menzil artırıcı olarak kullanan
gelişmiş bir elektrikli güç aktarma sistemi ile sunulan Transit Custom PlugIn Hybrid şu an çevre ve müşteriler
açısından faydalarını daha iyi anlamak
amacıyla Londra’da deneniyor; yakında Valencia ve Köln’de de deneme
sürüşlerinin başlaması planlanıyor.

Ford’un Mustang modelinden
ilham alan tam elektrikli bir performans SUV modeli, 600 kilometrelik
WLTP menzili (Dünya Uyumlulaştırılmış Hafif Araç Test Prosedürü WLTP
ile hesaplanmış) ve hızlı şarj kabiliyetiyle 2020 yılında sunulacak.
Türünün tek örneği olan 10 koltuklu Ford Transit Smart Energy Consept
minibüsü, Ford’un elektrikli araçlarda
enerji verimliliğini ve sürüş menzilini
daha da optimize edecek çözüm araştırmalarına yardımcı oluyor.
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VI.İstanbul Karbon Zirvesi’nin ‘platin
sponsoru’ Uğur Metal, ‘karbon-nötr’
olma çalışmalarını sürdürüyor
9 Nisan tarihinde İstanbul’da, T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı himayesinde Sürdürülebilir Üretim ve Tüketim Derneği (SÜT-D) tarafından düzenlenen ‘Karbon Zirvesi’nin platin sponsoru Uğur Metal, iş
stratejisi arasına karbon yönetimini de koyarak, kendi sektöründe bir
ilki gerçekleştirmeyi hedefliyor...

Uğur Metal Geri Dönüşüm Genel Müdürü Uğur Meral ve İTÜ Öğretim Üyesi &
Sürdürülebilir Üretim ve Tüketim Derneği Başkanı Filiz Karaosmanoğlu

D

ünya’da en hızlı artış
gösteren atıkların başında elektrikli ve elektronik
atıklar geliyor ve bunlar atık depolama
alanlarındaki tehlikeli atıkların yüzde
75’ini oluşturuyor.
Bugün evlerimizde ve iş yerlerimizde kullandığımız, yaşamımızın vazgeçilmezleri haline gelmiş
olan birçok elektronik ekipmanların
plastik aksamları, yine kabloların PVC
kaplamaları toksik bileşenler ve ağır
metaller barındırmaktadırlar.
Uygulanabilecek yanlış geri dönü-
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şüm metodları ile atıkların bertaraf
edilmesi halinde atmosfere sera gazı
salınımını arttıracağı bir gerçektir.
Örneğin; 1 adet laptop un geri
dönüşümü ile 18,40kg karbon emisyonunun atmosfere salınımı önlenmiş
olmakta ve bu durum: 2 ağaç kurtarılmasına; 26 litre petrolün kullanılmadan durmasına; 59 plastik şişe
veya 270 alüminyum kutunun da geri
dönüşümüne tekabül etmektedir.
Aynı şekilde 1 adet cep telefonu ile
9,20Kg karbon emisyonunun atmosfere salınımı önlenirken: 1 ağa-

cın kurtarılmasına; 13 litre petrolün
kullanılmadan durmasına; 29 plastik
şişe veya 135 alüminyum kutunun geri
dönüşümüne tekabül etmektedir.
2004 yılı birinci ulusal emisyon
envanterine göre emisyonların yüzde
9,3’ü, atık sektöründe oluşmaktadır.
Yapılan çalışmalarda, iklim modelleri gelecek yüzyıl için önemli iklim değişikliklerinin olacağını göstermektedir. Bu da, sürdürülebilir kalkınmanın
önünde büyük bir engel oluşturacaktır.
Atıkların hali hazırda bir kazanç kapısı olarak görülmesi, verilen atıkların

karşılığında bedel talep edilmesi e
atıkların yönetmeliklere uygun ve etkin bir şekilde toplanarak işlenmesine
olanak vermemektedir.
Buradan da anlaşılacağı üzere
atık işleme tesislerinin, elde edilecek
hammadde, enerji tasarrufu, emisyon azaltımı için atıkların konusunda
uzman ve teknik alt yapıya sahip,
entegre tesisler tarafından işlenmesi
ve her bir atık işleme tesisinin aynı
zamanda atık yönetimini de yaparak
bunu çalıştığı işletme, kurum, kuruluşlar ile ortak hareket ederek yürütmesi
önem arz etmektedir.
Uğur Metal, 2012’de kurmuş olduğu, sera gazı salınımını azaltan, tüm
ihtiyaçlara cevap veren, ileri teknoloji
elektrikli elektronik atık ve kablo işleme tesisi ile çevre dostu geri dönüşüm
ve bertaraf işlemlerini “insan ve doğa
için geri dönüşüm” ilkesi ile sürdürmeye devam etmekte, sosyal sorumluluk
projelerine vermiş olduğu destekten
ve uluslararası platformda atık yönetimi yaparak bu bilincin sürdürülebilir
olmasına çalışmaktan memnuniyet
duymaktadır.
- Uğur Metal iklim değişikliği ile
mücadelede ‘Kocaeli’ adına daha
fazlasını yapacak
Ancak, bundan böyle ‘Karbon
Zirvesi’ vesilesiyle, karbon emisyonları ve iklim değişikliği ile mücadele
kapsamında gerek Uğur Metal adına
gerekse sınırları içinde faaliyet gösterdiğimiz Kocaeli adına daha da fazlasını
yapmayı hedefliyoruz.
İklim değişikliği gerçeğini artık
hepimiz biliyoruz; emisyonlarımızı
kontrol altına alamadığımız senaryoda, çocuklarımıza yaşanabilir bir
dünya bırakmaktan uzaklaşıyoruz.
2018 Uluslararası Enerji Ajansı raporuna göre, global olarak gösterilen
tüm çabalara ragmen 2017 senesinde
geçen seneye oranla yüzde 1.6 oranında bir emisyon artışı tespit edilmiştir
ve bu gidişat bizi Paris Anlaşması çerçevesinde ulaşılmak istenen hedeften
uzaklaştırmaktadır.
Diğer taraftan sanayici olarak bizlerin enerji ihtiyacı her daim artmaktadır ayrıca fosil yakıtlardan konvansiyonel olarak elde edilen enerji
maliyetleri petrol fiyatlarında yaşanan
artıştan dolayı artmakta, diğer bir deyişle enerjiye erişim zorlaşmaktadır.
Buna karşılık güneş ve rüzgar yatırımlarının maliyetlerinde azalma görülmektedir ve tüm dünyada yenilenebilir
enerjiye yönelim bütün hızıyla devam
etmektedir.

-Türkiye’nin emisyon karnesi
Türkiye, Sera gazı emisyon envanteri sonuçlarına göre, 2016 yılında toplam sera gazı emisyonu CO2 eşdeğeri
olarak, 496,1 milyon ton (Mt) olarak
hesaplanmıştır. CO2 eşdeğeri olarak
2016 yılı toplam sera gazı emisyonu
1990 yılına göre yüzde135,4 artış göstermiştir. Bir önceki yıla göre ise yüzde
5,6’lık bir artış göstermiş ve kişi başı
emisyon miktarı 6.3 ton olmuştur.
2016 yılı emisyonlarında CO2 eşdeğeri olarak en büyük payı yüzde 72,8
ile enerji kaynaklı emisyonlar alırken,
bunu sırasıyla yüzde 12,6 ile endüstriyel işlemler ve ürün kullanımı, yüzde
11,4 ile tarımsal faaliyetler ve yüzde
3,3 ile atık takip etmiştir. Özellikle
gelişmekte olan bir ülke olarak son
on yılda birincil enerji tüketimimizde
yüzde 46 oranında artışın yaşandığı
ve dahası 2015 yılında ithal enerji kaynaklarının oranının yüzde 75,9 olduğu
ülkemizde, enerji verimliliğini hedeflemek te zorunluluk haline gelmiştir.
Bu özet bilgilerden çıkarılacak
sonuç; dünya genelinde ve Türkiye de
karbon emisyonlarının kontrolü tüm
uluslararası anlaşmalara ve gayretlere rağmen, arzu edilen hedeflere
ulaşamamıştır.
-Türkiye Cumhuriyeti 2030 yılına
kadar yüzde 21 azaltım hedefledi
Sözkonusu hedefe ulaşmak için
sadece hükümetimizin aksiyon almasını beklemek yanlış olur. Türkiye
Cumhuriyeti’nin bu konudaki yol
haritası bellidir, stratejisi, taahhütleri
bellidir, kanunlarla desteklenmektedir
ve kimi ikincil mevzuatlar beklenmektedir.
Uğur Metal olarak biz sanayicilerin kendi üzerimize düşen görevleri
yerine getirerek hükümetimize destek
olmamız ve gelecek nesillerimiz için
elimizden gelenin en iyisini yapmamız
gerektiğine inanıyoruz. Bunu kendi
faaliyetlerimizden kaynaklanan tüm
sera gazlarının sorumluluğunu tamamen üzerimize alarak ve İklim değişikliğiyle mücadeleyi ortak bir bilinç
haline gelmesi için, azami gayret ve
çalışmaları yaparak gerçekleştirmeyi
hedefliyoruz. Bu noktadan hareketle

ve ‘Birlikten kuvvet doğar’a olan inancımızla Uğur Metal olarak milli hedeflerimizden olan iklim değişikliğine
karşı mücadeleyi bizler de kurumsal
bir misyon haline getirmiş bulunmaktayız. İklim değişikliği gerçeğinden ve
hükümetimizin stratejik yol haritasından hareketle iş stratejilerimiz arasına karbon yönetimini koyarak, kendi
sektörümüzde bir ilki gerçekleştirmeyi
arzu etmekteyiz.
Karbon yönetim hedeflerimiz
arasında; “Uğur Metal’in faaliyetleri
için kullanılan enerji türleri ve enerji
tüketiminden ötürü atmosfere salınmasına sebep olunan sera gazi miktarı ve küresel ısınmaya olan katkısı
hesaplanarak ve faaliyetlerimizden
kaynaklanan karbon emisyonlarımızı
karbon kredileri satın alarak Uğur
Metal’i “karbon-nötr” haline getirmek, bu şekilde, ileride çok konuşulan
karbon vergisinin gündeme gelmesi
durumunda konuya hazırlıklı olmak;
Ülke sınırlarımız içerisinde yer alan
Global ölçekli birçok yabancı menşeili
firmanın da atıklarının uluslararası
standartlara uygun bir şekilde geri
dönüştürülmesini talep ettiğini ve
yabancı menşeili atık yönetimi yapan
organizasyonlar ile hareket ettiği
gerçeğinden yola çıkarak, Yaşam
Döngüsü Analizi zincirini oluşturan
halkalardan biri olarak atıkların
çevreye olan etkisini minimize etmek
ve ülke sınırlarımız içerisinde tüm
yasal gerekliliklerin yerine getirilmesi
dışında uluslararası ihtiyaçlara cevap
verebilmek ve işbirliği yapmak; Bu
bilinçle, faaliyet gösterdiğimiz Kocaeli ilimizde yer alan OSB’lerdeki tüm
paydaşlarımızın görüşleri alınarak,
entegre yönetim sistemleri ile ilgili
eğitim ve seminerlerin düzenlenmesi
yönünde çalışmalarını organize ve
teşvik etmek, gerçekleştirilebilecek
varsa yenilenebilir enerji potansiyelinin ve kendi iç enerji tüketimlerimizi
karşılamamızı sağlayabilecek proje
olasılıklarının araştırılmasına, konuşulmasına start vermek ki; bu bağlamda firmamız KSO’nun da desteği
ile Karbon Yönetimi konulu bir bilgilendirme semineri düzenlemek üzere
çalışmalarını sürdürmektedir.
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Ocak ayında Kocaeli’de sanayinin
kapasite kullanımı yüzde 70 oldu
Aylara göre kapasite kullanım oranlarının seyri
Yıl / Ay (yüzde )

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Yıllık

2013 (Türkiye)

75,0

73,5

74,2

75,0

76,6

77,5

78,1

78,9

77,8

78,6

77,5

78,0

76,6

2013 (Kocaeli)

69,4

68,2

70,0

70,9

71,3

71,8

71,8

70,8

72,0

71,9

71,5

72,4

71,0

2014 (Türkiye)

75,6

73,8

73,1

75,1

74,7

75,6

74,9

74,9

75,1

75,4

75,1

75,5

75,0

2014 (Kocaeli)

70,5

71,9

70,7

70,6

71,4

71,5

72,6

70,6

70,7

71,7

71,9

70,8

71,2

2015 (Türkiye)

74,4

74,1

74,0

76,8

77,5

77,6

78,5

76,8

75,9

75,5

75,9

75,8

74,7

2015 (Kocaeli)

70,9

70,6

70,3

71,8

71,5

70,7

70,8

70,4

70,3

70,6

70,6

70,5

70,8

2016 (Türkiye)

77,2

76,0

76,2

77,0

77,7

78,0

77,8

76,3

78,1

77,9

78,0

78,1

77,4

2016 (Kocaeli)

70,6

70,4

70,4

71,1

70,1

71,2

68,8

69,4

69,6

70,0

70,8

70,4

70,3

2017 (Türkiye)

77,0

76,8

76,7

78,4

78,8

79,0

78,7

78,8

79,0

79,7

79,9

79,0

78,5

2017 (Kocaeli)

70,7

70,4

70,7

71,4

71,6

71,5

71,0

71,7

70,9

71,1

71,0

70,7

71,1

2018 (Türkiye)

78,2

77,8

77,8

77,3

77,9

78,3

77,1

77,8

76,2

75,4

74,1

74,1

76,8

2018 (Kocaeli)

70,9

70,6

70,8

71,5

71,5

71,5

71,5

71,1

71,0

71,2

70,5

69,2

70,9

2019 (Türkiye)

74,4

74,0

74,3

2019 (Kocaeli)

70,0

70,2

70,3

Kocaeli Sanayi Odası tarafından her ay açıklanan Kocaeli sanayi kuruluşlarının kapasite kullanım oranı mart ayında
yüzde 70.3 ile geçen yıla göre 0.5 puan gerilerken, geçen aya göre 0.1 puan arttı.
Kocaeli genelinde, otomotiv, kimya ve metal sektörlerinde kapasite kullanım oranları ortalamanın üzerinde gerçekleşti.
Kocaeli sanayi kuruluşlarının önümüzdeki ay beklentilerinde, firmalarımızın yüzde 15’i nisan ayında alınan iç piyasa
sipariş miktarının arttığını, yüzde 54’ü ise bu miktarın değişmediğini ve yüzde 31’i azaldığını belirtmiştir. Benzer
şekilde ihracat yapan firmalarımızın ise yüzde 24’ü dış piyasa siparişlerinin arttığını, yüzde 63’ü sipariş miktarında bir
değişme olmadığını, yüzde 13’ü ise azaldığını ifade etmişlerdir.
Merkez Bankası tarafından açıklanan Türkiye geneli kapasite kullanım oranı mart ayında yüzde 74,3 ile geçen yılın
mart ayına göre 3.5 puan gerilerken, geçen aya göre 0.3 puan arttı.
Firma Bildirimleri

Mart (yüzde)

Arttı

21

Değişmedi

62

Azaldı

17

Firma Bildirimleri

Nisan (yüzde )

Arttı

15

Değişmedi

34

Azaldı

31

Firma Bildirimleri

Nisan (yüzde )

Arttı

24

Değişmedi

63

Azaldı

13

İstihdam
İç
Siparişler
Dış
Siparişler

Ankete katılan firmaların yüzde 24’ü dış siparişlerinin nisan
ayında arttığını belirtirken, yüzde 13’ü azalış bildirmişlerdir.
Firmaların yüzde 63’ünde ise alınan dış sipariş miktarlarında
bir değişim yaşanmamıştır.

36 Kocaeli Odavizyon

Şubat ayı anketine yanıt veren firmaların bir önceki aya göre yüzde 14’ünün istihdamlarının arttığı, yüzde 62’sinin istihdamlarında
değişim yaşanmadığı, yüzde 24’ünü ise istihdamlarının azaldığı
belirlenmiştir.
Firmaların yüzde 15’i nisan ayında iç siparişlerinin arttığını
belirtilirken, yüzde 31’i siparişlerinin azaldığını belirtmiştir.
Firmaların yüzde 34’ünde ise sipariş miktarlarında bir değişim
yaşanmamıştır.

Değerlendirmeye alınan firmaların ölçekleri
Bölgemizdeki sanayi sektöründeki
gelişmelerin ve değişmelerin aylık
olarak takip edilmesi amacıyla
hazırlanan mart ayı anketi çerçevesinde Odamızca bir araştırma yapılmıştır. Araştırmaya katılan firma
sayısı 101 adet olup bu firmaların
yüzde 75’sı KOBİ, yüzde 25’ü büyük
ölçekli firma niteliğindedir.

[Çevre ►

Emine Erdoğan: Dünyanın geleceği için
tek kullanımlık ürünlerden vazgeçilmeli
Dünya Ekonomik Forumu’nun (WEF) Ürdün’de düzenlediği Ortadoğu ve Kuzey
Afrika Bölgesel Zirvesi’ne katılan Emine Erdoğan, dünyanın geleceği için tek
kullanımlık ürünlerden vazgeçilmesi ve yenilenebilir enerji kaynaklarına
odaklanılması gerektiğine dikkat çekti.
ve elektrik ihtiyacına denk tasarruf elde etmeyi öngörüyoruz” dedi.

D

ünyanın geleceği için tek
kullanımlık ürünlerden vazgeçilmesi ve yenilenebilir
enerji kaynaklarına odaklanılması gerektiğine dikkat çeken Emine Erdoğan
şunları anlattı:
“Yenilenebilir enerji kullanımına
yönelerek yeni bir yaşam tarzı oluşturabiliriz. Türkiye’de yaklaşık 15 ay önce
yeni bir çevre hareketi başlattık. Himayemde yürütülen ‘Sıfır Atık’ projesiyle
atıkları kaynağında ayrıştırarak geri
dönüştürüyoruz. Okullarda ve askeri
tesislerde yürüttüğümüz faaliyetlerle
yeni bir yaşam kültürü oluşturmaya
çalışıyoruz. Şu ana kadar 15 bine yakın
kamu kuruluşunda sıfır atık uygulamasına geçildi. Yerel yönetimlerimiz
geri dönüşüm sistemlerini revize ederek büyük çevresel ve ekonomik kazanımlar elde ediyorlar. Plastik kullanımını azaltmak üzere, tüm marketlerde
plastik poşetleri ücretli hale getirdik.
İlk 1 aylık uygulama sonunda ülkemizde naylon poşet kullanımı yüzde 70
oranında azaldı. Organik atıkları kompost gübreye dönüştürülerek peyzaj
alanlarımızda kullanıyoruz.”
Tüm bu çabaların OECD çevresel
değerlendirme raporunda takdirle karşılandığın hatırlatan Emine Erdoğan
“Biyo çeşitliliğin korunmasından, atık
yönetimine pek çok alanda Türkiye’nin
çevre performansı dünyaya örnek olarak gösterildi. Proje kapsamında geri
kazanım oranımızı 2030’da yüzde 60’a
çıkarmayı hedefliyoruz. Böylece İstanbul gibi dev bir metropolün 1 yıllık su

- Dünyayı incittiğimiz her an dünya bize cevabını
tükenerek veriyor
Üretim süreçlerinden kaynaklanan su tüketimine de
değinen Emine Erdoğan şunları söyledi:
Bir fincan kahvenin üretimi için gereken su miktarı 140
litre. Bir tişörtün israfı, onun üretimi için harcanan 2 bin
700 litre suyun israfı demektir. Dünyayı incittiğimiz her
an dünya bize cevabını tükenerek veriyor. İsrafı yaşam
biçimi haline getirmemeliyiz.”

$1. )!0(
(%)/0%)
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KSO’da Yahya Kaptan Meslek ve Teknik
Anadolu Lisesi öğrencileri liman
ekipmanlarını tanıdı ve tecrübe etti
Yahya Kaptan Meslek ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, Kocaeli
Sanayi Odası Bilgi İşlem Uzmanı Rahmi Çelikel’in davetlisi olarak Kocaeli Sanayi Odası’nda liman ekipmanlarını ve terimlerini öğrenme
ve simülatörlerin kullanımını tecrübe imkanı buldular.

Y

ahya Kaptan Meslek ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri Ulaştırma Hizmetleri Alan
Şefi öğretmen Samet Özbay önderliğinde
Kocaeli Sanayi Odası’nda limanlar, liman ekipmanları ve terimleri hakkında bilgi aldılar. Etkinlikte
bilgilendirmeyi ‘KariyerPort’ adına eğitim hizmeti
veren Serkan Kansu ve Gökmen Yeşilkır yaptılar.
Etkinliğin öğrenciler açısından en dikkat çeken
kısmı ise Türkiye Liman İşletmecileri Derneği’nin
(TÜRKLİM) Kocaeli Sanayi Odası ve Doğu Marmara
Kalkınma Ajansı (MARKA) ile ortak açtığı ve Kocaeli Sanayi Odası bünyesinde bulunan ‘KariyerPort
Mükemmeliyet Merkezi’nde bulunan simülatörlerin kullanımı oldu.
Etkinliğe öğrencileri ile katılan Samet Özbay,
“Ulaştırma hizmetleri alanı lojistik dalı öğrencilerimizin Kocaeli Sanayi Odası’nda katıldıkları etkinlik çok verimli geçti. Etkinlik kapsamında öncelikle
limanlar, liman ekipmanları ve terimleri hakkında
bilgi verildi ve ardından tüm öğrencilerimiz oda
bünyesinde bulunan simülatörlerin kullanımını
tecrübe ettiler. Öğrencilerimiz üzerinde ciddi farkındalık yaratan bu etkinlik sayesinde belkide ilerleyen yıllarda seçecekleri mesleğin temellerinin
atılmasına vesile olduk. Tüm katkılarından dolayı
Rahmi Çelikel’e ve KariyerPort bünyesinde eğitim
veren eğitmenlerimize teşekkürlerimizi sunarız”
dedi.

Gökmen Yeşilkır
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Serkan Kansu

13.Meslek Komitesi, İstanbul Sanayi Odası’nda
müşterek meslek komitesi toplantısına katıldı
Kocaeli Sanayi Odası 13.Meslek Komitesi (Plastik İnşaat Malzemeleri ve Diğer
Plastik Ürünler Sanayi Grubu) İstanbul Sanayi Odası 35. Meslek Komitesi ile
İstanbul Sanayi Odası’nda müşterek meslek komite toplantısına katıldı.

K

ocaeli Sanayi Odası 13. Meslek Komitesi (Plastik İnşaat
Malzemeleri ve Diğer Plastik Ürünler Sanayi Grubu) Meslek
Komitesi Başkanı Onur Özcan başkanlığında, İstanbul Sanayi Odası 35.
Meslek Komitesi ile İstanbul Sanayi
Odası’nda biraraya geldi. KSO 13.Meslek Komitesini temsilen meslek komitesi başkanı Onur Özcan’ın yanı sıra,
Meslek Komite Başkan Yardımcısı
Taşkın Özkal, Meslek Komite Üyeleri
Bahar Baykal ve İlyas Elvan ve Belge
Uzmanı Mahmut Tatlı toplantıya katıldılar.
İstanbul Sanayi Odası 35. Meslek Komitesi adına ise Meslek Komite Başkanı Ömer Karadeniz, Başkan
Yardımcısı Mustafa Kemal Albayrak
ve Meslek Komite Üyeleri Oğuzhan
Durmuş, Celal Altan, Erkan Aydın, Elif
Derya Elmas, Arif İzzet İlter katıldılar.
Müşterek meslek komiteleri toplantısına ayrıca Plastik Sanayicileri Federasyonu Yönetim Kurulu Başkanı
Hüseyin Semerci ve Ankara Plastik
Sanayicileri Derneği Yönetim Kurulu

Üyesi Teoman Arıkan katıldılar.
Plastik sektörünün sorunları ve

da fikir alışverişinde bulunuldu.
Toplantı sonrası KSO 13. Meslek

çözüm önerilerinin görüşüldüğü toplantıda, sektörün geleceğine yönelik
atılması gereken adımlar hakkında

Komitesi, plastik sektörüne katkısı
olan müşterek toplantıların devam
etmesi temennisini dile getirdiler.
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Kocaeli Genç Girişimciler
icra kurulu ilk toplantısını gerçekleştirdiler
Kocaeli Genç Girişimciler Kurulu, Tufan Şahinkesen başkanlığında
toplanarak icra kurulu ilk toplantısını gerçekleştirdi.

K

ocaeli Genç Girişimciler
Başkanı Tufan Şahinkesen başkanlığında toplanan ve ilk icra kurulu toplantısını gerçekleştiren Kocaeli Genç
Girişimciler Kurulu, üye ilişkileri
çalışma gruplarını oluşturularak
çalışma grubu başkanlarını belirledi. Toplantıda ayrıca; Eğitim
ve Gençlik Çalışma Grubu, Sosyal ve Kurumsal İlişkiler Çalışma
Grubu, İş Geliştirme ve Proje Ça-

lışma Grubu oluşturuldu.
İcra Kurulu ilk toplantısını
gerçekleştiren KGGK; daha sonra
Kocaeli’deki tüm oda başkanlarını ziyaret ettiler.
- Oda başkanlarını ziyaret
Kocaeli Genç Girişimciler Kurulu İcra Kurulu Üyeleri Kocaeli Sanayi Odası, Kocaeli Ticaret
Odası, Körfez Ticaret Odası ve
Gebze Ticaret Odası’na hayırlı

olsun ziyaretlerinde bulundular.
Kocaeli Sanayi Odası Başkanı
Ayhan Zeytinoğlu, Kocaeli Ticaret Odası Başkanı Necmi Bulut
ve Yönetim Kurulu Üyeleri, Körfez Ticaret Odası Başkanı Recep
Öztürk ve Gebze Ticaret Odası
Başkanı Nail Çiler ve ile biraya
gelen Kocaeli Genç Girişimciler
Kurulu’nun faaliyetleri hakkında,
Başkan Tufan Şahinkesen bilgi
verdi.

Kocaeli Sanayi Odası
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Eurodesk gençlik projeleri ve Avrupa fırsatları
hakkında gençlere bilgi verdi
Kocaeli Sanayi Odası Eurodesk Temas Noktası tarafından Yahya Kaptan
Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerine Erasmus+ Gençlik Projeleri ve
Avrupa Fırsatları hakkında bilgi aktarıldı.

K

ocaeli Sanayi Odası Eurodesk Temas Noktası,
Yahya Kaptan Mesleki ve
Teknik Anadolu Lisesi’nde Erasmus+
Gençler için Avrupa Fırsatları temalı
gençlik bilgilendirme toplantısı düzenledi. Gerçekleştirilen programda,

Bilişim Teknolojileri, Muhasebe ve
Finansman, Ulaştırma Hizmetleri,
Büro Yönetimi ve Sekreterlik bölümlerinde öğrenim gören, Avrupa
ve Gençlik fırsatlarına ilgi duyan 11.
ve 12. sınıflardan toplam 120 lise
öğrencisine AB fırsatları hakkında

bilgi verildi.
Öğrencilerin AB projelerine
ilişkin sorularına yanıt bulabildikleri
ve ilerleyen süreçte proje yazımı noktasında da tecrübe sahibi
olabilecekleri verimli bir seminer
gerçekleşti.

Kocaeli Odavizyon
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“Ufuk2020 Programı’nda Türkiye-II. Aşama”
Projesi’nin Açılış Toplantısı Düzenlendi

K

urumumuz tarafından 9 Nisan
2019 tarihinde Türkiye Cumhuriyeti ve Avrupa Birliği tarafından ortak finanse edilen “Ufuk2020
Programı’nda Türkiye-II. Aşama”
Projesi’nin açılış toplantısı düzenlendi. Ülkemizin bilim ve teknoloji
gündeminde önemli bir yer teşkil eden
Ufuk2020 Programı’ndan en yüksek
faydayı sağlamak için oluşturulan
proje açılış toplantısına, Sanayi ve
Teknoloji Bakanlığı Bakan Yardımcısı
Mehmet Fatih Kacır, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürü Mustafa Erdoğan,
Dışişleri Bakanlığı Avrupa Birliği Başkanlığı Genel Müdürü Bülent Özcan,
Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu
Temsilcisi Angel Gutierrez Hidalgo’nun
yanı sıra, Ufuk2020 Programı’nın ilgili
alanlarında uzman yaklaşık 230 akademisyen, özel sektör temsilcisi, sivil
toplum örgütü ile kamu kurum/kuruluş temsilcisi katılım sağladı.
Toplantı TÜBİTAK Başkanımız Prof.
Dr. Hasan Mandal’ın açılış konuşması
ve bilgilendirme sunumu ile başla-
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dı. Başkanımız sunumunda Türkiye
Araştırma Alanı’nı, Avrupa Araştırma
Alanı ile ortak hedefler doğrultusunda
ilerleme sürecine ilişkin TÜBİTAK’ın
Ufuk2020 odaklı yeni dönem yaklaşım ve uygulamalarını aktardı.
Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı (IPA)
kapsamında desteklenen “Ufuk2020
Programı’nda Türkiye-II. Aşama”

projesi ile özellikle KOBİ’lerin Ar-Ge
faaliyetlerinin ticarileşmesi ve akademik çalışmaların Avrupa araştırma
gündemine yakınsamasının amaçlandığını ifade etti.
Uluslararası işbirlikleri çerçevesinde Türkiye’nin Ufuk2020
Programı’ndaki performansı hakkında
bilgi veren Prof. Dr. Mandal, Ülkemi-

[Sektörel ►
zin programa katılımı ve başarısının
artırılması hususunda pek çok faaliyetin hayata geçirileceğini ve “Ufuk2020
Programı’nda Türkiye Projesi”nin bu
çerçevede son derece önemli olduğunun altını çizdi. “Üç yıl sürecek Projenin,
sadece Ufuk2020 Programı çalışmalarına değil, takiben hayata geçirilecek
UfukAvrupa Programı’na yönelik ulusal
hazırlık çalışmalarımıza da büyük fayda
sağlayacağına inanıyoruz.” dedi.
Projenin amaçlarından birisinin
de Ufuk2020 Programını tüm Türkiye
sathına Avrupa’da benzeri olmayan bir
kurguyla yaymak olduğunu söyleyen
Prof. Mandal, bu amaçla oluşturulan “Bilgi Çoğaltıcıları” sisteminin de
Ülkemizde yaygın bir oluşum olduğunu, Ufuk2020 Programı’nın ve gelecek
yıllarda hayata geçirilecek olan UfukAvrupa Programı’na yönelik farkındalık artırılması hedefinde büyük fayda
sağlayacağını belirtti.
Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Mehmet Fatih Kacır’ın teşrifleriyle onurlandırdığı etkinlikte yaptığı
konuşmada; “3 sene boyunca devam
edecek, IPA olarak bildiğimiz Avrupa
Birliği Katılım Öncesi Yardım Aracı
kapsamında desteklenecek “Ufuk2020
Programı’nda Türkiye Projesi” ile Ufuk
2020 Programından daha fazla yararlanmamızın sağlanması, Ufuk 2020
ve gelecek AB Çerçeve Programları
hakkında farkındalığın artırılması ile
Türkiye Araştırma Alanı’nın (TARAL)
bilim, teknoloji ve yenilikçilik alanlarında kapasitesinin güçlendirilmesi
hedeflenmektedir.” dedi. Sözlerine
“Bilindiği üzere Ufuk 2020 programına
başvurularda karşılaşılan güçlüklerden
bir tanesi ortak bulmak ve konsorsiyum
oluşturmaktır. Bu bağlamda Projemiz
kapsamında KOBİ’lerimizin ortak bulma
gibi zorluk çektiği alanlarda çözüm
üretecek nitelikte çeşitli etkinlikler düzenlenecek ve Ufuk 2020 programına
başvurmak isteyen yüzlerce KOBİ’mize
çeşitli başlıklarda danışmanlık hizmetleri sağlanacak; KOBİ’lerimizin ortak
bulmalarına ve uluslararası iş ağları
oluşturmalarına destek verilecektir.
Böylelikle KOBİ’lerimiz uluslararası
pazarda rekabet güçleri artırılacaktır.
Uluslararası ortaklıklara imkân tanıyan
bu program ile geleceğin teknolojilerinin ortaya çıkmasında ülkemiz önemli
bir rol üstlenecektir.” diye devam eden
Sayın Mehmet Fatih Kacır, projede
emeği geçen tüm paydaşlara teşekkür
ederek konuşmasını sonlandırdı.
Program Ufuk2020 kapsamında
faaliyet gösterecek Bilgi Çoğaltıcılarına
yapılan bilgilendirme sunumları sonrasında sona erdi.

Kimya sektörü sorunları
masaya yatırdı

Türkiye Kimya Sanayi Meclisi,
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ayhan Zeytinoğlu
ve Meclis Başkanı Timur Erk’in
başkanlığında kimya sektöründeki gelişmeleri istişare etmek
üzere İstanbul’da bir araya geldi.
Toplantıda TOBB ev sahipliğinde 25 Şubat 2019 tarihinde
gerçekleştirilen Türkiye Sektörel
Ekonomi Şurası hakkında bilgilendirme yapıldı. Sektörün öncelikli 5 sorun ve 5 çözüm önerisinin ilgili bakanlara aktarıldığı ve
gelişmelerin takip edildiği ifade
edildi.
Stratejik alan olarak belirlenen kimya sektörünün ülkelerin
önemli bir gelişim göstergesi
olduğuna, yerleşme ve kümelenme hususuna dikkat çekildi.
Meclis üyelerinin güncel durum
değerlendirmelerini paylaştığı

toplantıda Gümrük Birliği’nin
genişletilmesi konusu da detaylarıyla istişare edildi.
Petrokimya yatırımlarında ÖTV sorunu toplantıda ele
alınan bir diğer önemli konuydu.
Gelir İdaresi Başkanlığı’ndan katılan temsilciye konu detaylarıyla aktarıldı. Kimyasalların Kaydı,
Değerlendirmesi, İzni ve Kısıtlanması Yönetmeliği hakkında
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
yetkilileri tarafından bilgilendirici bir sunum gerçekleştirildi ve
sektör temsilcilerinin soruları
yanıtlandı.
Sürdürülebilir Kalkınma
Derneği tarafından toplantıya
katılan temsilciler sıfır atık ve
sürdürülebilir kalkınma konusuna dikkat çekti. Ayrıca TurSEFFTürkiye Sürdürülebilir Enerji
Finansman Programı hakkında
paylaşımlar yapıldı.
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Macaristan İstanbul Başkonsolosluğu Ticaret
Ataşesi, Kocaeli Sanayi Odası’nı ziyaret etti
Macaristan’ın İstanbul
Başkonsolosluğu Ticaret Ataşesi Zsofia Kakas,
5 Nisan 2019 Cuma günü
Kocaeli Sanayi Odası’nı
ziyaret etti. Ataşe’nin heyetinde, ALX Macaristan
kuruluşu yetkilileri de yer
aldı. Heyet, KSO Yönetim
Kurulu Başkan Yardımcısı
Çınar Ulusoy tarafından
ağırlandı ve kendilerine;
Kocaeli sanayisi hakkında
bilgi verilerek, karşılıklı
işbirlikleri hakkında görüşüldü.

KSO’da ‘SELECT USA’ programı tanıtıldı

K

ocaeli Sanayi Sanayi Odası’nda, 16 Nisan
2019 Salı günü, ABD’nin
İstanbul Başkonsolosluğu Ticaret Ataşeliği tarafından ‘Select
USA’ programı tanıtıldı.
Select USA Programı, ABD’ye yatırım
yapmanın avantajlarını ortaya koyan, Türk
firmalara ücretsiz danışmanlık hizmetleri veren bir program
olup, ABD’de yatırım
yapmak isteyen ya da
mevcut işlerini büyütmek isteyen iş sahiplerine, iş yeri açma ve
genişletme sürecinde
lojistik prosedürü anlamalarına yardımcı
olmayı amaçlar.
Sözkonusu programa konuşmacı olarak
ABD Başkonsolosluğu
Ticaret Ataşeliği yetki-
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lileri katıldılar ve sunumlarında;
bu programı ve 10 Haziran - 12
Haziran 2019 tarihlerinde, ABD
Washington’da gerçekleştirilecek Select USA Zirvesi ve ABD

vizeleri konularında bilgiler aktardılar.
Yoğun katılımla gerçekleşen
sunum, soru-cevap bölümüyle
sona erdi.

ANA TEMA: Ar-Ge Tabanlı Kümelenme
İstanbul Okan Üniversitesi tarafından bu yıl
ikincisi gerçekleştirilecek olan Uluslararası
Ar&Ge, İnovasyon ve Teknoloji Yönetimi
Kongresi , 2-3 Mayıs 2019’da üniversitenin
Tuzla kampüsünde gerçekleştirilecek.
Yurtiçi ve yurtdışından akademisyenleri
ve öncelikle Ar-Ge Merkezlerinden
araştırmacıları ve konu ile ilgili profesyonel
katılımcıları buluşturacak kongrenin ana
teması ise “Ar-Ge Tabanlı Kümelenme”
olarak belirlendi.
Endüstri
4.0
devriminin
yaşandığı
günümüzde teknoloji ve inovasyon sadece
mühendislik bilimlerinde değil, sosyal
bilimler alanında da geleceğin girişimlerinin
tasarlanması, finansmanı ve mevcut
girişimlerin hayatta kalması için olmazsa
olmaz bir temel yetenek halini almıştır. Bu
çerçevede IRDITECH’19 geçen yıl olduğu
üzere bu yıl da inovasyon, ar-ge, tasarım
odaklı düşünme, e-ticaret, dijitalleşme,
teknoloji yönetimi, kümelenme, endüstri
4.0, yapay zeka başta olmak üzere teknoloji
ve inovasyona yön veren konuların
tarışılacağı bir platform oluşturacak.

ETKİNLİĞİN
BASIN SPONSORU
www.argegazetesi.com
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KSO’da İstihdam Seferberliği 2019 Destekleri
bilgilendirme toplantısı yapıldı
İstihdam Seferberliği 2019 desteklerini iş dünyası ile paylaşmak ve
sanayicilerin verilen desteklerden faydalanabilmelerine katkı sağlamak amacıyla Kocaeli Sanayi Odası ile Kocaeli SMMMO işbirliği,
TOBB, SGK ve İŞKUR ortaklığı ile Kocaeli Sanayi Odası’nda bilgilendirme toplantısı yapıldı.

K

ocaeli Sanayi Odası ile Kocaeli SMMMO işbirliği, TOBB,
SGK ve İŞKUR ortaklığı ile Kocaeli Sanayi Odası’nda gerçekleştirilen,
İstihdam Seferberliği 2019 Destekleri
Bilgilendirme Toplantısı’na TOBB Genel Sekreter Yardımcı Cengiz Delibaş,
Sosyal Güvenlik Kurumu İl Müdürü
Nurettin Nacar, İşkur İl Müdürü Ulvi
Yılmaz, Doğu Marmara Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Mustafa Çöpoğlu ve
ajans uzmanları, Kocaeli Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası Yetkilileri ve çok sayıda sanayici katıldı.
İstihdam Seferberliği 2019 kapsamında uygulanan teşvikler TOBB Genel
Sekreter Yardımcısı Cengiz Delibaş tarafından ele alındı. “Kısa çalışma ödeneğinden asgari ücret desteğine, SGK
prim desteğinden kalkınmada öncelikli
bölgelerdeki desteğe kadar sekiz farklı başlıkta destek hayata geçti.” diyen
TOBB Genel Sekreter Yardımcısı Cengiz
Delibaş, “Nisan ayı sonuna kadar sağlayacağınız her ilave istihdamın 3 ay
boyunca ücretini, sigorta primlerini ve
vergisini devlet karşılıyor. Burada 3 ay
boyunca işverenin maliyeti sıfır. Devamındaki 9 ay boyunca da sigorta primleri ve vergileri devletimiz tarafından
ödenmeye devam edilecek. Bir diğer
önemli teşvik de herhangi bir sebeple
işinde sıkıntı yaşayan girişimciler için
getirildi. Ekonomik sebeplerle; işyerinde çalışma sürelerini geçici olarak
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azaltmak durumda kalan işverenlere
3 ay boyunca çalışanlarının maaşı Kısa
Çalışma Ödeneği kapsamında İşsizlik
Sigortası Fonu’ndan ödenecek.” dedi.
“Yeni İstihdama Ücret Desteği”,
“Yeni İstihdama Vergi ve Prim Desteği”,

“Asgari Ücret Desteği”, “Nitelikli İşgücü
Eğitimi Desteği”, “Kısa Çalışma Ödeneği” gibi, teşvik paketinin önemli başlıklarını içeren sunum ile devam eden
toplantı, soru cevap kısmıyla sona
erdi.

Kocaeli İstihdam Fuarı KOİF yoğun ilgi gördü
Kocaeli Valiliğinin koordinatörlüğünde İŞKUR, Büyükşehir Belediyesi, Kocaeli
Üniversitesi, Gebze Teknik Üniversitesi, İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Kocaeli Sanayi Odası ve Kocaeli Ticaret Odası ortaklığında Kocaeli istihdam fuarı ‘KOİF19’
düzenlendi.

K

ocaeli Valiliğinin koordinatörlüğünde İŞKUR, Büyükşehir Belediyesi, Kocaeli
Üniversitesi, Gebze Teknik Üniversitesi, İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Kocaeli Sanayi Odası ve Kocaeli Ticaret
Odası ortaklığında düzenlenen Kocaeli istihdam fuarı ‘KOİF19’ yoğun
ilgi gördü.

‘Burası Kocaeli Burada İş
Var’ başlığıyla düzenlenen fuar,

bölgedeki en büyük insan kaynakları
ve istihdam fuarı olma özelliğini taşıyor.
İşverenlerin işgücü ihtiyaçlarının
karşılanmasında önemli bir yeri olan
Kocaeli İstihdam fuarında İşverenlere İstihdam seferberliği kapsamında
verilen teşviklerin anlatıldığı yoğun
ilgi gören standımızda aynı zamanda AB Bilgi Merkezi ve Eurodesk temas noktası da yer alarak üniversite
öğrencilerimize işgücü piyasası ve
yurt dışı iş ve staj imkanları anlatıldı.
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Tarım sektörü ikinci kez Kocaeli’de buluştu

K

ocaeli Sanayi Odası ve Kocaeli Büyükşehir Belediyesi
işbirliği, T.C. Kocaeli Valiliği,
Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB),
Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri
Merkez Birliği, Türk Tarım Alet ve Makineleri İmalatçıları Birliği (TARMAKBİR), Türkiye Kanatlı Hayvan Eti Üreticileri Merkez Birliği (TÜKEBİR), Kocaeli
Ticaret Odası, İzmit Belediyesi, Gebze
Ticaret Odası, Körfez Ticaret Odası,
Sakarya Ticaret Borsası, Yalova Ticaret ve Sanayi Odası, Akyazı Ticaret ve
Sanayi Odası, Akyazı Ticaret Borsası,

Doğu Marmara Kalkınma Ajansı (MARKA) ve KOSGEB’in destekleri ile TÜYAP
Anadolu Fuarları A.Ş. tarafından hazırlanan; ‘Doğu Marmara 2.Tarım, Hayvancılık, Tavukçuluk ve Süt Endüstrisi
Fuarı ve Doğu Marmara 2. Sera, Bahçe
ve Süs Bitkileri Fuarı eş zamanlı olarak
6 - 10 Mart tarihleri arasında Kocaeli
Büyükşehir Belediyesi Uluslararası
Fuar Merkezi’nde gerçekleştirildi.
Geçtiğimiz 160’ı aşkın firma ve firma temsilciliğinin katılımı ile gerçekleşen fuar, 72 bin 300 kişi tarafından
ziyaret edilmişti. İklimi, topografik

özellikleri, coğrafi konumu ile büyük
pazarlara yakın oluşu, geniş bir ulaşım ağına sahip olması beraberinde
bitkisel ve hayvansal üretime sağlanan dikkat çekici destekler nedeniyle
bölge tarım ve hayvancılığı için önemli bir ev sahibi olan Kocaeli’de; bu yıl
ikincisi düzenlenen Fuarları, Ankara,
İstanbul, Bolu, Bursa, Düzce, Sakarya,
Kocaeli, Yalova illeri başta olmak üzere Türkiye’den 65 bin 103 çiftçi ziyaret
etti. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi
tarafından ağırlanan 19 farklı ilin belediye temsilcileri katılımcı firmalarla görüşme fırsatı bularak önemli iş
bağlantılarını fuar kapsamında gerçekleştirdi.
- Fuarlar önemli etkinliğe ve söyleşilere ev sahipliği yaptı
Tüyap Anadolu Fuarları A.Ş ve
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi işbirliği ile düzenlenen Fuarlar birbirinden
önemli etkinliklere ve söyleşilere ev
sahipliği yaptı.
Bu yılın teması “Ata Tohumları”
olarak belirlenen fuarlarda, tarım ve
hayvancılık alanlarında görev yapan
profesyoneller katılımcı ve ziyaretçilerle sektöre dair bilgi paylaşımında
bulundu. Ayrıca bölge çiftçilerine her
yıl yapılan yem ve tohum bitkisi dağıtımı fuarın açılış günü olan 6 Mart
günü gerçekleştirildi.
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AVRUPA İŞLETMELER AĞI DOĞU MARMARA ABİGEM
TİCARİ ve TEKNOLOJİK İŞBİRLİĞİ PLATFORMU
Avrupa İşletmeler Ağı, Avrupa Birliği ile ilgili konularda, özellikle KOBİ ölçeğindeki kurumlar için önemli başvuru
noktalarından biridir. Bu ağ, belirgin sorulara ana dilde ve
pratik yanıtlar sunmak üzere organize olmuştur. Yapı içinde
yaklaşık 600 adet yerel organizasyon bulunmakta, bu organizasyonlar yaklaşık 4 bin çalışanı ile girişimcilere rekabetçi
güçlerini desteklemek amacıyla hizmet vermektedir. Yaklaşık 4 bin çalışanın birbiri arasında iletişim kurmak için yapılandırılan ağ üzerinde iletişime geçtiğimiz KOBİ’lerin bilgileri
potansiyel işbirliği fırsatları için yayınlanmaktadır. Projenin
amacı projeye dahil olan tüm ülkeler arasındaki ekonomik faaliyetleri geliştirmek ve genişletmektir.
Bu bağlamda, Avrupa İşletmeler Ağı Doğu Marmara
Konsorsiyumu’nun bir parçası olan Doğu Marmara ABİGEM
yayınlanan yabancı KOBİ profillerini Türk firmalar ile paylaşmakta ve Türk firmaların bilgilerini ticari işbirliği profil
formu oluşturarak sistemde yayınlamaktadır. Ticari yada teknolojik işbirliği fırsatı arayan, dışa açılmak ve pazar payını
genişletmek isteyen firmalar ücretsiz olarak bu hizmetimizden faydalanabilirler.

Yayınlanan profiller hakkında bilgi almak yada firmanıza
uygun profili aramak için Doğu Marmara ABİGEM ile iletişime geçebilirsiniz.
Kocaeli Merkez Ofisi
0 262 323 08 56
Yelda Kanpara ve Burak Çakır
ykanpara@abigemdm.com.tr;
bcakir@abigemdm.com.tr

Ticari ve Teknolojik İşbirliği Teklif ve Talepleri
Referans no: TOIT20190305001
İtalyan KOBİ, temiz, yenilenebilir ve yerel olarak temin edilebilir termal enerji kaynağı tarafından sağlanan yenilikçi bir
enerji yapısı konsepti geliştirmiştir. Bir yapının yapısal elemanlarını zemine doğrudan temas halinde termal olarak aktif hale
getirerek, düşük entalpi bir jeotermal sistem elde edilebilir.
KOBİ, ihalelere katılım için teknik iş birliği anlaşmaları ve teknik destek ile ticari anlaşmalar arayışındadır.
Referans no: BOES20190212001
Ev için fanların ve aydınlatma çözümlerinin geliştirilmesi ve
ticarileştirilmesi konusunda uzmanlaşmış bir İspanyol şirketi,
renk sıcaklığı değişimli yenilikçi bir tavan fanı geliştirdi. İnsan
vücudunun sirkadiyen döngülerine uyum sağlamak için renk
değiştiren led lambaları birleştirerek ana bağlı olarak rahatlamaya veya harekete geçmeye yardımcı olur. Şirket dağıtım
anlaşmaları arayışındadır.
Referans no: TRNL20190307001
Yıl boyunca taze, meyve ve sebze ve mantar çeşitlerini (uluslararası) süpermarketlere ve toptancılara veren Hollandalı büyük
bir tedarikçi ve distribütör, yeni, sürdürülebilir ve çevre dostu
paketleme konseptleri arıyor. Bir imalat veya teknik iş birliği anlaşması çerçevesinde işbirliği öngörülmektedir. Bu talep
açık bir yenilikçilik mücadelesinin bir parçasıdır.
Referans no: TRNL20190130001
Hollandalı çokuluslu şirket, boya ve kaplama üreticisidir. Kaplamalarının performansını tahmin etmek için veri çözümleri
arıyorlar. Gerçek dünya yüzey performansı tahminlerini daha
doğru hale getirmek ve yeni ürünleri pazara sunma sürecini
hızlandırmaya yardımcı olmak için verileri nasıl daha yenilikçi
bir şekilde toplayabilecekleri ve artırabileceklerini araştırmaktadırlar. İş birliği, bir araştırma ya da teknik işbirliği anlaşması
çerçevesinde olacaktır. Bu teknoloji talebi, açık bir yenilikçilik
mücadelesinin bir parçasıdır.
Referans no: BONL20190127001
Hollandalı şirket, gerçek zamanlı olarak sahibinin doğrulamasıyla kimlik belgesi doğrulamasında uzmanlaşmıştır. Akıllı
telefon uygulamasını kullanarak hızlı, doğru ve güvenli kimlik
kontrolü gerçekleştirilmektedir. 200’den fazla ülkenin kimlik
belgeleri desteklenmektedir. Kimlik sahtekarlığı ve veri sızıntılarını önlemeye yardımcı olur. Şirket, bir hizmet Olarak Kimlik
Doğrulama İhtiyacı olan herhangi bir sektör için satıcılar ve
ürün (ortak) geliştiricileri arıyor. Ortaklık, ticari ajans anlaşması şeklinde olabilir.
Referans no: BOMT20190312001
2006 yılında kurulan Malta şirketi, profesyonel hizmetler,
igaming endüstrileri, perakende satış mağazaları ve üretim
şirketlerine entegre iş çözümleri sağlama konusunda uzmanlaşmıştır. Ticari faaliyetlerinin kilit alanları kurumsal kaynak
planlaması [ERP], web geliştirme ve içerik yönetim sistemleri
[CMS]. Şirket ticari, dağıtım veya dış kaynak kullanımı düzenlemeleri çerçevesinde iş birliği aramaktadır.
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OSMANGAZİ
KÖPRÜ
GEÇİŞİ

Avrupa Birliği Günü
kutlamaları kapsamında
Osmangazi
Bisiklet Turu’na
bekliyoruz.

OSMANGAZİ
KÖPRÜSÜ
BİSİKLET
GEÇİŞİ

Tarih: 05 Mayıs 2019
Pazar
Saat: 11.00 - 12.30

LCV: LCV: Zehra Akyol
(LCV bildirimi zorunludur.)
Tel: 0 262 315 80 60
E-mail: zehra@kosano.org.tr

