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[Başkan’dan mektup ►

100 milyar dolarlık dış ticaret hedefi heyecan yarattı...

KSO Yönetim Kurulu Başkanı Zeytinoğlu

ABD, ihracat ve doğrudan yatırımda
yeni fırsat ortamı olmalı...

K
Başkan Zeytinoğlu
ekonomik istikrar
ve küresel rekabet
için Türkiye’nin
döviz kazandırıcı
faaliyetlere ağırlık
vermesi gerektiğini, bu
kapsamda uluslararası
doğrudan yatırımların
büyük önem taşıdığını
söyledi. Zeytinoğlu, dış
ticaret hacminin 100
miyar dolara çıkarılması
kararlaştırılan ABD ile
dış ticaretin artırılacak
olmasının sermaye
çekiminde de yeni bir
fırsat yaratacağına
dikkat çekti

 Kocaeli Odavizyon

SO Yönetim Kurulu Başkanı
Ayhan Zeytinoğlu Türkiye
için yabancı sermayenin
önemine dikkat çekerek 100 milyar dolarlık dış ticaret hacminin
hedeflendiği ABD’nin bu konuda
çok büyük bir potansiyel taşıdığını
söyledi.
Türkiye ABD pazarında yeterince yer alamamasının nedenlerinin mutlaka masaya yatırılması
gerektiğine dikkat çeken Ayhan
Zeytinoğlu:
“Biliyorsunuz AB en büyük
ticaret partnerimiz. ABD de en az
AB kadar büyük bir pazar. Ancak
ABD ile ticaretimiz olması gerekenin çok çok altında.
Avrupa’yla olan ticaret hacmimizin benzerini Amerika ile de
yapabileceğimizi düşünüyoruz.”
değerlendirmesini yaptı.
Konunun sadece dış ticaret
ile sınırlı olarak görülmemesi
gerektiğini vurgulayan Ayhan
Zeytinoğlu: “AB’de olduğu gibi bu
ticareti artırmanın yolunun da
ABD yatırımlarını ülkemize çekmekle mümkün olduğunu biliyoruz.” dedi.
ABD yatırımlarının Türkiye’ye
çekilmesi için gereken altyapının
hazırlanmasının önemine işaret

eden Ayhan Zeytinoğlu: “Tarafların 100 milyar dolarlık dış ticaret
hacmini hedeflemeleri yeni bir
fırsat yaratıyor. Bizim ABD ile
2018 yılında ticaret hacmimiz
20,7 milyar dolar. İhracatımız 8,3
milyar dolar, İthalatımız ise 12,4
milyar dolar. Yani zaten dış açık
veriyoruz.
Diğer yandan bugüne kadar
Türkiye’de faaliyet gösteren ABD
sermayeli şirket sayısının 2 binin
altında olduğunu biliyoruz. Oysa
AB üyesi ülkeler orijinli 23 bine
yakın yabancı sermayeli şirket
Türkiye’de faaliyet gösteriyor.”
dedi.
Doğrudan uluslararası yatırımlarda da benzer bir tablo olduğunu ifade eden Ayhan Zeytinoğlu
bu alanda rekorlar kırılan 20062007 gibi yıllar dikkate alınmasa
bile, son 7 yıllık sürede AB’den
gelen doğrudan yabancı yatırımların 30 milyar doları aşmasına
karşın, ABD’den gelen sermayenin
3.5 milyar dolar civarında olduğunu söyledi.
Başkan Zeytinoğlu bu rakamların ABD iş dünyasının Türkiye’de
yeterli faaliyette bulunmadığını gösterdiğini, bu nedenle de
işbirliklerinin yeterince geliştiri-

lemediğini ifade ederek “Dış ticaret
ve karşılıklı yatırımlarda ABD ile
işbirliğini artırmanın yollarını bulmalıyız.” dedi.
Başkan Zeytinoğlu güncel makroekonomik göstergelere ilişkin
değerlendirmelerde de bulundu:
-DIŞ TİCARET
Eylül ayında; ihracat yüzde 0,28
artışla 14,4 milyar dolara, ithalat
yüzde 0,92 artışla 16,5 milyar dolara çıktı. Eylül ayında ihracat artışı
hız keserken, ithalat ise artışa
geçti.Dolayısıyla dış ticaret açığında küçük de olsa yükseliş başladı.
Dış ticaret açığı yüzde 5,77 artışla 2
milyar dolar oldu.
Bu durum cari açığı da etkileyecek. Ancak turizm gelirlerinin
katkısıyla cari açıktaki iyileşmelerin devam edeceğini bekliyoruz.
Ocak-eylül döneminde ihracat
yüzde 2,32 artışla 125,8 milyar
dolara çıktı. İthalat ise yüzde 14,7
gerileyerek 148,4 milyar dolara
düştü. 2018’de yüzde 70,6 olan
ihracatın ithalatı karşılama oranı
yüzde 84,8 olarak gerçekleşti.
-İTHALATIN KOMPOZİSYONU
Ocak-eylül dönemi ithalat alt
kalemlerine baktığımızda; *Tüketim malları ithalatındaki yüzde
27.7’lik gerilemeyi memnuniyet
verici olarak görüyoruz. Ancak
yatırım mallarındaki yüzde 17.8’lik
azalışında dikkatle izlenmesi gerekiyor.
-ENFLASYON
Enflasyon verilerine baktığımızda eylül ayında; TÜFE’nin aylık
yüzde 0,99 artışla yıllık yüzde 9,26,
ÜFE’nin ise aylık yüzde 0,13 artışla
yıllık yüzde 2,45 olarak gerçekleştiğini görüyoruz.
Geçen yıl ağustosta yaşanan
kur artışının olumsuz etkileri eylül
ve ekim aylarında kendini göstermişti.
Bu sebeple enflasyonda baz etkisini
bu ay çok daha fazla
göreceğimizi bekliyorduk.
Döviz kurlarındaki istikrar
ve gıda fiyatlarındaki
düşüşün devam
etmesiyle gerileme
beklentilerimizin

üzerinde oldu. Enflasyon tek haneye inerek 2017 yılının başından
buyana en düşük seviyede gerçekleşti.Tabi bunun sürdürülebilir
olması önemli.
Yıllık ÜFE’de geçen aya göre
önemli gerileme oldu. Ağustostaki
yüzde 13.45’lk düzeyden 11 puan
geriledi. ÜFE’de TÜFE’yi yukarı
çekecek bir etkinin kalmadığını görüyoruz. ÜFE’de yaşanan iyileşmeyi
ve üretim maliyetleri açısından, bu
gerilemeyi çok önemli buluyoruz.
-CARİ DENGE
Ağustos ayında cari denge 2
milyar 604 milyon dolar fazla verdi. Yıllık cari işlemler hesabı ise 5
milyar 97 milyon dolar fazla verdi.
Hizmetler gelirlerindeki rekor artış
sebebiyle fazla verdik. Cari fazla
vermemizi çok olumlu buluyor,
bunun orta ve uzun vadede kredi
notumuza çok olumlu yansıyacağını düşünüyoruz.
Önümüzdeki aylarda da turizm
gelirlerindeki artışların olumlu etkisinin devam edeceğini bekliyoruz.
FİNANSMAN
Finansman tarafına baktığımızda; Portföy Yatırımlarında 1,3
milyar dolar net çıkış, Doğrudan
Yatırımlarda 825 milyon dolar net
giriş var. Resmi rezervlerde ise
ağustosta 3.2 milyar dolarlık artış
var.
2018’in aynı döneminde 13,4
milyar dolar azalan Resmi Rezervlerde ocak-ağustos dönemi
4,2 milyar dolar artış olduğunu
görüyoruz.

ğini biliyoruz. Malumunuz 2019’un
ilk yarısında bir küçülme oldu.
Büyüme ayağında 3. ve 4. çeyrekte küçülmenin yavaşlayarak,
artıya geçmesi yönünde bir beklentimiz var.
YEP’de hedeflenen; yüzde 5’lik
büyümeler ülkemizin hak ettiği
büyümelerdir.
Asıl olan ülkemize tekrar
yabancı sermaye girişini hızlandırmak olmalıdır.
2004-2005 döneminde yılda
700-800 milyon dolar yabancı
sermaye çekerken, yargı reformu
dahil bir çok reform yaparak, bu
rakamı 22-23 milyar dolara çıkarmıştık.
Volkswagen’in ülkemizde yapacağı yatırımı çok değerli buluyoruz.
Bu fırsatları en iyi şekilde değerlendirebilmemiz için tekrar bu
iklimi oluşturmamız gerekiyor.
Diğer taraftan; yatırımların
önündeki yüksek faiz ve finansmana ulaşım sorunlarını da kısa ve
orta vadede ancak
yabancı
sermayeyi
getirerek
çözebiliriz.

-YEP
Hazine ve Maliye Bakanımız
2020-2022 dönemi Yeni Ekonomi Programını açıkladı.
Öncelikle ekonomideki
mevcut sıkıntılı durumumuzun hafif hafif iyileşti-
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Sivil Toplum Örgütlerinden Barış
Pınarı Harekatı’na tam destek

Hisarcıklıoğlu: “Bizler
işçi, memur, esnaf, çiftçi,
avukat, emekli ve işveren
temsilcileri olarak devletimizin aldığı bu kararın
arkasındayız ve destekliyoruz.
Zira Türkiye, uluslararası
kurallardan doğan hakkını
kullanmıştır.” dedi.

T

ürkiye Barolar Birliği, Hak İşçi
Sendikaları Konfederasyonu
(HAK-İŞ), Memur Sendikaları Konfederasyonu (MEMUR-SEN),
Türkiye Emekliler Derneği, Türkiye
Esnaf ve Sanatkârlar Konfederasyonu (TESK), Türkiye İşçi Sendikaları
Konfederasyonu (TÜRK-İŞ), Türkiye
İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK), Türkiye Kamu Çalışanları
Sendikaları Konfederasyonu (KAMUSEN), Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ve Türkiye Ziraat Odaları
Birliği (TZOB) başkan ve temsilcileri,
düzenledikleri basın toplantısı ile Barış Pınarı Harekatı’nı desteklediklerini
açıkladılar.
Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) Yönetim Kurulu
Üyesi Metin Demir, Memur Sendika-
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ları Konfederasyonu (MEMUR-SEN)
Genel Başkan Yardımcısı Levent Uslu,
Türkiye Kamu Çalışanları Sendikaları
Konfederasyonu (KAMU-SEN) Genel
Başkanı Önder Kahveci, Türkiye Esnaf
ve Sanatkârlar Konfederasyonu
(TESK) Başkanı Bendevi Palandöken,
Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (TÜRK-İŞ) Genel Başkanı
Ergün Atalay, Türkiye Barolar Birliği
(TBB) Başkanı Metin Feyzioğlu, Hak
İşçi Sendikaları Konfederasyonu
(HAK-İŞ) Genel Başkan Vekili Yunus
Değirmenci ve Türkiye Ziraat Odaları
Birliği (TZOB) Genel Sekreteri Hasan
Hüseyin Coşkun’un katıldığı basın
toplantısında ortak açıklama metnini Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği
(TOBB) Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu okudu.
Hisarcıklıoğlu’nun okuduğu metinde şu ifadelere yer verildi:
“Türkiye’nin sivil toplumu ile meslek ve iş dünyasını temsil eden;
• Türkiye Barolar Birliği,
• Hak İşçi Sendikaları Konfederasyonu (HAK-İŞ),
• Memur Sendikaları Konfederasyonu (MEMUR-SEN),
• Türkiye Emekliler Derneği
• Türkiye Esnaf ve Sanatkârlar
Konfederasyonu (TESK),
• Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (TÜRK-İŞ),

• Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK),
• Türkiye Kamu Çalışanları Sendikaları Konfederasyonu (KAMU-SEN)
• Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği
(TOBB)
• Türkiye Ziraat Odaları Birliği
(TZOB),
olarak bugün buradayız ve sizler
aracılığıyla hem ülkemiz, hem de
dünya kamuoyuna sesleniyoruz.
Türkiye, 9 Ekim 2019’da Suriye sınırı üzerinde “Barış Pınarı” adı verilen
sınır ötesi harekât başlatmıştır.
Amaç, hem ülkemiz sınırlarının güvenliğini sağlamak, hem de
ülkemiz ve bölge ülkeleri için tehdit
oluşturan terör koridorunu ortadan
kaldırmaktır.
Bu bölgeyi PKK/PYD/YPG ve DEAŞ
gibi terör örgütlerinden temizleyerek,
Suriye halkını teröristlerin baskı ve
zulmünden kurtarmak, bölgede huzur, güven ve barış ortamını yeniden
tesis etmektir.
Bizler işçi, memur, esnaf, çiftçi,
avukat, emekli ve işveren temsilcileri
olarak devletimizin aldığı bu kararın
arkasındayız ve destekliyoruz.
Zira Türkiye, uluslararası kurallardan doğan hakkını kullanmıştır.
Barış Pınarı Harekâtı, evrensel
hukuk ve Birleşmiş Milletler Güvelik
Konseyi terörle mücadele kararları ile
BM Sözleşmesi’nde yer alan meşru
müdafaa hakkı çerçevesinde başla-

tılmıştır.
Suriye’nin toprak bütünlüğüne,
egemenliğine ve siyasi birliğine saygı
gösterilmektedir.
Dolayısıyla bu harekât, meşrudur
ve uluslararası hukuka uygundur.
Ülkemiz özellikle Fırat’ın doğusunda sınırın ötesinde konuşlu terör
örgütü unsurlarınca, son iki yılda
yüzün üzerinde taciz ve hasmane
eyleme maruz kalmıştır.
Bu terör örgütleri, Suriye içinde
ve Suriyelilere yönelik de saldırılar
düzenlemektedir.
Suriye’deki yerel halkın da terör
örgütlerinin giderek artan insan hakkı
ihlalleri, göçe zorlanma, taciz ve
zulmüne karşı şikâyetleri ve tepkileri
sürekli artmaktadır.
Herkes artık şunu çok iyi görmelidir ki; masum insanları katleden ve
ülkemizin güvenliğine de açık tehdit
oluşturan terör gruplarına sessiz
kalmamız beklenemez.
Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı Harekâtıyla başlayıp devam eden tüm
bu operasyonlarıyla Türkiye, terör
örgütlerine ve destekçilerine gereken
cevabı en güçlü şekilde vermektedir.
Aynı zamanda da sivillerin ve masumların korunmasına azami dikkat
gösterilmektedir.
Zaten bunu hem Fırat Kalkanı
hem de Zeytin Dalı harekâtlarında da
gösterdik.
Önceden terörün hâkim olduğu
bölgede hayat normale döndü, barış
ve huzur geldi.
Yurtlarını terk etmek zorunda
kalmış Suriyelilerin geri dönüşüne de
zemin hazırlamış olduk.
Türkiye’nin elinden gelen tüm
imkânlarını bu bölgeler için nasıl se-

ferber ettiğini de tüm dünya kamuoyu
gördü.
Çünkü biz inanıyoruz ki, gönül
dünyasını ve insanları imar edemeyenler, yeryüzünü imar edemezler.
Bizler Türkiye olarak yıkmaktan,
yakmaktan yana hiç olmadık, olmayacağız.
Bizim tarafımız huzurdur, barıştır,
kardeşliktir.
Türkiye’nin terörle mücadeleye
dönük çabaları, etnik ve dini temizlik
de dâhil olmak üzere, insanlığa karşı
işlenen suç niteliğindeki PKK/PYD/
YPG ve DEAŞ eylemleri nedeniyle
yerlerinden edilmiş Suriyelilerin geri
dönüşlerinin önünü açacak, Suriye’nin
toprak bütünlüğü ve birliğinin korunmasına da katkıda bulunacaktır.
Bu nedenle Türkiye’nin başlattığı
her harekât, Suriyeli göçmenler, mazlum ve mağdur durumdaki yerel halk
tarafından desteklenmektedir.
Geçmişte de olduğu gibi Türk
Ordusu, “selam Türk’ün bayrağına”
şeklinde karşılanmaktadır.
Tüm bu gerçekler ışığında, uluslararası camiayı, teröre karşı ortak
duruş sergileme ve evrensel insan
haklarını bu bölgede hâkim kılma
yönünde niyetlerini açık bir şekilde
göstererek, ülkemize destek vermeye
davet ediyoruz.
Devletimizin ve Türk Silahlı Kuvvetlerimizin yürüttüğü diplomasiyle,
uluslararası kamuoyunu doğru şekilde bilgilendiriyoruz.
Bizler de, yurtdışındaki muadillerimiz nezdinde çalışmaya ve ülkemizin
bu haklı duruşunu dünya kamuoyuna
aktarmaya başladık.
Önümüzdeki haftada, tüm teşkilatlarımızla ülke genelinde bu bildiriyi

yeniden paylaşıp, ülke genelinde
bunu yaymış olacağız.
Son olarak, şunu da herkesin bilmesini istiyoruz.
Türkiye ve Türkiye ekonomisine
yöneltilen tehditlere Türk milleti, iş
dünyası ve sivil toplumu, bir ve beraber olarak en güzel cevabı verecektir.
Bu tehditler karşısında bu vatanın
her bir ferdi, Türkiye’nin geleceği için
daha çok çalışacak, daha çok üretecektir.
Gün sessiz kalma değil, milli birlik
ruhuyla, bir ve beraber olarak ses
verme günüdür.
Öte yandan bütün vatandaşlarımızı, özellikle sosyal medyadaki
bilgi kirliliği ve provokasyonlara karşı
dikkatli olmaya çağırıyoruz.
Bu bölgede yaşayanlar bizim
komşumuzdur, kardeşimizdir.
Aynı medeniyetin, aynı kültürün,
aynı inancın mensupları olan bizler
arasındaki kardeşlik ve komşuluk
hukukunu kimse yok edemez.
Aramıza kimse fitne ve fesat
sokamaz, bizi birbirimize düşman
edemez.
Türkiye sivil toplumu ve iş dünyası
olarak dualarımızla ve bütün gönlümüzle devletimizin ve kahraman
askerlerimizin yanındayız.
Türk Silahlı Kuvvetlerimizin bölgedeki terör unsurlarını yok edeceğine
ve terör örgütlerini hezimete uğratacağına olan inancımız tamdır.
Dün şehit verdiğimiz askerimize
ve tüm şehitlerimize Allah’tan rahmet
diliyoruz, mekânları cennet olsun.
Yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz.
Cenab-ı Hak Mehmetçiğimizi korusun, Ordumuzu muzaffer kılsın. Yar
ve yardımcımız olsun”.
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Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi
Programı başvurulara açıldı
Ar-Ge, Ür-Ge ve
yatırım desteklerini
uçtan uca bir
sistemle kurgulayan
Sanayi ve Teknoloji
Bakanlığı, hem
üreticinin hem de
alıcının aynı anda
teşvik edilmesini
öngören Teknoloji
Odaklı Sanayi
Hamlesi Programı’nı
çağrıya açtı.
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anayi ve Teknoloji Bakanlığı,
uyguladığı teşviklerde yeni bir
aşamaya geçti. Ar-Ge, Ür-Ge
ve yatırım desteklerini uçtan uca bir
sistemle kurgulayan Bakanlık, hem
üreticinin hem de alıcının aynı anda

teşvik edilmesini öngören Teknoloji
Odaklı Sanayi Hamlesi Programı’nı
çağrıya açtı. İlk etapta makine sektörü ile başlayan programı, Sanayi
ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank
açıkladı. Programın bir benzerinin
Türkiye’de daha önce uygulanmadığının altını çizen Bakan Varank,
“Teknolojinin bu denli hızlı geliştiği
bir dönemde, fırsatlardan en iyi
şekilde faydalanacak, hatta kendi
fırsatımızı kendimiz oluşturacağız.
Ortaya koyduğumuz bu çaba, reel
sektörün yatırım ve istihdam iştahını artıracak.” dedi.
50 MİLYON LİRANIN ÜSTÜ PROJE
BAZLI
Yüksek katma değerli ürünlerin
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yerli imkân ve kabiliyetlerle
üretimini amaçlayan Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı çağrıya açıldı.
Odak sektörlerdeki öncelikli
ürünlerin destekleneceği
programın ilk uygulaması
makine sektörüyle başladı.
Program kapsamında Ar-Ge,
Ür-Ge ve yatırım destekleri
uçtan uca bir sistemle etkin
bir şekilde yönetilecek, alıcı
ve üretici aynı anda teşvik edilecek. Program ile
desteklenecek yatırımlar,
stratejik yatırım teşviklerinden faydalanacak. Yatırım
tutarının 50 milyon lirayı aşması durumundaysa, proje
bazlı teşvik sistemi devreye
girecek.
VİZYONER VE YENİLİKÇİ
Programı açıklayan
Bakan Varank, katma değerli
üretimi artırmak için önemli
bir adımı hayata geçirdiklerini belirterek, “Programın
amacı, dış ticarette rekabet
gücümüzün zayıf olduğu ya
da dış ticaret açığı verdiğimiz ürünlerde yerli üretim
kapasitesinin geliştirilmesi.
Bir diğer amacımız da; gelecekte hızlı bir talep artışına
sahne olacak ileri teknolojili ürünlerde öncü ülkeler
arasında yer almak. Teknolojinin bu denli hızlı geliştiği
bir dönemde, fırsatlardan
en iyi şekilde faydalanacak
hatta kendi fırsatımızı kendimiz oluşturacağız. Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi
Programı, ülkemizde benzeri
daha önce uygulanmamış
oldukça vizyoner ve yenilikçi
bir program. İlk çağrımızda
makine sektörüne yönelik
başvuruları alacağız.” dedi.
YABANCI YATIRIMCILARA
DAVET
Başvuruların dış yatırımcılara da açık olduğunun altını çizen Varank, “Türkiye’de
yerleşik olmak kaydıyla,
tüm yabancı yatırımcıları da
programımıza davet ediyoruz. Programa ilişkin olarak
sanayicilerimize yönelik bilgilendirme faaliyetlerimize
hız kazandıracağız. Kalkınma
Ajanslarımız, illerinde maki-

ne sektörü alanında faaliyet
gösteren firmalarla iletişime
geçecek. Ben de il ziyaretleri
kanalıyla, üretici ve yatırımcılarımızla bir araya gelecek ve programın sunduğu
avantajlar hakkında bilgiler
vereceğim. Bu vizyoner
program için bakanlığımızın
tüm kaynaklarını seferber
ettik. Ortaya koyduğumuz
çabanın reel sektörün
yatırım iştahını daha da
artıracağını ve istihdama
da çok olumlu yansımaları
olacağını düşünüyorum.”
diye konuştu.
İKİ AŞAMALI BAŞVURU
Teknoloji Odaklı Sanayi
Hamlesi Programı’na başvurular, internet sitesi olan
http://www.hamle.gov.tr
adresi üzerinden çevrim içi
olarak alınacak. Program
başvuruları, ön başvuru ve
kesin başvuru olmak üzere
iki aşamada olacak. Başvurusu yapılan projenin Ar-Ge
ihtiyacı varsa, bunun da başvuru kapsamında sunulması
istenecek.
22 KASIM’A KADAR ÖN
BAŞVURU
4 Ekim – 22 Kasım arasındaki ön başvuruda alınan
bilgi ve belgeler detaylı bir
incelemeye tabi tutulacak.
Yatırım tutarı 10 milyon
liranın üzerinde olan ve
üretmeyi hedeflediği ürün
Öncelikli Ürün listesinde
yer alan projelerin kesin
başvuru yapması istenecek.
Kesin başvurular 12 Kasım
ile 13 Aralık tarihleri arasında alınacak. Kesin başvuru
sürecinde Ar-Ge ihtiyacı
bulunan firmalar, TÜBİTAK
desteklerine yönlendirilecek. Projenin niteliğine
göre yatırımcılar KOSGEB
destekleri, stratejik yatırım
veya proje bazlı teşviklere
başvuru konusunda bilgilendirilecek. Ayrıca firmaların,
proje detaylarını içeren Proje
Fizibilitesi Raporu’nu da
elektronik olarak program
portalına yüklemesi talep
edilecek. Kesin başvuru tarihinden sonra, değerlendirme süreçleri başlatılacak.

TOBB Türkiye Karayolu
Yolcu Taşımacılığı Meclisi
toplandı
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Türkiye Karayolu Yolcu Taşımacılığı Meclisi toplantısı,
TOBB Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Tamer
Kıran ve Meclis Başkanı Mustafa Yıldırım Başkanlığında TOBB İstanbul Hizmet Binasında özel sektör
ve sivil toplum kuruluşu üyelerinin yoğun katılımıyla gerçekleştirildi.
TOBB Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Tamer Kıran konuşmasına TOBB Başkanı M. Rifat
Hisarcıklıoğlu’nun selamını ileterek başladı. Sektör
Meclislerinin, sektör ve kamu idaresinin temsil edildiği en önemli sektörel istişare platformu olduğunu
belirterek, sektör meclislerinde alınan kararların
birinci elden kamuya iletildiğini belirtti.
Toplantının ilk gündem maddesinde okul servislerinin sıkıntıları ve büyükşehirlerde yaşanan trafik
yoğunluğunun giderilmesi için yapılabilecekler konusunda istişarelerde bulunuldu.
Toplantının ikinci gündem maddesinde, okul
servis araçlarının okul çevrelerinde parklanma sorunu detaylarıyla ele alındı.
Üçüncü gündem maddesinde sektörün önemli
sorunlarından biri olan Okul Servis Araçları Yönetmeliği ile ilgili (30 Gün Kayıt Yapan İç ve Dış Kamera,
Her Koltukta Sensör, 3 noktadan bağlı emniyet kemeri, rehber personel)konular ele alındı.
Özel halk otobüslerinin statü ihtiyacı ve halk
otobüslerinde gerçekleştirilen ücretsiz yolculuklar
konusu toplantının diğer gündem maddelerinden
oldu.
Mesleki eğitim açısından ise; İstanbul Üniversitesi ile host- hostes ve muavinlerin eğitimi konusunda işbirliği yapılmasının yanı sıra Mesleki Yeterlilik Kurumu işbirliği ile TOBB arasında Şehirlerarası
ve Turizm Taşımacılığı yapan kaptan şoförlerin zorunlu mesleki yeterlilik belgesi kapsamına alınması
ve bu amaçla iki kurum arasında bir protokol hazırlanması konusu görüşüldü.
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Bakan Pekcan: “İhracatta yakaladığımız

ivmenin süreceğine inancımız tam”

Ticaret Bakanı Ruhsar
Pekcan, “İhracatımız,
küresel ve bölgesel
tüm olumsuz koşullara
rağmen bu yılın 9 ayında
yüzde 2,56 artarak 132,5
milyar dolara ulaşmış
bulunmaktadır. İhracatta
yakaladığımız ivmenin,
sizlerin (ihracatçıların)
gayretli çalışmaları
sayesinde bundan böyle de
devam edeceğine inancımız
tamdır.” dedi.
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ürkiye geneli ihracat verilerine ilişkin bilgi veren Pekcan, “İhracatımız, küresel ve
bölgesel tüm olumsuz koşullara
rağmen bu yılın 9 ayında yüzde 2,56
artarak 132,5 milyar dolara ulaşmış
bulunmaktadır. İhracatta yakaladığımız ivmenin, sizlerin gayretli
çalışmaları sayesinde bundan böyle de devam edeceğine inancımız
tamdır ancak yılın 8 ayında TÜİK
verilerine göre baktığımız zaman
geçen senenin 8 ayında ihracat
birim fiyatımızın 1,37 dolar/kilogramdan, 1,17 dolar/kilograma geldiğini görüyoruz. Hatta eylül ayını
incelediğimiz zaman 1,07 dolar/kilograma gelmiş.” diye konuştu.
Bu düşüşte çeşitli etkenler
olduğunu belirten Pekcan, avro/
dolar paritesinin etkisine işaret etti.
Bakan Pekcan, “Çünkü biz ithalatımızı dolarla, ihracatımızı avroyla

yapıyoruz.” ifadesini kullandı.
- “Ticaret savaşlarını fırsata
çevirebiliriz”
Pekcan, ticaret savaşlarını fırsata çevirmeyi amaçladıklarını dile
getirerek şöyle devam etti:
“Yüksek teknolojili ürün üretimine ve ihracatına ağırlık vereceğiz.
Biliyorsunuz bir taraftan ticaret
savaşları devam ediyor, bu savaşları fırsata çevirebiliriz. Biz bu
yönde adımlarımızı atacağız. Bunun
dışında küresel ekonominin yüzde
3,2 büyümesi revize edildi. Dünya
Ticaret Örgütü, küresel ticareti yüzde 2,6’dan 1,2’ye revize etti. Bu da
çok ciddi bir rakam. Küresel büyümeden Çin ve Hindistan’ı çıkardığınızda 3,2 değil yüzde 2 olduğunu
hep birlikte göreceğiz.”
Pekcan, Bakanlık olarak çalışmalarını ihracatçılarla sürekli
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irtibat halinde sürdürdüklerini
ifade etti.
- “Hedeflerimize ulaşacağımızdan
kuşkumuz yok”
Bakan Pekcan, 29 Ağustos’ta
“İhracat Ana Planı”nı açıkladıklarını ve hedef ülkeler belirlediklerini, 5 sektörü de hedef sektörler
olarak seçtiklerini söyledi.
Yüksek teknolojili ürün ihracatını artırmaya yönelik çalışmalarına değinen Pekcan, bu konuda
verilen destekleri anlattı.
Pekcan, hedeflerine ulaşacaklarına inandıklarını belirterek,
“Kalkınma Planı çerçevesinde
226,6 milyar dolarlık ihracat hedefimize ulaşmak ve İhracat Ana
Planımız doğrultusunda, Bakanlığımızın dijitalleşme programları
doğrultusunda hedeflerimize
sizlerle beraber istişare halinde
ulaşacağımızdan bir kuşkumuz
yok.” dedi.

Azerbaycan ile Tercihli Ticaret Anlaşması
imzalamayı öngörüyoruz”

- “Bir Cumhuriyet tarihi rekorunu
açıkladık”
Türkiye İhracatçılar Meclisi
(TİM) Başkanı İsmail Gülle de Türkiye ihracatının her geçen dönem
artış gösterdiğine işaret ederek,
“Bugün burada bir Cumhuriyet tarihi rekorunu açıkladık, 15,2 milyar
dolarlık eylül ayı ihracatı.” ifadesini kullandı.
Gülle, ihracatta elde edilen başarının kendilerine sorumluluklar
getirdiğini ve heyecan verdiğini,
İhracat Ana Planı’nda belirlenen
17 hedef ülke başta olmak üzere
çeşitli alanlarda çalışmalar yayınladıklarını dile getirdi.
Mersin’in önemli bir ticaret
merkezi olduğunu belirten Gülle,
kentin, Türkiye’nin ihracat artışına verdiği katkıyı aynı tempoda
devam ettirmesini beklediklerini
söyledi.
Gülle, teknolojik gelişmelerin
yanı sıra ihracatta pazar çeşitliliğinin de önemli olduğuna işaret
ederek, avantajlı ürünlerde pazar
payı korunmaya çalışılırken ihracatın düşük olduğu ülkelere özel
ürünler de üretilmesi gerektiğini
vurguladı.
Mersin Valisi Ali İhsan Su,
Ticaret Bakan Yardımcısı Sezai
Uçarmak ve AKİB Koordinatör
Başkanı Hayri Uğur ile çok sayıda
ihracatçının katıldığı toplantı, konuşmaların ardından basına kapalı
devam etti.

icaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Türk Konseyi Zirvesi’nin
Azerbaycan’da toplanacağını
belirterek, “Bu vesileyle Azerbaycan
ile Türkiye arasında Tercihli Ticaret
Anlaşması imzalamayı öngörüyoruz.” dedi.
Ticaret Bakanlığında gerçekleştirilen törende, Bakan Pekcan ve
Azerbaycan Devlet Gümrük Komitesi
Başkanı Sefer Mehdiyev tarafından
“Türkiye ile Azerbaycan Arasında
Basitleştirilmiş Gümrük Hattına İlişkin Mutabakat Zaptı” imzalandı.
Pekcan, burada yaptığı konuşmada, 14-15 Ekim’de Türk Konseyi
Zirvesi’nin Azerbaycan’da toplanacağını dile getirerek, bu vesileyle Azerbaycan ile Türkiye arasında
Tercihli Ticaret Anlaşması imzalamayı öngördüklerini bildirdi.
Geçen yılın küresel ekonomi için
zor bir yıl olduğunu, 2019’u ise bir
dengelenme süreci olarak gördüklerini belirten Pekcan, şöyle devam
etti:
“İhracatımızın hem Türkiye’nin
cari dengesine katkı hem de
Türkiye’nin büyümesine katkı sağlamasına gayret edeceğiz. 2018’de net
ihracatımızın büyümeye katkısı 4,2
puan olmuştur. Bu sene ilk çeyrekte
12,1, ikinci çeyrekte 7,4, ilk yarıda da
Bakanlık olarak biz 9,7 puan olduğunu hesaplıyoruz. Yakın zamanda
Türkiye İstatistik Kurumu da bu verileri açıklayacaktır.”
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Pekcan, bakanlık olarak dijitalleşmeye ve uluslararası ilişkilere önem verdiklerini ifade ederek, “Türkiye’nin ekonomisi kendi
dinamikleriyle güçlenerek devam
edecektir. Gerek ihracatımız gerek
ekonomik büyümemiz kendi üretimimizle, kendi ihracatımızla, eğitimli
ve tecrübeli iş gücümüzle dengeli bir
süreçte devam etmektedir. Bu arada
ekonomik iş birliği yaptığımız ülkelerle ilişkilerimizi tutarlı görüşmeler
halinde sürdürebilmek için gayret
içindeyiz.” diye konuştu.
- Protokol ticaretin
kolaylaştırılmasına hizmet edecek
Azerbaycan Devlet Gümrük Komitesi Başkanı Sefer Mehdiyev de
imzalanan protokolün hem ticaretin kolaylaştırılmasına hizmet edeceğini hem de gelecek hafta imzalanması planlanan Tercihli Ticaret
Anlaşması’nın uygulanmasına destek ve temel oluşturacağını ifade
etti.
Mehdiyev, Bakü-Tiflis-Kars demir yolu ve diğer alanlarda taşımacılığın kolaylaştırılması ve Türkiye
ile kardeşlik bağlarını pekiştirmek
için gerekeni yapmaya hazır olduklarını vurgulayarak, “Azerbaycan
gümrüklerinde dijital ortamda elektronik veri paylaşımı konusunda
ticaret yaptığımız ülkelerle iş birliğine hazır olduğumuzu belirtmek
istiyorum.” dedi.
Kocaeli Odavizyon
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Özel sektör, korumacılığa ve ticaret
engellerine karşı sesini yükseltmeli

M

illetlerarası Ticaret Odası
(ICC) Türkiye Milli Komitesi
tarafından organize edilen “Ticaret Savaşları, Brexit ve Çok
Taraflı Ticaret Sisteminin Geleceği”
başlıklı toplantıda konuşan TOBB
Başkanı ve ICC Türkiye Milli Komitesi Yönetim Kurulu Başkanı M. Rifat
Hisarcıklıoğlu, “Ticaret savaşlarının
kazananı olamaz. Kaybedeni de hepimiz oluruz. Bu nedenle özel sektör,
korumacılığa ve ticaret engellerine
karşı sesini yükseltmeli ve ikna çabalarını güçlendirmeli.” dedi.
“Ticaret Savaşları, Brexit ve Çok
Taraflı Ticaret Sisteminin Geleceği”
toplantısı Hisarcıklıoğlu’nun ev sahipliğinde Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan
ve ICC Genel Sekreteri John Denton’ın
da katılımıyla İstanbul Feriye’de
gerçekleştirildi. Hisarcıklıoğlu burada
yaptığı değerlendirmede, Ticaret
Bakanı Ruhsar Pekcan’ın Türkiye’nin
ticaretinin gelişmesi, bu zorlu süreçte
Türkiye’nin zarar görmemesi için
çok yoğun bir ticari diplomasi süreci
yürüttüğünü söyledi.
Brexit konusunda değerlendirme-
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lerde bulunan Hisarcıklıoğlu, şunları
kaydetti:
“Nasıl çözülecek, hangi süreç
içinde çözülecek ya da ayrılık gerçekleştikten sonra ne olacak, tam olarak
bilmiyoruz. Süreç tam bir karmaşaya
dönmüş durumda. Bu sürecin üçüncü
başbakanı olan Boris Johnson meseleyi çözebilecek mi, yoksa İngiltere
yeni bir seçime veya referanduma mı
gidecek konusu belirsiz. İş dünyası
olarak bizler, belirsizlik arttıkça daha
da büyük risklerin içine sürükleniyoruz.”
Toplantı kapsamında ticaret
savaşları konusunun da ele alınacağını bildiren Hisarcıklıoğlu, ABD ile
Çin arasında bir ticari düello olarak
başlayan sürecin, giderek Avrupa
Birliği’ni (AB), NAFTA’yı, Japonya ve
Kore’yi içine çeken bir girdaba dönüşmeye başladığını ifade etti.
- “Serbest ticaret zenginlik,
korumacılık sefalet demektir”
M. Rifat Hisarcıklıoğlu, korumacı
ekonomik politikaların tüm ülkeleri
yakından ilgilendirdiğini ve küresel

büyümeyi ciddi şekilde tehdit etiğini
belirterek, şu değerlendirmelerde
bulundu:
“Bu kapsamda özel sektörün görüşü nettir. Serbest ticaret zenginlik,
korumacılık sefalet demektir. Uzun
vadede kimsenin korumacılıktan
kazanması mümkün değildir. Bunun
da temelinde 3 faktör var. Birincisi,
tarihsel olarak şunu çok iyi biliyoruz
ki bu tür ticaret savaşlarının fiili bir
çatışmaya, hatta savaşa dönüşme
riski çok yüksektir. İkincisi, bu tür
korumacı politikalar, zenginin daha
zengin, fakirin daha fakir olmasını
sağlayacaktır. Küresel eşitsizlikler arttıkça da sosyal patlamaların
artması riski artmaktadır. Üçüncü
olarak, malların ticaretini engellediğinizde insanların göç hareketlerini hızlandırırsınız. Artan göç hareketleri de
daha büyük bir entegrasyon sorunu
olarak önünüze gelir. Kısacası, ticaret
savaşlarının kazananı olamaz. Kaybedeni de hepimiz oluruz. Bu nedenle
özel sektör, korumacılığa ve ticaret
engellerine karşı sesini yükseltmeli
ve ikna çabalarını güçlendirmelidir.”

Bu kapsamda ICC’ye önemli rol
düştüğünü ifade eden Hisarcıklıoğlu,
ICC’nin dünyada ticaretin ve yatırımların artması için çalışan, Birleşmiş
Milletler ve Dünya Ticaret Örgütü
nezdinde küresel iş dünyasını temsil
eden en büyük iş dünyası kuruluşu
olduğunu vurguladı.
Hisarcıklıoğlu, “ICC, bugün 100’den
fazla ülkede, 45 milyondan fazla
şirketi ve 1 milyardan fazla çalışanı
temsil etmektedir. Böylelikle ICC’nin
uluslararası ticaret alanında yol gösterici etkisi gün geçtikçe artmaktadır.”
diye konuştu.
- Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan
Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan
ise konuşmasında, “Hükümet olarak
2019 yılını dengelenme yılı olarak
görüyoruz. Önümüzdeki dönemde de
net ihracatımızın büyümeye katkısının devam edeceğini öngörüyoruz”
ifadesini kullandı
Pekcan, Türkiye’nin çok taraflı her
girişimi desteklediğini ifade ederek,
ICC ile yürütülecek tüm çalışmalara
destek vereceklerini söyledi.
Türkiye’nin belli hedefleri olan
dinamik bir ülke olduğuna işaret eden
Pekcan, şunları kaydetti:
“Hedefimiz, bir an önce Türkiye’yi
yüksek gelirli, müreffeh, kalkınmış
ülkeler statüsüne taşımak. Bu konuda
kararlıyız, adımlarımızı da bu doğrultuda atıyoruz. Hükümet olarak 2019
yılını dengelenme yılı olarak görüyoruz. Küresel ve bölgesel bazdaki
konjonktürel faktörler, bizim ana
hedefimizi değiştirmeyecek. Potan-

siyelimiz olan sürdürülebilir büyümeyi sağlamakta kararlıyız. İlk 9 ay
itibarıyla ihracatın ithalatı karşılama
oranı yüzde 71’lerden yüzde 86’lara
ulaşmış durumda. Önümüzdeki
dönemde de net ihracatımızın büyümeye katkısının devam edeceğini
öngörüyoruz.”
- “Küresel ticareti olumsuz etkileyen pek çok korumacı önlemle karşı
karşıyayız”
Ruhsar Pekcan, küresel ekonominin gündemine taşınan ticaret
savaşlarının söylem olmaktan çıkıp
“yaralayan bir eylem” haline dönüştüğünü söyledi.
ABD, Çin ve Avrupa Birliği’nin (AB)
aldığı korumacı önlemlerin, küresel
ekonomiyi kıskaca aldığını belirten
Pekcan, “Esasen baktığımızda, ‘ticaret
savaşları’ olgusunun çağımızın ekonomik koşulları ve gerçeklikleri ile çeliştiğini görüyoruz. Küresel ekonomi,
beraberinde küresel tedarik zincirlerini oluşturdu. Ülkelerin, firmaların
ekonomileri birbiri ile bağlantılı.” diye
konuştu.
Bilgi iletişim teknolojilerindeki
yeniliklerin, e-ticaretin pek çok alanda konvansiyonel ticaretin yerini
almasının konuşulduğunu ifade eden
Pekcan, iletişimin bu denli ileri olduğu çağda “ticaret savaşları” olgusunun, üzerinde tartışılması gereken
bir olgu olduğunu vurguladı.
Pekcan, “Bugün yaşadığımız ticaret savaşlarının, daha çok ülkelerin
konjonktürel politika tercihlerinin
bir sonucu olduğunu görüyoruz ama

öngörebildiğimiz gelecekte de bu
realite ile, küresel ticareti olumsuz
etkileyen pek çok korumacı önlemle karşı karşıyayız. Türkiye olarak
bugüne kadar kendi uluslararası
rekabet gücümüze güvendik, güvenmeye devam edeceğiz. Adil rekabet şartlarında, çok taraflı ticaret
sisteminin korunması ve geliştirilmesinden yana olduk ve bu görüşümüzü devam ettireceğiz.” ifadelerini
kullandı.
Ticaret Bakanı Pekcan,
Türkiye’nin, Gümrük Birliği içerisinde
AB ülkeleri ile rekabet içinde iş birliğini sürdürdüğüne işaret ederek, bu
iş birliğinin daha da gelişmesinden
yana olduklarını söyledi.
- ICC Genel Sekreteri John Denton
ICC Genel Sekreteri John Denton da toplantıda, Brexit ve ticaret
savaşlarına ilişkin görüşlerini dile
getirdi. Denton Brrexit’in aslında bir
sebep değil, sonuç olduğunu ifade
ederken “Şu anda olup biten herşey
zamanın ruhundan etkileniyor. Zaman artık çok hızlı akıyor” dedi.
ICC’nin belli bir amacı bulunduğunu belirten Denton, “Amacımız
küresel olarak özel sektörün önünü
açmaktır. Sonuca odaklı bir kuruluşuz. Özümüzde açık ekonomi var.
Barışın ve refahın tohumları bu
şekilde atıldı” diye konuştu.
Aşırı yoksulluk içinde yaşayan insanların sayısının azaldığını bildiren
Denton, “Küresel yoksulluk azalıp,
refah artıyor. Bu özel sektörün önünün açılmasıyla ilgili” dedi.
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[Otomotiv ►

Kredi faizlerinin düşmesi otomotiv
piyasasına ciddi bir hareketlilik sağlayacak
(OSD) Yönetim Kurulu
Başkanı Haydar Yenigün,
“Kredi faizlerinin düşmesi
otomotiv pazarında ciddi
bir hareketlilik sağlayacak. Bu aslında biraz geç
kalınmış bir destek ama
önemli de bir adım. Tabi
bu uygulamada maliyetin
bir kısmını bankalar bir
kısmını da şirketler karşılayacak.” dedi.

K

amu bankalarının otomotiv
sektöründe yerli üretime özel
kredi faiz oranları sağlamasıyla ilgili görüşlerini bildiren Otomotiv
Sanayii Derneği (OSD) Yönetim Kurulu Başkanı Haydar Yenigün, “Kredi
faizlerinin düşmesi otomotiv pazarında ciddi bir hareketlilik sağlayacak. Bu aslında biraz geç kalınmış bir
destek ama önemli de bir adım. Tabi
bu uygulamada maliyetin bir kısmını
bankalar bir kısmını da şirketler karşılayacak.
Bu durum, 2018 Ağustos’undan
bu yana yükselen döviz, enflasyon
ve dolayısıyla kredi faizleri nedeniyle 2017 yılına göre %60 oranında
küçülen iç pazarda, düşük faizli kredi
beklentisi nedeniyle bir hareketlilik
sağlayacaktır.
Ancak beraberinde, zaten kârsız
satış yapan firmalara ilave malî yük
de getirecektir. Günün sonunda ise
satışların canlanması ve satışlarda
artış beklentisi, özellikle servis girişlerinde sektöre çok ciddi bir fayda
sağlayacaktır” dedi.
Öte yandan 2019 yılı Ocak-Eylül
döneminde toplam üretim ve otomobil üretimi bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 9 oranında azaldı.
Bu dönemde, toplam üretim 1 milyon
57 bin 384 adet, otomobil üretimi ise
700 bin 581 adet düzeyinde gerçekleşti.
2019 yılı Ocak-Eylül döneminde
toplam pazar geçen yılın aynı döne-
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Haydar Yenigün
OSD Yönetim Kurulu Başkanı

mine göre yüzde 40 azalarak 289 bin
131 adet düzeyinde gerçekleşti. Bu
dönemde otomobil pazarı ise yüzde
37 oranında azaldı ve 228 bin 628
adet olarak gerçekleşti.
Ticari araç grubunda, 2019 yılı
Ocak-Eylül döneminde üretim yüzde
10 seviyesinde daralırken, ağır ticari
araç grubunda yüzde 21, hafif ticari araç grubunda yüzde 9 oranında
azaldı. 2018 yılı Ocak-Eylül dönemine
göre ticari araç pazarı yüzde 48, hafif
ticari araç pazarı yüzde 48 ve ağır ticari araç pazarı yüzde 52 azaldı.
2019 yılı Ocak-Eylül döneminde bir
önceki yılın aynı dönemine göre, toplam otomotiv ihracatı adet bazında

yüzde 6 oranında azalırken, otomobil ihracatı yüzde 8 oranında azaldı.
Bu dönemde, toplam ihracat 913 bin
712adet, otomobil ihracatı ise 594 bin
86 adet düzeyinde gerçekleşti.
2019 yılı Ocak-Eylül döneminde bir
önceki yılın aynı dönemine göre, toplam otomotiv ihracatı Dolar bazında
yüzde 4 azalırken, Euro bazında ise
geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 2 arttı. Bu dönemde toplam otomotiv ihracatı 23 Milyar $ olarak gerçekleşirken, otomobil ihracatı yüzde
8 azalarak 8,4 Milyar $ seviyesinde
gerçekleşti. Euro bazında otomobil
ihracatı ise yüzde 2 azalarak 7,4 Milyar € seviyesinde gerçekleşti.
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[Turizm ►

Kocaeli’nin turizm potansiyeli yapılan
‘çalıştay’da ele alındı

K

ocaeli’nin turizm çeşitliliğini
değerlendirmek, turizm kaynaklarımızın daha etkin nasıl
kullanılabileceğini ele almak, farklı
kesimler arası ortaklık ve iş birliklerinin çerçevesini çizmek, kurumlarımızın turizme yönelik gündemlerine
temel teşkil etmek amacıyla 8-9
Ekim 2019 tarihleri arasında düzenlenen “Kocaeli Turizm Çalıştayı”
Vali Hüseyin Aksoy’un katılımlarıyla
başladı.
TRYP By Wyndham otelde gerçekleştirilen Çalıştaya; Vali Hüseyin
Aksoy’un yanı sıra Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir
Büyükakın, Cumhuriyet Başsavcısı
Habib Korkmaz, Adalet Komisyonu Başkanı Muhiddin Paça, Kocaeli
Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Sadettin Hülagü, Vali Yardımcısı Suat
Yıldız, İlçe Kaymakamları, Başiskele,
Kartepe ve Kandıra Belediye Başkanları, Doğu Marmara Kalkınma Ajansı
Genel Sekreteri Mustafa Çöpoğlu,
Daire Müdürleri, Türkiye Sağlık
Turizm Dernek Başkanı Ergin Birdal,
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Deniz Ticaret Odası Meclis Başkanı
Dr. Kürşat Bal, Deniz Ticaret Odası
Başkanı Vedat Doğusel, TEMA Vakıf
Başkanı Nermin Tol, TÜRSAB yönetim
kurulu üyesi Haci İbrahim Canatan ve
çok sayıda davetli katıldı.
Program; Turizm Meslek Yüksekokul Müdürü Doç. Dr. Bilsen
Bilgili’nin çalıştay ile ilgili sunumu,
Turizm Yatırımcıları Derneği adına
Harun Çıtak, Türkiye Otelciler Federasyonunu temsilen Alpaslan Kılıç,
Kocaeli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr.
Sadettin Hülagü ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir
Büyükakın’ın konuşmalarıyla devam
etti.
Vali Hüseyin Aksoy konuşmasında
Kocaeli’nin tarih boyunce önemli bir
yerleşim olduğunu belirterek kentin
özellikle son yüzyılda, sanayi kimliği
ön plana çıksa da yapısı ve konumu
itibariyle önemli bir turizm destinasyonu olma potansiyeline sahip
olduğunu söyledi.
“İl genelinde zengin bir doğa,
deniz, kültür ve tarih, sağlık, iş, gas-

tronomi, fuar ve kongre, spor turizmi
altyapısı ve potansiyeli bulunmaktadır. “ diyen Vali Aksoy Türkiye turizmi
içinde Kocaeli’nin yeri hakkında da
değerlendirmelerde bulundu:
“Kocaeli’nin de gerek uluslararası
gerekse de ulusal turizmden payının
hızlı bir şekilde artması kaçınılmaz
bir beklentidir. Kocaeli’nin coğrafi
konumu, doğal değerleri, zengin
kültürü ve tarihi değerleri, termal
kaynakları, spor olanakları, yüksek
nitelikli sağlık altyapısı ve personeli, dört mevsime hitap eden turizm
olanakları, nitelikli tesisleri ve deneyimli turizm profesyonelleri ile bu
payın daha hızlı artmasını beklemek
anlamlıdır.
Kocaeli’de turizm özellikle 2010
yılı sonrasında hızlı bir gelişme
göstermiştir. Girişimcilerimizin nitelikli turistik tesis yatırımları, yerel
yönetimlerimizin altyapı yatırımları,
etkili tanıtım faaliyetleri, kalkınma
ajansımızın destek programları ve
tanıtım etkinlikleri, KOSGEB başta ol-

mak üzere devlet destek ve teşvikleri
ile hareketlilik kazanan sektör 2018
yılında 602 bin yerli, 111 bin yabancı
turisti ağırlamıştır.
Bu rakamlar on yıl öncesinin yerli
turist sayısının 3, yabancıların ise
2,5 katına tekabül etmektedir. 10 yıl
önce Türkiye’deki toplam konaklamalı turistlerin binde 6’sını ağırlayan Kocaeli, bugün %1 seviyesini
aşmıştır. Bu konaklamalı turistler
haricinde önemli bir de günübirlik
turizm hareketi ilimizde görülmektedir. İlimize gelen turistlerin ortalama
kalış süreleri ülkemiz ortalamasının
altında olsa da, son 2 yılda görülen
artış memnuniyet vericidir.
Turist gelişlerindeki artışla beraber turistik tesis sayısında da kayda
değer gelişme görülmüştür. Eylül
ayı itibariyle ilimizde 158 konaklama
tesisinde toplam 14.339 yatak kapasitesi bulunmaktadır. İlimizdeki yatak
kapasitesi son 10 yıllık dönemde 3
katına ulaşmış durumdadır.
Aynı dönemde sadece 2 adet olan
4 ve 5 yıldızlı otel sayısı 10 katına
çıkarak 20’ye ulaşmıştır. Hâlihazırda
yatırım sürecinde bulunan tesislerimizin de faal duruma gelmesiyle
yatak kapasitemiz 16 bine yaklaşacaktır. Ayrıca, otellerimizden 2
tanesi Çevreye Duyarlı Turizm Tesisi
statüsündedir.
-Pazar çeşitliliği
Yabancı turist profiline bakıldığında dörtte bir oranında Batı Avrupa
ülkeleri, dörtte bir oranında ise Orta
Doğu ülkelerinin payı öne çıkmaktadır. Bu pazarları %20 ile Karadeniz
Havzası ve %15 ile Uzak Doğu ülkeleri
izlemektedir. Kocaeli’nin içerisinde
yer aldığı ve ağırlıklı olarak Orta
Doğu’nun baskın olduğu TR42 Doğu
Marmara Bölgesi ile kıyaslandığında Kocaeli’de önemli oranda pazar
çeşitliliği görülebilmektedir.
2018 yılı verilerine göre Kocaeli’ye
en çok yabancı uyruklu turist gönderen 5 ülke, sırasıyla Romanya, Suudi
Arabistan, Almanya, Güney Kore ve
Çin Halk Cumhuriyeti olmuştur. Bu 5
ülkeden gelen turist sayısı toplamı,
Kocaeli’ye gelen yabancı turist sayısının %31’ini teşkil etmiştir.
-Mavi Bayraklı Plajları
Kocaeli ili yüzölçümünün %42,4’ü
ormanlardan oluşmaktadır ve iki
farklı denize kıyısı olup aynı zamanda kayak merkezi ve yaylalar barındıran müstesna bir coğrafi niteliğe
sahiptir Bu çeşitlilik Kocaeli’yi önemli
bir doğa turizmi destinasyonu haline

getirmektedir.
Ballıkayalar, Yuvacık-Beşkayalar
ve Kuzuyayla Tabiat Parkları, Maşukiye, Serindere Kanyonu ve Bayramoğlu Yarımadası bu temanın bazı
önemli alanlarıdır. Binicilik, trekking,
dağcılık, yayla kültürü, kampçılık
ve karavancılık, kuş gözlemciliği,
yamaç paraşütü, su altı dalışı ilde
karşılığı bulunan turistik faaliyetlerdendir.
İlimizin iki denize kıyısı bulunmakta olup; Kocaeli Büyükşehir
Belediyemizin çalışmaları sayesinde Karamürsel Altınkemer Plajı,
Kandıra Cebeci, Kerpe, Bağırganlı
ve Kumcağız plajlarına mavi bayrak
kazandırılmıştır. Bu yatırımlarla
Kocaeli deniz turizmindeki önemini
de arttırmaktadır.
2’si Menşe, 10’u Mahreç Olmak
Üzere 12 Coğrafi İşaretli Ürünü İle
Kocaeli, Önemli Bir Kültür Merkezidir
Bitinya başkenti ve Roma
İmparatorluğu’nun önemli merkezi
Nicomedia’ya uzanan kökeni; Mimar
Sinan’ın, Osman Hamdi Bey’in eserlerinin ev sahibi ve Osmanlı kuruluş
dönemi fatihlerinden Karamürsel
Alp ve Akçakoca Bey’in ebedi istirahatgahı olması; pek çok Osmanlı
ve Cumhuriyet dönemi eserine
sahip; İmre Thököly’nin ve Kartacalı Anibal’ın izlerini taşıması; 2’si
menşe, 10’u mahreç olmak üzere 12
coğrafi işaretli ürünü bulunması ile
Kocaeli, önemli bir kültür merkezidir.
-Sağlık Turizmi Kenti
Konusunda en güncel resmi
çalışma olan 2013 yılı Türkiye Sağlık
Turizmi Sektör Raporu’na göre 2013
yılında Türkiye’ye 300 bin yabancı
hasta gelmiş, bu hastaların tedavisinde Kocaeli; Antalya, Ankara
ve İstanbul’un ardından dördüncü
sırada yer almıştır. O dönemden bu
yana özel sektöre ait işletmelerin
sağlık turizmi ile ilgili çalışmalarının
artması ve onkoloji, radyoterapi,
obezite cerrahisi, üroloji, kemik iliği
nakli, saç ekimi, plastik cerrahi ve
diş tedavisi gibi öne çıkan branşlarda dışa açılmanın artması ile Kocaeli
bugün bir sağlık turizmi kenti haline
gelmiştir.
Yeniköy Yazlık Ilıcası, Maşukiye
ve Soğuksu bölgelerindeki termal su
kaynakları ve çevrelerindeki tesisler
ile termal turizmde kayda değer bir
paya sahip olan Kocaeli bu olanakları wellness ve SPA aktiviteleri ile bütünleştirerek yerli ve yabancı geniş
kesimlere sağlık turizmi olanakları
sunmaktadır.

-Fuar Turizmi
İlde yer alan sanayi kuruluşları,
üniversiteler, kamu kurumları ve
yerel yönetimler başta olmak üzere
iş ve kongre turizmi de Kocaeli için
önemli bir başka alandır. İlimize iş
seyahati ya da kongre için gelen
misafirlerin ildeki turizm çeşitliliğinden daha etkin yararlandırılması
önemlidir.
Türkiye Odalar ve Borsalar
Birliği’nin (TOBB) 2018 yılı Fuar
Takvimi’nde Kocaeli’den ise 7 fuar
yer almıştır. TOBB 2012 yılı Fuar
Takvimi’nde ise Kocaeli’den herhangi
bir fuar yer almıyordu. Fuarlar ve birlikte gerçekleşen diğer etkinliklerle
fuar turizmi de Kocaeli için önemini
arttıran bir başka alandır.
-Sporda da aktif
Kocaeli pek çok spor branşında da
aktif olan bir kenttir. FIFA standartlarında mevcut ve yeni stad ve kamp
alanı yatırımları ve turizmcilerin
girişimleri ile Körfez ülkeleri başta
olmak üzere Orta Doğu’dan pek çok
futbol kulübü ilimizde kamplarını
gerçekleştirmektedir. Geleneksel
Kocaeli Rallisi, Gölkay ve Sukay su
sporları merkezleri, Yelken Kulüplerinin faaliyetleri, Geçtiğimiz yıl
faaliyete geçen Kocaeli Stadyumu ile
uluslararası etkinliklere ev sahipliği
yapabilecek noktaya gelen Kocaeli,
2020 yılında Dünya Gençler Oryantiring Şampiyonası’na da ev sahipliği
yapacaktır.
Bugün başlayan ve yarın tamamlanacak “Kocaeli Turizm Çalıştayı” ile
Kocaeli’nin turizm çeşitliliğinin değerlendirip, turizm kaynaklarımızın
daha etkin nasıl kullanılabileceğini
ele alıp, farklı kesimler arası ortaklık
ve iş birliklerinin çerçevesini çizip
ve kurumlarımızın turizme yönelik
gündemlerine temel teşkil edecek
konuları belirlemeyi hedefliyoruz.
Kocaeli’deki temel turizm çeşitliliğine göre oluşturulmuş olan 9 farklı
çalışma grubu ile sizlerin görüşlerini
ve önerilerini alıp, bütüncül bir yol
haritası elde etmiş olacağız. Tüm katılımcılara tekrar hoş geldiniz diyor,
çalıştayın ilimizin turizmine azami
faydayı sağlamasını temenni ediyorum.” dedi.
Vali Aksoy’un konuşmazsının
ardından oluşturulan Doğa Turizmi, Kültür Turizmi, Sağlık ( Medikal)
Turizmi, Sağlık (Termal ) Turizmi, İş
Turizmi, Gastronomi Turizmi, Kongre
ve Fuar Turizmi, Spor Turizmi çalışma grupları kendi alanları ile ilgili
çalıştaya başladılar.
Kocaeli Odavizyon
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TÜSİAD Başkanı Kaslowski: Finans dünyasının,

reel sektörün, politika yapıcıların
çıkarması gereken dersler var

uyduramama, sonuçta hem enflasyonun, hem de faizlerin artmasına neden
oldu. Türk Lirası önemli ölçüde değer
kaybetti. Özkaynak yerine sürekli krediyle büyüyen, kur riskini iyi yönetemeyen şirketler için zorluklar başladı. Reel
sektördeki zorluklar elbette bankacılık
sektörüne de yansıdı.
Bugün geldiğimiz noktada hikayeyi nereden ele alırsanız alın, finans
dünyasının, reel sektörün ve politika
yapıcıların çıkarmaları gereken dersler
var. Herkes bir başkasının günahını
daha kolay görür, kendininkini daha
zor.” şeklinde konuştu.

T

ÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı
Simone Kaslowski “İstanbul Finans Zirvesi”nin açılışında yaptığı
konuşmada Türkiye ekonomisinin
bugün geldiği noktada finans dünyasının, reel sektörün ve politika yapıcıların
çıkarması gereken dersler olduğunu
söyledi.
Geçmiş yıllardan gelen kırılganlıklar
nedeniyle geçtiğimiz yılı ekonomide
önemli zorluklar yaşandığına dikkat
çeken Kaslowski:
“Ekonomimiz geçtiğimiz yıl son
derece zorlu bir sınavdan geçti. Aslında
ekonomik nedenlere çok da bağlı
olmayan bir diplomasi sorunu nedeniyle ciddi bir kur şoku yaşadık. Normal
koşullar altında böyle bir olayın bir
ekonomik krize ya da küçülmeye neden
olmaması gerekirken, biz geçmiş yıllarda biriktirdiğimiz bazı kırılganlıklar
nedeniyle önemli zorluklar yaşadık.
Bu kriz bir yandan ekonomimizin
aslında düşünüldüğünden çok daha
dayanıklı olduğunu da tüm dünyaya
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gösterdi. Diğer yandan da, bize kendi
eksiklerimizi ve zayıflıklarımızı görme
vesilesi yarattı. Başarılı bir ekonominin
göstergesinin yalnızca yüksek büyüme
olmadığı, büyümenin sürdürülebilirliğinin ve sağlıklı bir şekilde finanse
edilmesinin de aynı derecede önemli
olduğu konusunda artık sanırım hepimiz hem fikiriz.Küresel krizden bu yana
dünyada oluşan bol ve ucuz finansman
döneminde ülkemiz yüksek büyüme
iştahı ile yatırımlara hız verdi.
2001 krizi sonrası bankacılık sistemimizde yapılan reformlar ve kamu
maliyemizdeki disiplin anlayışı ile
ekonomimizde zaten önemli bir güven
oluşmuştu. Eskiden kamuya akan
finansman artık reel sektöre yönelmişti. Böylece şirketler bankacılık sistemi
üzerinden finansmana rahat erişim
sağladılar. Küresel krizden sonra özellikle yatırım için kullanılan finansman
ucuz ve uzun vadeli olduğu için döviz
cinsinden gerçekleşti. Aslında riskler
de işte bu aşamada birikmeye başladı. Kurda belirli bir düzeyde istikrar
olacağı varsayımıyla yapılan hesaplar
küresel faizler yükselmeye başlayınca
maalesef tutmadı.
İçeride düşük seyreden faiz ve dışarıda değişen koşullara zamanında ayak

TL finansman imkanlarını
genişletmeliyiz.
TÜSİAD Başkanı Kaslowski ekonomik istikrar için yapılması gerekenlere
ilişkin olarak da değerlendirmelerde
bulundu:
“Bizce şu noktalarda gelişmemiz,
daha istikrarlı bir ekonomi için şarttır:
Uzun vadeli, düşük maliyetli, kendi
para birimimiz cinsinden finansmana
ihtiyacımız var. Bunun en temel koşulu
da düşük tek haneli ve hatta yüzde 5’in
altında enflasyonun kalıcı olarak sağlanmasıdır. Bu durum öngörülebilirliği
artırarak, hem finansman maliyetlerini aşağıya çekecek, hem de zaman
içerisinde tasarruf sahiplerinin daha
uzun vadeli yatırımlara yönelmesini
sağlayacaktır.
Bugün Türkiye’nin kredi risk primi,
CDS’leri 350 baz puan seviyesinde. Çok
daha yüksek seviyelerden bu düzeylere indi, ama hala benzer ülkelere
kıyasla yüksek. Şirketlerimiz, Avrupalı
rakiplerine göre 3-4 misli daha yüksek
maliyetle borçlanarak yatırımlarını
yapmaya çalışıyor. Finansman maliyetleri hariç, tüm şartlar eşit tutulduğunda, aynı yatırımın kendini geri ödeme
süresi bizde en az iki katına çıkıyor.
Verilen yüksek teşvikler bile yatırımcıları harekete geçiremiyor.
Ülkemize gelebilecek veya ülkemizde yapılabilecek pek çok yatırım başka
ülkelere kayıyor. Hak ettiğimiz ölçüde
yatırım çekemiyoruz. Devalüasyonun
maliyetler üstündeki etkisine ve verilen

cazip teşviklere rağmen bunu görüyoruz.
Dünyada bugün çok ciddi bir
parasal genişleme dalgası daha
var. Almanya, Fransa, Hollanda gibi
Avrupa’nın merkez ülkelerinde eksi
faizler görünüyor. Kayda değer bir süre
daha bu durum devam edecek.
Bu dönemde şeffaflaşmayı artırarak, piyasa ekonomisini tüm unsurlarıyla uygulayarak ve hukuk sistemimizdeki eksikleri onararak açılan
fırsat penceresinden geçmeliyiz. Bu
doğrultuda, şeffaflık konusunda ve
yapısal alanlarda atılan tüm adımları
destekliyoruz.
Ülke riskini daha düşük seviyelere
taşıyabilirsek yılda 16-20 milyar dolar
arası tasarruf edebileceğiz. Bu tasarruf ülkemizde cari açığın düşürülmesi,
bütçe açığının azaltılması, büyüme
yeteneğinin güçlendirilmesini belirgin
şekilde sağlayacaktır.
Finansman kaynaklarımızı
çeşitlendirmeliyiz
Çok güçlü bir bankacılık sektörümüz
var ve onlarla gurur duyuyoruz. Ancak
artık başka piyasalardan da kaynak
bulabilmeliyiz. Sermaye piyasalarımız bankacılığın yanında maalesef
çok zayıf kaldı. Tabii bunun çok çeşitli
nedenleri var ama burada da fiyat istikrarını sağlamak öncelikli. Bu yüzden
enflasyonla mücadeleyi kısa vadede
her şeyin önüne koymamız gerekiyor.
Dünyadaki tecrübeler enflasyon
hedeflemesi yapan bağımsız bir Merkez bankasının, daha başarılı olduğunu
göstermektedir. Ancak bununla beraber para politikası tek başına yeterli
olamaz. Enflasyon hedefiyle uyumlu
maliyesi politikaları ve tüm kurumların
aynı hedefe odaklanmasına ihtiyaç var.
Ayrıca piyasa etkinliğini bozmadan
yatırımcıyı koruyan güçlü hukuki alt
yapıyla yatırımcının kafasında soru
işareti bırakmayan bir düzene ihtiyaç
var. Yatırımcıların burada ülkemizde,
uyuşmazlıklarını rahatlıkla çözebileceklerine inanmalarını istiyoruz.
Bütün bunlar hızlı çalışan, finansal
konularda uzmanlaşmış, bağımsız adil
bir yargı sistemine olan ihtiyacın büyüklüğünü ortaya koyuyor. Dolayısıyla
yargı reformunu da finans dünyası için
oldukça kritik görüyoruz.
Güçlü kurumlara sahip olmalıyız
Üçüncü olarak güveni pekiştiren bir
başka unsur da güçlü kurumlara sahip
olmak.
Piyasa düzenleyici özerk kurumlarımızın etkinliği ve bağımsızlığı başta
olmak üzere liyakat kriterlerinin esas

alınması son derece önemli.
Bir yandan hızlı ve yürütmeyle
uyumlu çalışan kurumlara ihtiyaç
olduğu tartışmasızdır. Diğer yandan
kurumların bağımsızlıkları üzerine düşebilecek en ufak bir şüphe tüm finans
sistemimizi derinden yaralamaktadır.
Bugün Türkiye’nin risk primi niye bu kadar yüksek diye baktığımızda maalesef
öne çıkan faktörlerden birinin kurumlarımızla ilgili genel kanaat olduğu
görülmektedir. Oysa bugün iş dünyamız yalnızca iç pazarda değil, küresel
pazarlarda daha büyük aktör olmak
için kıyasıya bir rekabet içerisinde.
Yurt dışında bir şirketin finansman
maliyeti ile Türkiye’de yerleşik bir
şirketin yatırım maliyetleri arasındaki
fark büyük ölçüde bu risk algısından
kaynaklanıyor ve elimizi kolumuzu
bağlıyor.
Özerk kurumlarla ilgili mevzuatta
uluslararası standartlarla uyum ve
şeffaflığın arttırılması kredibilitenin
yükselmesinde ve ülke risk primimizin
düşmesinde önemli fayda sağlayacaktır.
Yeni teknolojiler ve dijital dünya
Yeni teknolojileri ve dijital dünyayı,
yakalamak hatta geçmek zorundayız.
Bu alanda da bankacılık sektörümüz öncü bir rol oynadı. Pek çok ülkeye
nazaran bizim bankalarımız dijital
bankacılıkta çok daha ileri bir konumdalar. Aynı gelişmeyi Fintek alanında
da sağlamamız gerektiğine inanıyoruz.
Finansal kapsayıcılığı da bu sayede
önemli ölçüde artırabiliriz. Ancak her
yerde olduğu gibi ülkemizde de mevzuat teknolojilerin arkasında kalabiliyor
ve çok başarılı milli girişimler mesafe
kat etmekte zorlanıyor.
Dijitalleşmenin baş döndürücü bir
hızda geliştiğini düşünürsek, bu konuda çok daha dinamik ve yeniliklere açık
bir bakış açısına ihtiyacımız var. Dijital
dünyada geç kalmak demek kaybetmek
demek.
Veri güvenliğinin nasıl sağlanması
gerektiği her yerde tartışılıyor, ancak
bu tartışmalar yapılırken sektörün
gelişimi yavaşlatmamalıyız. Bizim
sektörün gelişimini engelleyecek düzenlemelerden kaçınmamız burada son
derece kritik.
Yeni Ekonomi Programı hakkında
Geçtiğimiz hafta Yeni Ekonomi
Programı açıklandı. Oldukça iddialı
hedefleri olan bir program ortaya
konulmuş.
Önümüzdeki yıl için iç talep çekişli
bir büyüme öngörülmüş. Sonraki yıllarda ise teşvik ve politikalar ile Türkiye’yi

cari dengeye oturtan, yani dış açığını
sıfırlayan bir senaryo çizilmiş. Öncelikle sanayi odaklı, verimliliği artırmak
suretiyle rekabet gücümüzü artıracak
bir programa mutlaka ihtiyacımız
olduğunu belirtmek isterim. Zira, ancak
verimlilik temelli bir büyüme finansal
istikrarı tehlikeye atmadan sürdürülebilir.
Bilineceği üzere verimlilik, nitelikli
eğitim, yüksek teknoloji ve girişimcilik
olgularının bir arada bulunduğu ortamlarda gerçekleşebilir. Bu durumda
uygulanacak programın ne pahasına
olursa olsun ithal ikamesini değil, verimliliği ön planda tutması esastır.
Korumacılığın zaten tehlikeli
bir şekilde yükseldiği günümüzde,
Türkiye’nin de böyle bir yola girdiği
izlenimi vermesi kimsenin yararına
olmaz.
Hem aynı yöntemlerin bizim ihracatçımıza uygulanmasına, hem de
yatırımcıların ilgisinin AB içerisindeki
başka lokasyonlara kaymasına neden
oluruz. Aynı çerçevede, sektörel ve
bölgesel teşvik mekanizmaları rekabeti
artırıcı olarak tasarlanmalı ve mutlaka
etki analizleri yapılmalıdır.
Tüm iş ve yatırım ortamı düzenlemeleri başta iş dünyası olmak üzere
tüm paydaşlar ile şeffaf ve etkili bir
diyalog ile geliştirilmelidir.
Bu kapsamda Yeni Ekonomi
Programı’nın uygulama planlarının
oluşturulmasında ve uygulama aşamalarında tüm unsurlarımız ile katkı
vermeye hazır olduğumuzu tekrar
belirtmek isterim.
Geçen yıl yaşadığımız daralma
sonrası tüketim talebi, bugün düşen
faizlerle beraber bir miktar canlanacaktır. Ancak yüksek işsizlik oranları
talebi halen aşağıda tutuyor. Yatırım
iştahı ise hem düşük iç talep, hem de
yavaşlayan Avrupa ve dünya ekonomisi nedeniyle maalesef zayıf seyrediyor.
Tüketimi ve yatırımları canlandırmak için öncelikle güven tesis edilmesi
gerekiyor:
YEP’in etkili uygulanması,
Toplumun benimsediği bir yapısal
reform programının açıklanması,
Kurumların güçlenmesi,
Yargı reformunun hayata geçmesi,
AB üyelik hedefini doğrultusunda
ilerleme,
Özgürlük alanlarının genişletilmesi
yönünde atılan adımlar güveni tesis
edecek, böylelikle ekonomi canlanacak, dolarizasyon azalacak ve büyüme
normal seviyesine gelecektir.
İşte böyle bir ortam İstanbul’u gerçekten bir finans merkezine dönüştürme gücüne sahiptir.”
Kocaeli Odavizyon
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KSO Başkanı Zeytinoğlu:

Başta ABD olmak üzere, alternatif
pazarları değerlendirmeliyiz

K

ocaeli Sanayi Odası’nın eylül
ayı meclis toplantısı Meclis
Başkanı Hasan Tahsin Tuğrul
Başkanlığında gerçekleştirildi. Altı
maddeden oluşan gündemde söz
alan KSO Başkanı Ayhan Zeytinoğlu
ekonomik değerlendirmelerde bulundu. Zeytinoğlu özellikle AB pazarında Türk ihracatçısının karşılaştığı
engellere ve ABD pazarının önemine
dikkat çekerek, ABD pazarından daha
fazla pay alınabileceğini söyledi.
KSO Meclisinin açılış konuşmasını
yapan Başkan Zeytinoğlu, gündemdeki ekonomik gelişmeleri değerlendirdi. Zeytinoğlu, “Ağustos ayında
ihracat yüzde 1,47 artışla 12,5 milyar
dolara, ithalat yüzde 1,08 artışla 14,9
milyar dolara çıktı. Dış ticaret açığı yüzde 0,88 gerileyerek 2,4 milyar
dolara düştü. İhracatta döviz kuru-
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nun destekleyici olmasına rağmen
bir yavaşlama olduğunu görüyoruz.
Tabi burada Kurban Bayramının da
etkisi oldu. Ayrıca dış talepte de daralma var. En büyük pazarımız Avrupa. Orada da bir yavaşlama olduğunu
maalesef görüyoruz.” dedi.
-ABD pazarının önemi
ABD pazarının önemine değinen Zeytinoğlu, “Buna karşın ABD
ile olan ticaretimiz maalesef istenilen seviyede değil. Bizim ticaretimiz
ise ABD’nin potansiyel büyüklüğüne
göre çok az. Daha fazla pay alabiliriz.
Biliyorsunuz geçen hafta ABD Ticaret
Bakanı Wilbur Ross ve heyeti ülkemize 5 günlük bir ziyarette bulundu. İki
ülke arasındaki ticaretin 100 milyar
dolara çıkması noktasında bir istek
var. Bizim ABD ile 2018 yılında ticaret

hacmimiz 20,7 milyar dolar. İhracatımız 8,3 milyar dolar, İthalatımız ise
12,4 milyar dolar. İhracatımızın 50
milyar dolara çıkması halinde, bizim
burada hep söylediğimiz aylık 15-16
milyarlar dolarlara gelen ihracatın
neredeyse 20 milyar dolara çıkması
durumu hasıl oluyor. Tabi bu kısa vadede olası bir şey değil ama temenni
olarak iyi bir temenni olduğu için biz
bunu destekliyoruz.” dedi.
-TIR kotaları engeli
“İhracatımıza bir engel de AB taşımacılığında ülkemize uygulanan tır
kotaları sebep oluyor.” diyen Zeytinoğlu, “Şöyle bir örnek vereyim. Almanya bize 170 bin tırlık kota veriyor.
Ama Almanya’ya giderken geçmemiz
gereken ülkelerden Macaristan’ın yıllık kotası 36 bin, Slovenya’nın 20 bin.

Tabi bu kotalar neredeyse altı ayda
bitiyor. İhracatımızın önüne de çok
ciddi bir engel olarak çıkıyor. Burada
ihraç ürünlerinin hızlı yük trenleriyle aktarılmasının önemi ortaya çıkıyor.” dedi.
-İhracat Ana Planı
Ticaret Bakanlığı tarafından açıklanan ‘İhracat Ana Planı’ hakkında
değerlendirmede bulunan Zeytinoğlu, “Biliyorsunuz 2023 yılı ihracat
hedefimiz 226,6 milyar dolar olarak
belirlenmişti. Kısaca detaylarına bakarsak, 17 hedef ülke ve bu ülkelerin
toplam ithalatında yüzde 0,5 olan
payımızı yüzde 1’e yükseltmek hedeflenmiş.
-Alternatif pazarların önemi
Alternatif pazarlara açılmamız
gerektiğinden bu adımı önemli buluyoruz. Seçilen 5 sektörde dünya ihracatında yüzde 0,76 olan payımızı
yüzde 1’e yükseltmek hedefi var.
Serbest bölgeleri kümelenmeye
dayalı yüksek teknoloji üretim merkezi, ihracat merkezi ve teknoloji seralarına dönüştürmek hedefleniyor.
Hem yüksek teknoloji üretimini artırmak, hem de kurulacak bu bölgelere
sağlanacak desteklerle teknoloji anlamında ülkemize yabancı yatırımcı
çekilmesi hedefleniyor.
Planda ihracat dostu dijital uygulamalara da yer verildiğini görüyoruz. Dijitalleşme çağında bizim de
dijital dönüşümü fırsata çevirmemiz
gerekiyor.
Özellikle gümrüklerde sağlanacak
dijitalleşmeyi süreleri de kısaltacak
olmasından önemsiyoruz. Kadın ve
Genç Girişimciler ağıyla ihracatçı sayısı arttırılacak ki bu çok değerli bir
düşünce.
Mikro firma analizleriyle il bazında potansiyel ihracatçılar çıkartılacak. TOBB’un öncülüğünde İhracat
Destek Ofisleri kurulacak. Biliyorsunuz geçen yıl kasım ayında bu ofis
Odamızda kurulmuştu. Yine Milli Eğitim Bakanlığı’nın iş birliği ile Dış Ticaret Meslek Liseleri Projesi hayata
geçirilecek, bu liseler de coğrafyalara
yönelik Rusça ve Çince gibi dillerde
eğitimler yapılacak.
Ticaret müşavirliklerinin malumunuz daha aktif hale gelmeleri bekleniyor. İhracatın finansmanında da
Türk Eximbank yeni projelerle ihracatın yanında olacak. Yine ihracatta
devlet yardımları artacak. Umarız bu
çabalar ihracatın daha tabana yayılmasına katkı verir.” dedi.

-Kocaeli dış ticareti
Kocaeli dış ticaret rakamlarını
değerlendiren Zeytinoğlu, “Kocaeli Gümrüklerinden aldığımız verilere
göre ağustos ayında ihracatımız 1,76
milyar dolar olarak gerçekleşti. Yüzde 2,5’luk bir artış var. İthalat da 3
milyar dolara düştü. Orada da yüzde
14,5’luk bir azalma var.” dedi.
-Cari dengedeki gelişmeler
“Cari denge temmuz ayında 1
milyar 158 milyon dolar fazla verdi.”
diyen Zeytinoğlu, “Yıllık baktığımızda ise cari işlemler 4,4 milyar dolar
fazla olarak gerçekleşti. Son 15 yılın
en yüksek cari fazlasını verdik. Dış
ticaret açığındaki gerileme ve turizm
gelirlerindeki rekor artışlar sebebiyle
fazla verdik. Önümüzdeki aylarda da
cari fazla bekliyoruz.” dedi.
-Enflasyondaki gelişmeler
Zeytinoğlu, “Enflasyon verilerine
baktığımızda ağustosta TÜFE aylık
yüzde 0,86 artışla, yıllık yüzde 15,01
olarak gerçekleşti. Enflasyonda baz
etkisiyle bir gerileme bekliyorduk.
Döviz kurlarındaki gerileme ve mevsimsel etkilerle bu gerileme beklentilerimizin üzerinde oldu. Eylül ayında
baz etkisini çok daha fazla göreceğimizi düşünüyoruz ve enflasyonda
ciddi gerilemeler olabileceğini bekliyoruz.” dedi.
ÜFE’nin aylık yüzde 0.59 düşüşle
yıllık yüzde 13.45’e gerilemesine ilişkin değerlendirmede bulunan Zeytinoğlu, “2016 yılının aralık ayından
bu yana üretici fiyatlarının TÜFE’nin
altına inmesini memnuniyetle görüyoruz. Üretim maliyetleri açısında
ÜFE’nin gerilemesini önemsiyoruz ve
olumlu buluyoruz. Döviz kurlarında
aşırı bir hareket olmazsa, önümüzdeki ay baz etkisiyle ÜFE’de de gerilemenin devam edeceğini bekliyoruz.”
dedi.
-Sanayi üretimi
Zeytinoğlu, sanayi üretim endeksine ilişkin değerlendirmesinde,” Sanayi üretimi temmuzda yıllık yüzde
1,2 geriledi. Temmuz ayında sanayi
üretiminde yıllık bazda daralmanın
hız kestiğini görüyoruz, aylık bazda
da yüzde 4,3’lük artış önemli. İhracat
artışları ve kapasite kullanım oranlarındaki iyileşmeler de zaten böyle bir
rakamın geleceğine işaretti.” dedi.
-Büyüme pozitife dönecek
2019 yılı ikinci çeyrekte yüzde 1.5
daralan büyüme oranına ilişkin de-

ğerlendirmede bulunan Zeytinoğlu,
“Bu gerileme beklentilerimiz doğrultusunda geldi. Ekonomide üç çeyrek
üst üste küçülme yaşadık. Büyümenin baz etkisi ile dördüncü çeyrekte
pozitife geçebileceğini düşünüyoruz.”
dedi.
“Mal ve hizmet ihracatı geçen yılın aynı çeyreğine göre yüzde 8.1 arttı.
Aynı dönem ithalatın ise büyümeye
yüzde 16.9 negatif etkisi oldu.” diyen
Zeytinoğlu, “Bizi en çok endişelendiren ise son dört çeyrekte gayrisafi sabit sermaye oluşumundaki daralma
oldu. Makine ve teçhizat yatırımları
da benzer şekilde son dört çeyrektir
geriliyor. Bu verileri üst üste koyduğumuzda toparlanmanın uzayabileceği karşımıza çıkıyor. Çünkü yatırım
yapılmadan ülkenin tekrar büyümeye
geçmesi maalesef çok olası değil.”
dedi.
-işsizlik yükseldi
Haziran ayında işsizlik oranının
yüzde 13’e yükseldiğini söyleyen Zeytinoğlu, “Yaz aylarında turizm ve tarım sektöründen kaynaklı istihdam
artışının etkisini beklerdik. Ancak
haziran ayındaki ihracat ve ithalatta
gerilemenin etkisini gördük ve işsizlik
oranımızda bir yükselme oldu. Genç
nüfustaki işsizlik oranı ise yüzde 24.8
olarak gerçekleşti.” dedi.
- Aylık faaliyetler
Zeytinoğlu aylık faaliyet raporunun görüşülmesi maddesinde ; AB ve
ABD ile olan ticaretimiz, *Avrupa’daki
geçişlerde tırlardaki kotolar, *Ticaret
Bakanının açıklamış olduğu “ihracat
Ana Planı”, *TİM ile KOSGEB arasında
“İhracata İlk Adım Seferberliği İşbirliği
Protokolü” , *Kocaeli Gümrüklerinden
alınan ihracat ve ithalat rakamları,
*Ağustos ayı reel efektif döviz kuru
rakamları, * Ağustos ayı enflasyon
verileri, *cari denge verileri, *sanayi
üretimi rakamları, *2019 yıl II.Çeyrek
GSYH rakamları, * Merkez Bankası
Para Politikası Kurulu toplantısında
alınan faiz oranları, *İşsizlik oranları,
*Bütçe dengesi,* KSO Eylül ayı faaliyetleri, *6-9 Kasım tarihlerinde gerçekleştirilecek 6.SANTEK Fuarı ve eşzamanlı gerçekleştirilecek Savunma
Sanayi İkili İş Görüşmeleri ile E-Ticaret
Dünyası Fuarı * Sektörel Performans
Değerlendirme Organizasyonu, *IDATA ile üyelerimize ilimizden Almanya
Schengen vizesi verilmesi konusunda
yapılan protokol, *Kocaeli Spor için
başlatılan destek kampanyası, konularında bilgi aktarımında bulundu.
Kocaeli Odavizyon
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( 2020-2022) Yeni Ekonomi Programı
açıklandı

H

azine ve Maliye Bakanı Berat
Albayrak, “Yaşanan kur ataklarının ardından büyük bir resesyon ve ‘Türkiye küçülecek’ beklentilerine rağmen kuvvetle muhtemel yıl
sonunu pozitif büyümeyle kapatmaya
hazırlanıyoruz.” dedi.
Albayrak, “Değişim Başlıyor” ana
temasıyla hazırlanan Yeni Ekonomi
Programı’nı (2020-2022) (YEP) bakanlıkta düzenlediği basın toplantısıyla
açıkladı.
YEP’in ilk yılını tamamladıklarını
ve bir yıllık performansın sonunda
programı revize ederek, ikinci yılın başlangıç vuruşunu yaptıklarını
belirten Albayrak, 2019-2020 yıllarını
“dengelenme dönemi” olarak adlandırdıklarını anımsattı. Albayrak,
tarihin en büyük iki kur saldırısı,
küresel piyasalardaki türbülanslar,
Avrupa ekonomisinde küçülme gibi
gelişmelerin yaşandığı zor bir dönemde dengelenme hedeflerinin başarıyla
uygulandığını ve felaket senaryolarıyla toplumda hakim kılınmaya çalışılan
saldırı döneminin yaşandığını söyledi.
Ülkenin potansiyeline ve sahip olduğu altyapıya her zaman güvendiklerine dikkati çeken Albayrak, doğru
hamleler sonucu kötümserliğin yerini
günün ilk ışıklarıyla iyimserliğe bırakacağına hep inandıklarını dile getirdi.
Albayrak, bu yılki programın ana
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temasını “Değişim Başlıyor” olarak belirlediklerini aktararak, şöyle
devam etti: “Artık ülkemizin bir üst
lige çıkması için zaruret haline gelmiş
bu değişimi hep birlikte gerçekleştiriyoruz. Önümüzde yapacak çok ama
çok işimiz var. Yaşanan kur ataklarının ardından büyük bir resesyon
beklentisine rağmen, eksi 2’ler, 3’ler,
5’ler, ‘Türkiye küçülecek’ beklentilerine rağmen, kuvvetle muhtemel yıl
sonunu pozitif büyümeyle kapatmaya
hazırlanıyoruz. 2019’da ekonomide
daralma beklentileri genel kabuldü.
Ekonominin raydan çıkacağına ilişkin
tezvirata, kredi daralmasına şahit olduk, büyüme hedeflerinin bu durumdan etkilendiğini gözlemledik. Ekonominin en büyük kırılganlığı olan cari
açıkta önemli başarı elde ettik. Yıllık
bazda cari fazlada Cumhuriyet tarihi
rekoru kırdık. ‘Ekonomi daralırken cari
fazla verilmesi normal’ diyenlerin de
buradan bazı şeylerin payını alacaklarını düşünüyorum. ‘2009 yılında
neden bu kadar küçülürken cari fazla
vermedik?’ diye her ortamda soruyorum. Bunun için sürecin adına ‘Dengelenme’ dedik, daha fazla büyümeyi
hedeflemedik. Sağlıklı ve sürdürülebilir büyüyerek orta gelir tuzağından
kurtulmayı hedefledik. Ekonominin
her alanında, her parametrede ideali
yakalamaya çalıştık.”

- “Özel tüketimde ivmelenme
bekliyoruz”
Enflasyonda hem TÜFE hem de
ÜFE’de beklentilerin çok ötesinde
performans ortaya koyduklarına
işaret eden Albayrak, tüketimde
dipten dönüşü oldukça kısa sürede
gerçekleştirdiklerini ve yılın ikinci
yarısında ertelenen özel tüketimde de
ivmelenme beklediklerini vurguladı.
Albayrak, swap piyasasının ülkeye
taşınmaya başlaması, Merkez
Bankasının piyasalarda finansal
istikrar politikasını önceliklendirmesi,
faizin öngörülebilir olması, Finansal
İstikrar ve Kalkınma Komitesi ile
finansal güvenliğin kalıcı hale
gelmesi için çok önemli adımlar
atıldığını aktararak, makroekonomik
göstergelerin hemen hemen hepsinde
kur ataklarının yaşandığı ağustos
ayı öncesine gelindiğini bildirdi.
Türkiye’nin bu dönemde kurda,
faizlerde, borçlanma oranlarında
ve Hazine tahvillerine olan ilgide en
iyi ülke performansını gösterdiğine
işaret eden Albayrak, tüketim
talebinde daralma ve yatırımlarda
erteleme gibi gelişmelere
rağmen ihtiyatlı para ve maliye
politikalarından taviz vermediklerini
söyledi. Bakan Albayrak, alınan
önlemlerle ekonomide yumuşak iniş
sağladıklarına dikkati çekerek, “Şimdi
önümüzde yeni bir dönem başlıyor.
Dengelenme dönemi kazanımlarını
koruyacağız ve bunun ötesinde bir
süre daha bu süreci sürdürdükten
sonra değişim sürecine başlayarak
programımızı 2020 içinde ikinci faza
taşıyacağız. YEP çerçevesi içinde
112 maddeden oluşan eylem planı
hazırlamıştık. 112 maddenin 53’ünün
2019, 26’sının 2020 ve 33’ünün
2021’de hayata geçirileceğini takvime
bağlamıştık. Şu anki durumda Eylül
2019 itibarıyla 53 eylemin yüzde
40’ını yani yaklaşık yüzde 75,3’ünü
hayata geçirdik, diğer 13 eylemde de
önemli ölçüde ilerleme kaydettik. 3 yıl
boyunca hayata geçirilmesi planlanan
112 eylemin 44’ü yapılırken, 68’inde
ilerleme kaydetme süreci devam
ediyor.” değerlendirmesinde bulundu.

Albayrak, bu dönemde ekonomide
temel mücadele alanlarının başında
yine enflasyonun geleceğini
vurgulayarak, şunları kaydetti:
“Eğer ekonomide güçlü Türkiye idealini ortaya koyuyorsak, eğer
büyük sıçramayı ve bir üst lige çıkmayı
hedefliyorsak enflasyonu yüzde 5’in
altına çekmeden bunların gerçekleşmesi çok zor. Enflasyonu yüzde 5’in
altına indirmek bizim temel hedefimiz
olmayı sürdürüyor. Geçen yıl, 2019 yılı
için yüzde 15,9’luk enflasyon hedefi
koymuştuk. Enflasyonla mücadelede
sağlanan başarıyla 2019’u yüzde 12’lik
enflasyon tahminiyle geride bırakmayı hedefliyoruz. 2020 için 9,8 olarak
konulan hedefi yüzde 8,5 olarak revize
ettik. 2021 yılında yüzde 6, 2022 yılında da yüzde 4,9’luk enflasyon hedefliyoruz. Bu hedefler doğrultusunda
para ve maliye politikaları eş güdümlü
olmaya devam edecek. Merkez Bankasına enflasyonla mücadelede bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra
da hükümetimiz ve bakanlık olarak
güçlü destek vermeyi sürdüreceğiz.
Mal ve hizmet piyasalarında rekabeti
ve derinliği artıracak yapısal dönüşüm
adımlarını sürdüreceğiz.”
- YEP’teki bazı temel hedefler
YEP’teki temel makro göstergelerdeki bazı hedefler ise şöyle: Enflasyon
hedefleri 2019 için yüzde 12, 2020 için
yüzde 8,5, 2021 için yüzde 6, 2022 için
yüzde 4,9 oldu.
Bütçe açığının gayrisafi yurt içi
hasılaya oranının 2019, 2020 ve 2021
yılları için yüzde 2,9’ar, 2022 için yüzde 2,6 olması hedefleniyor.
Büyüme hedefi 2019 yılı için yüzde
0,5, 2020, 2021 ve 2022 yılları için
yüzde 5’er öngörülürken, işsizlik oranı
hedefleri 2019 için yüzde 12,9, 2020
için yüzde 11,8, 2021 için yüzde 10,6,
2022 için yüzde 9,8 oldu.
Yılın ikinci yarısından itibaren kapasite artırıcı yatırımların başlamasının, düşen faizlerle birlikte görülmeye
başladığını belirten Albayrak, yapılan
çalışmaların sadece bu sürecin başlı
başına yüzde 4’lük bir büyümeyi doğal
seyrinde sağlayacağını gösterdiğini
söyledi. Belli bir süre enerji fiyatları ve
ÖTV oranları gibi kamu tarafından yönetilen fiyat ve vergi ayarlamalarıyla
fiyatlama davranışlarında olabilecek
aşırı bozulmalara karşı çok sağlam bir
duruş sergilendiğini belirten Albayrak,
enflasyonun başarıyla düşmesi ve
para politikasının etkinliğini kazanmasıyla fiyat ve vergi desteklerinin
sona erdiğini hatırlattı. Albayrak, ÜFE
ve TÜFE arasındaki makası beklenti-

lerin çok ötesinde bir performansla
kapatarak süreci tamamladıklarını
bildirdi. Buradaki kazanımları çok
daha ileriye taşımak durumunda
olduklarını vurgulayan Albayrak, mal
ve hizmet fiyatlarındaki kur geçişgenliğini azaltmak için bazı ithal ürünlerin
yerlileştirilmesi, alım garantili enerji
kontratlarının yerlilik oranı da dikkate
alınarak Türk lirası bazlı olmasını
sağlayacaklarını dile getirdi. Albayrak,
ayrıca bu alanda fiyatlarda düşüşü
getirecek, rekabet ve verimliliği artıracak politika setini devreye alacaklarını
kaydetti.
Gıda enflasyonuyla mücadele
kapsamında gıda üretimini artırmak
için sulama yatırımları yapılacağını,
sebze-meyve fiyatlarında dönemsel
dalgalanmaların önlenmesi amacıyla
sera yatırımlarının teşvik edileceğini
ifade eden Albayrak, Hal Yasası ve
Perakende Yasası’nı en kısa sürede
hayata geçirmeye çalışacaklarını
anlattı. Albayrak, “Kamunun yönlendirdiği bazı fiyat ve ücretlerde geçmiş enflasyon yerine YEP enflasyon
hedeflerine göre ayarlamalar yaparak
enflasyondaki atalet etkisini sınırlandıracağız.” dedi.
- “Yılı cari fazla vererek kapatacağız”
Dengelenme döneminin en başarılı alanlarının başında cari denge
konusunun geldiğine işaret eden
Albayrak, şöyle konuştu: “Bu alan
önümüzdeki dönem politikalarımızın
en öncelikli meselesi olmaya devam
edecek. 2019 yılı için cari açığın milli
gelire oranında yüzde 3,3’lük hedef
koymuştuk. Az rastlanır bir başarı
ortaya koyarak yılı cari açık değil, inşallah cari fazla vererek kapatacağız.
Büyüme hedefimiz ve ekonomi-

deki toparlanmanın sonucu olarak
talepteki değişimle birlikte cari dengede açık vereceğimizi önümüzdeki
süreçte biliyoruz ama bu açığı dış
finansman ihtiyacını makul düzeyde
kalmasını sağlayacak bir seviyede
tutacağız.
Bu çerçevede 2020 yılı için cari
açıkta milli gelire oranla yüzde 1,2’lik
bir seviye hedefliyoruz. Bunu 2021’de
0,8’e ve 2022’de bu yapısal yapısal
dönüşümlerle sıfıra indirmek için
çalışacağız.”
Albayrak, dış ticarette sağlanan
değişim ve dönüşümün, cari açıkta
sağlanan ve sürdürülecek kazanımların temelini oluşturduğunu söyledi.
Lüks tüketim mallarının ithalatına
yönelik tedbirlerin 2020’de devam
edeceğini, ithal ara malların üretimine yönelik çalışmaların yoğun
şekilde süreceğini anlatan Albayrak,
İVME Paketi ile başlatılan ihracatı ve
yerlileştirmeyi destekleyen ölçülü
ve sektör odaklı kredi politikasının
2020’de çok daha genişleyerek ve
artarak devam edeceğini bildirdi.
Albayrak, Sanayi ve Teknoloji
Bakanlığı tarafından açıklanan Sanayi
Strateji Belgesi’nin bu alanda önemli
bir görev ifa edeceğini aktardı. Bakan
Albayrak, Türkiye Varlık Fonu’nun cari
dengeyi güçlendiren, ülkenin stratejik
hedeflerini destekleyen ve özel sektör
iş birliklerine dayanan sabit sermaye
yatırımlarıyla bu sürece katkıda bulunacağını, Turizm Strateji Belgesi’nin
de önemli desteğini göreceklerini
vurguladı.
Tüm yatırım ve teşvik uygulamalarında cari denge öncelikli uygulamaları artırarak devam ettireceklerini
belirten Albayrak, Lojistik Master Plan
ile ihracat ve sanayi alanındaki hedefKocaeli Odavizyon
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lere büyük destek sağlayacaklarını
aktardı. Albayrak, bu alanda oldukça
kapsamlı bir politika ve tedbir setini
detaylı şekilde çalıştıklarını kaydetti.

kurduklarını, kamu yatırım harcamalarının ve teşvik programlarının
etkinliğini artırıcı bir değişim programı başlattıklarını bildirdi.

- Vergi reformu
Bu yıl bütçe dengesinde program
hedefinin biraz üzerinde kalındığına
işaret eden Albayrak, şu değerlendirmede bulundu: “Ekonomideki
yavaşlama nedeniyle gelirlerimizin hedeflerimizin altında kalması
bu sonuçtaki önemli faktörlerden
birisi oldu. Böylesi zor bir dönemde
ekonomiyi desteklemek, cari açığı
azaltmak, enflasyonla mücadelede
hedeflerimize ulaşmak için özellikle
ithalatı frenlemeye yönelik adımlar
atmamız da kaçınılmazdı. Önümüzdeki dönemde de gerek duyulduğunda üretime dayalı ekonomik
dönüşümü finanse etmek için bütçe
imkanlarını yine gerekirse kullanacağız ancak bunları yaparken her
halükarda bütçe açığının milli gelire
oranını yüzde 3’ün altında tutacağız.
Bütçe açığının milli gelire oranında 2019’u yüzde 2,9 ile kapatmayı
hedefliyoruz. 2020 ve 2021’de aynı
oranı sürdürmeyi, 2022’de ise yüzde
2,6’ya düşürmeyi amaçlıyoruz.
Bu kapsamda vergi adaleti
sağlayacak, çok kazanandan çok, az
kazanandan daha az vergi alınmasının önünü açacak ve gelirleri artıracak, uluslararası uygulamaları örnek
alan bir vergi reformuyla ilgi adımları
atmaya başlıyoruz.
Ayrıca kamuda giderleri azaltmaya yönelik güçlü bir politika setini
uygulayacağız. KİT’leri verimlilikleri
artacak, kamu maliyesine yükleri
azalacak şekilde yapılandırıyoruz.”
Albayrak, kamu kaynaklarının
kullanımının etkinliğini takip etmeyi
kolaylaştıracak şeffaflığı ve hesap verebilirliği artıracak program
bazlı, performans esaslı bütçelemeyi
Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe
Başkanlığı ile birlikte hayata geçireceklerini söyledi.
Berat Albayrak, mali açıdan sürdürülebilirliği sağlamak ve kamu maliyesine olan yükü azaltmak amacıyla
Sosyal Güvenlik Sistemi’nin aktüeryal
dengesini güçlendirici politikaları
sosyal adaleti gözeterek hayata geçireceklerini ifade etti.
Vergi tahsilat performansını artırmak amacıyla çok önemli
değişiklikler yaptıklarını anlatan
Albayrak, denetçilere sektör bazlı
eğitimler verdiklerini, vergi tahsilat
performansının haftalık olarak takip
edilmesine imkan veren bir sistem

- Büyüme hedefleri
Tüm alanlardaki hedeflerle
uyumlu, kazanımları riske atmayacak
büyüme planlamasını da tamamladıklarını vurgulayan Albayrak, şunları
kaydetti: “Büyümede geçtiğimiz sene
YEP çerçevesinde koyduğumuz yüzde
2,3’lük hedefin biraz uzağında kalacağız.
Özellikle ikinci çeyrekle birlikte
yaşanan, tekrar seçimle ötelenen
ekonomideki bir çeyreklik kaymanın
büyümeye etkisini bu yıl görmüş
olduk. Yüzde 2,3’lük hedefin altında kalmanın baz etkisini de dikkate
alarak 2020 yılını bir önceki yıldaki
yüzde 3,5’lik rakamı güncelleyerek
yüzde 5 büyümeyle başlayıp program
boyunca, ülkemiz için sürdürülebilir
ve doğal oran olan yıllık yüzde 5’lik
büyümeyi devam ettirmeyi hedefliyoruz. Nitekim öncü veriler özellikle
üçüncü çeyrekle birlikte ekonomik
aktivitedeki toparlanmayla iş gücüne katılım ve istihdam oranlarında
iyileşme sinyallerini vermeye başladı.
2020 yılında bunu daha da ileriye
taşıyacağız. Başta enflasyon olmak
üzere hedeflerimizde yakaladığımız
başarı, faizlerde ve risk primimizde
düşüşü beraberinde getirdi ve 2020
yılında bu düşüş güçlenerek devam
edecek.”
Albayrak, proje bazlı yatırım teşvik sistemi başta olmak üzere Ar-Ge,
yenilikçilik ve teknolojik dönüşümle
yüksek katma değerli ürünlerin üretimine ekstra destek vereceklerinin
altını çizerek, “11. Kalkınma Planı’nda
yer alan kimya, ilaç, tıbbi cihaz, makine, elektrikli teçhizat, otomotiv, elektronik ve raylı sistem araçları olarak
belirlenen imalat sanayi sektörleri,
yeni ekonomik programın ruhunda da
öncelikli alanımız olacak.” ifadesini
kullandı.
İvme finansman paketi ve benzeri
araçlarla cari açığın düşürülmesine
katkı veren katma değerli ve teknolojik üretim yapan firmaları ve projeleri
öncelikli teşvik edeceklerine değinen
Albayrak, “Varlık Fonu, petrokimya,
madencilik ve yerli kaynağa dönük
enerji üretimi alanları başta olmak
üzere özel sektör iş birliklerinde sabit
sermaye yatırımlarında daha etkin
rol oynayacak. Sanayide kapasiteyi
artıracak, maliyetleri düşürecek,
rekabet potansiyeli kazandıracak
Ulusal Verimlilik Planı’nı devreye
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alacağız. Ayrıca kapsamlı olarak bir
mevzuat taramasını başlattık. Şirketleri, büyümeme yönünde teşvik eden,
büyümeden kaçındıran düzenlemeleri de gözden geçirecek, yenileyeceğiz.” diye konuştu.
Albayrak, büyümeyle ilgili çok
kapsamlı çalışma yaptıklarına dikkati
çekerek, “Yüzde 5’lik bu büyümeyle bütçeye baskı oluşturmayacak,
biriken reel durgun alanı da hesaba
katarak, fiyat artışına da neden olmayacağız.” dedi. “İşsizlikte iyileşme görülecek”
Büyüme hedefleri ve politikalarının hızlıca tesis edilmesinin istihdamdaki artışı da beraberinde getireceğini vurgulayan Albayrak, şunları
kaydetti: “2019’u yüzde 12,9’luk bir
işsizlik oranıyla kapattıktan sonra,
işsizlik oranını 2020’de yüzde 11,8’e,
2021’de yüzde 10,6’ya ve 2022’de
9,8’e düşürmeyi hedefliyoruz.
Ekonomik aktivitedeki toparlanma ile iş gücüne katılım ve istihdam
oranlarında iyileşmeyi göreceğiz.
Program dönemi boyunca istihdamdaki kişi sayısının yıllık ortalama 1
milyon 66 bin kişi artarak işsizlik
oranının kademeli gerilemesi sağlanacak.
İstihdam teşviklerinin etki analizleri yapılarak, teşviklerin ihtiyaçlara
göre yeniden tasarlanmasını sağlayacağız. İstihdamda, kredi şartlarının
uygun hale gelmesi, inşaatta da talebin canlanmasını ve arz fazlasının
azalmasını göreceğiz.
Nitekim son bir yıldaki istihdam
kaybının yaklaşık üçte ikisi inşaat
sektöründen kaynaklandı. Tamamlanmaya yakın yapıların bitirilmesinin desteklenmesiyle kısa dönemde
bu alandaki istihdama olumlu katkı
sunacağını göreceğiz.”
Albayrak, sulama ve sera yatırımlarının desteklenmesiyle tarımda arzı
artırmaya yönelik zamanında verilen
uygun fiyat ve yapılan alımlarla tarım
sektöründe de işsizliğin azalmasının
sağlanacağını belirterek, bireysel
tüketimin artmasının, uygun kredi
şartlarının, stok ve revizyon yatırımlarının, sanayi ve hizmet sektöründe
ve turizm alanında istihdamı artıracağını dile getirdi.
“Gençlerde işsizlik, istihdam
piyasasında talep edilen mesleklere
yönelik, özellikle yoğun anlamda
talebi olan, kodlama, bilgi işlemci,
satış elemanı gibi benzeri alanlardaki hedef odaklı sertifika ve meslek
edindirme programlarıyla maksimum
genç istihdam edilerek bu rakamları

da azaltacağız.” diyen Albayrak, orta
yaş gruplar, kadınlar ve gençlere
yönelik girişimcilik ve meslek kazandırma programlarıyla orta vadede
de işsizlikle mücadele edileceklerini
söyledi.
- Dolarizasyona karşı tedbir seti
Albayrak, programın son alanını, finansal istikrar için devreye
alınacak politika setleri ve aksiyonların oluşturduğuna işaret ederek,
program dönemi boyunca, finansal
istikrarın güçlendirilmesi, dolarizasyonun azaltılması ve tasarrufların artırılması öncelikli hedeflerin
başında olacağını kaydetti. Finansal
sistemin sermaye piyasası bacağını
güçlendirilmek için çalışacaklarına da
dikkati çeken Albayrak, uygulanacak
olan vergi, teşvik ve kamu finansman
politikaları yoluyla ülke kaynaklarının
cari dengeyi güçlendirecek, yerli ve
katma değeri yüksek üretime yöneleceğini ifade etti.
Albayrak, belirlenen hedefler
doğrultusunda kredi kanallarının
açılmasını sağlayacaklarına değinerek, şöyle devam etti: “Dolarizasyona
karşı bir tedbir setini devreye alacağız. BIST’de yeni oluşturulacak alternatif ürünler, Omnibus ile Devlet İç
Borçlanma Senedi (DİBS) piyasasının
uluslararası teminat özelliği getirilmesi başta olmak üzere, hisse senedi
piyasasında hisselerin gruplandırılarak yatırımcının kolay seçiminin
sağlanması, halka açılmanın vergi
indirimleriyle derinleştirilmesi, döviz
piyasasının kurulmasıyla birlikte ilave tedbirler getirilmesi önümüzdeki
süreçteki önemli planlarımız arasında yer alıyor. Bankacılık sektörü için
sık sık gündeme getirilen NPL’lerle
ilgili reform niteliğinde bir adım atıldı.
Bankalarımız için artık temiz bir
sayfa başlangıcı önümüzdeki dönemde göreceğiz. Artık bankaların, gerçek
meseleleri olan, finansman sağlama
işine döneceklerini düşünüyoruz.
Birçok defa vurguladığım hedeflerle
uyumlu finansman modellerini tıpkı
kamu bankalarının yaptığı gibi özel
enstrümanları yeni ürünleri devreye
alarak sektörde daha etkin rol oynayacaklarını bekliyoruz.”

Berat Albayrak, İstanbul Finans
Merkezi’nin de 2021’in sonuna doğru
devreye alınacağını kaydetti. - “Bu
sene çok daha etkin şekilde sahada
olacağız” Geçen sene YEP’i açıkladıklarında, ekonomideki sorunları doğru
tespit eden bir program olduğuna
dair geri dönüşler aldıklarını belirten Albayrak, “Bugün bir kez daha
sağlam adımlar ve aksiyonlarla yeni
bir program ortaya koyduğumuzu
tüm kalbimle söylüyorum. Çok zor bir
süreci milletimizin ve paydaşlarımızın desteğiyle geride bıraktık.” diye
konuştu.
Albayrak, oluşturulmak istenen
tüm panik ve korku havasını dağıttıktan sonra artık kolları yeniden
sıvadıklarına işaret ederek, uluslararası piyasalara güven ve kredibilite
açısından her türlü şeffaf iletişim
noktasında bu süreci yönetmeye devam edeceklerini vurguladı. Bu sene
farklı olarak, çok daha etkin şekilde

sahada olacaklarını aktaran Albayrak, şöyle devam etti: “Değişim tüm
Türkiye olarak hepimizden başlıyor.
Türkiye yeni bir ekonomik modele geçiyor bu programın ruhunda.
Bir üst lige çıkmak istiyorsak tüm
paydaşlar olarak değişmek zorundayız. Reel sektörümüz ve bütün
paydaşlarımız ülkemizin her yerinde
artık sahada. Bu bilinçle bu süreci
gerek bizler gerek paydaşlarımız hep
birlikte yaşayacağız. Bu programın
yürütülmesi, gerekirse değişiklerle
ilgili istişareler yapacağız, görüşlerimizi paylaşacağız. KOBİ’lerimize ayrı
bir önem vereceğiz. Etkili olabilmeleri
için beklentilerini, sorunları dinleyeceğiz. Ülkemizin yeni bir başarı
hikayesini milletimizin desteği, reel
sektörümüzün, yani sanayicimizin,
tarımın, hizmet sektörünün ve finans
sektörünün tam kapasiteyle çalışması, bunlarla birlikte, yeni YEP’le
birlikte gerçekleştireceğiz.”

- Sermaye piyasaları reformu
Albayrak, yılda 60 ila 100 milyar
lira büyüklük sağlayacak Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi (TES) sosyal
tarafların mutabakatıyla kurulacağını
ve sermaye piyasalarını derinleştirecek kapsamlı bir reform paketinin
devreye sokulacağını söyledi.
Kocaeli Odavizyon
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[Otomotiv ►

Otomotiv sektörü faiz indiriminden ümitli

Otomotiv Sanayi Meclis toplantısında toplam üretimde ise bu sene yüzde 9 azalma söz
konusu olduğu, 2017 yılına göre ise yüzde 14’lük bir daralma olduğu belirtildi. Geçen seneki
daralmanın büyük ölçüde iç pazardan kaynaklı iken, bu seneki daralmanın yine büyük ölçüde
iç pazardan ve daha az oranda ihracattan kaynaklı olduğu bilgisi Meclis Üyeleri ile paylaşıldı.

T

OBB Türkiye Otomotiv Sanayi
Meclis toplantısı, TOBB Yönetim Kurulu Üyesi Davut Çetin
ve Meclis Başkanı Cengiz Eroldu eş
başkanlığında Meclis üyelerinin katılımıyla Ankara’da gerçekleştirildi. 
TOBB Yönetim Kurulu Üyesi Davut Çetin, otomotiv sektörünün ülke
ekonomisindeki önemine değinerek,
toplantıya katılmaktan büyük memnuniyet duyduğunu belirtti. Bundan sonraki süreçte yapılacak tüm
toplantılara bizzat katılarak Meclis
görüşlerini takip etmek istediğini
dile getirdi.

cattan kaynaklı olduğu bilgisi Meclis
Üyeleri ile paylaşıldı.

-Ocak-eylül değerlendirmesi
Toplantıda ilk olarak, otomotiv
sanayi 2019 yılı 9 aylık iş sonuçları
değerlendirildi. 9 aylık iş sonuçlarına bakıldığı zaman, Eylül ayında
üretimde baz etkisinden dolayı yüzde 2,5 bir artış görüldüğü, toplam
üretimde ise bu sene yüzde 9 azalma
söz konusu olduğu, 2017 yılına göre
ise yüzde 14’lük bir daralma olduğu
belirtildi.
Geçen seneki daralmanın büyük
ölçüde iç pazardan kaynaklı iken, bu
seneki daralmanın yine büyük ölçüde
iç pazardan ve daha az oranda ihra-

-Eylem Planı
Türkiye Sanayi ve Teknoloji Strateji Belgesi (2019-2023) hakkında
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı temsilcilerinden eylem planı hazırlıkları
ve planın nasıl uygulamaya geçileceğine ilişkin bilgi alındığı toplantıda,
Otomotiv Sanayi Meclisi olarak bu
süreçte yer alınması talebi Bakanlık
temsilcilerine iletildi.
Toplantıya katılan Ticaret
Bakanlığı Genel Müdür Yardımcısı
Musa Demir’e, Meclisin gündeminde yer alan DİR, Yetkilendirilmiş
Yükümlü Sertifikası (YYS), Gümrük
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-Yıl sonundan ümitliyiz
Otomotiv sektörünün yılsonu
beklentisinin, kamu bankalarının
desteği ile uygulanan indirimli faiz
oranlarının otomotiv üretimini destekleyeceği yönünde olduğu ve bu
bakımdan sektörün yılın son 3 ayından ümitli olmasına rağmen, otomotiv iç pazarının 450 -480 bin adet
bandında, yine de 2018’in yüzde
25-30 seviyesinin altında kapatacağı
düşünüldüğü bildirildi.

Kanunu’nun güncellenmesi, Dış
Ticarette Risk Esaslı Kontrol Sistemi
(TAREKS) uygulamaları, KKDF, Gümrük Müşavirleri Asgari Ücret tarifesi
konuları iletildi.
-Sıfır Atık Vakfı
“Türkiye Sıfır Atık Vakfı Kurulması
ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi” Taslağının da değerlendirildiği toplantıda,
Kanun Değişikliği Teklifinde yer alan
sanayi tesislerinin baca gazlarından
“emisyon ücreti” alınması ve “karbon
ticareti” konularının tekrar değerlendirilmesi görüşünün TOBB aracılığı
ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığına
gönderildiği bilgisi paylaşıldı.
-Traktörde durgunluk
Traktör grubunda, iç pazarda
yaşanan ciddi durgunluk dikkate
alındığında gelecek dönemde devreye girmesi beklenen, Traktör Çerçeve
Yönetmelik ve Emisyon geçişlerinin
hem yakın aralıklarla olması hem
de ilave tasarım ve test maliyetlerine sebep olacağı belirtilerek ve bu
doğrultuda sanayi rekabetçiliğini
koruyacak önlemlerin önem taşıdığı
vurgulandı

[Orman ürünleri ►

kaliteli, yeterli
ve uygun fiyatlı odun hammaddesi ...

Orman ürünlerindeki en büyük sorun

Kastamonu Entegre A.Ş.
Genel Müdürü Haluk Yıldız,
sektörün öncelikli sorunlarının
yer aldığı sunuyu sektör temsilcileri ile paylaştı. Sektörün
en önemli sorununun kaliteli,
yeterli ve uygun fiyatlı odun
hammaddesi temininde yaşanan sıkıntılar olduğunu söyledi.

T

ürkiye Orman Ürünleri Meclisi Toplantısı, TOBB Yönetim
Kurulu Üyesi Oğuzhan Ata
Sadıkoğlu’nun katılımıyla, TOBB Türkiye Orman Ürünleri Meclis Başkan
Yardımcısı Sabri Avcı’nın başkanlığında TOBB İstanbul Hizmet Binası’nda
gerçekleştirildi. 
TOBB Yönetim Kurulu Üyesi Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, TOBB Başkanı M.
Rifat Hisarcıklıoğlu’nun selamlarını
ileterek başladı. TOBB olarak sektörün
yanında olduklarını, sektör temsilcileri
tarafından dile getirilen her sorunun
kıymetli olduğunu ve takibini sağladıklarını, TOBB ve Türkiye Sektör Meclisleri olarak ilgili makamlara ilettiklerini
ifade etti.
Meclis Başkan Yardımcısı Sabri Avcı
ise tüm üyelere katılım ve katkıları için
teşekkür ederek, bir arada sorunların
tartışıldığı, çözüm önerilerinin oluşturulduğu Meclis toplantılarının önemine
vurgu yaparak, sektör meclislerinin
görev ve çalışmalarıyla ilgili kısa bir
bilgilendirmede bulundu.
Toplantıya davet edilen Orman Genel Müdürlüğü İşletme ve Pazarlama
Daire Başkan Yardımcısı Reşat Benli,
ülkemizin orman varlığı ve odun üretimi hakkında bilgilendirme sunumu
yaptı. Benli yaptığı sunumda, orman
alanlarımızın ve odun servetimizin
arttığını, 2018 yılında 19.080 m3 olan
endüstriyel odun üretimimizin 2019
yılı itibariyle 24.800 m3 olduğunu dile
getirdi. Ülkemizdeki tomruk üretiminin
de arttığına değinen Benli, dünyada
ilk sıralarda yer alan levha sektörünün hammadde ihtiyacının %80’ninin
de yerli kaynaklardan karşılandığını
önemle belirtti. Orman Genel Müdürlüğü olarak üretimde verimliliği artırmak
ve sektöre daha düşük maliyetle ürün
verebilmek için dikili ağaç satışlarını da
yaygınlaştırdıklarını dile getiren Benli,

yıllara göre ürün fiyatlarını meclis
üyeleriyle paylaştı. Orman Genel
Müdürlüğü olarak hedeflerinin, odun
hammaddesi ihtiyacımızın tamamını
yerli kaynaklardan karşılamak olduğunu söyleyen Reşat Benli endüstriyel
ağaçlandırmanın önemine dikkat çekti.
Sektörün yurtdışı piyasalarla
rekabet gücünü artırmak için sertifikalı orman alanlarımızın artırılması
gerekliliğine de vurgu yapan Benli,
ahşap kullanımın yaygınlaştırılması
için yaptıkları projelerden bahsetti.
Kastamonu Entegre A.Ş. Genel Müdürü Haluk Yıldız ise, sektörün öncelikli
sorunlarının yer aldığı sunuyu sektör
temsilcileri ile paylaştı. Sektörün en
önemli sorununun kaliteli, yeterli
ve uygun fiyatlı odun hammaddesi
temininde yaşanan sıkıntılar olduğuna değinen Yıldız, sorunun çözümü
için Orman Genel Müdürlüğü’nün,
yıllık üretiminin 25 milyon m3’ten 30
milyon m3’e çıkarmaları gerektiğini
hassasiyetle vurguladı. Orman ürünleri
sanayisinde hammadde fiyatlarının
istikrarsız ve öngörülemez olması
nedeniyle üreticilerin ve yatırımcıların
uzun vadeli planlama yapamamaları
ile sektördeki KDV oranlarını da diğer
önemli sorunlar olarak anlatan Yıldız,
sorunların çözümü için önerilerini
meclis üyeleriyle paylaştı.
TORİD Başkanı Göksel Korkmaz,
sektörün önünü açmak için temsilciler olarak çok çalıştıklarını, katma
değeri, rekabet gücü yüksek bir sektör
haline gelmek için eylem planı toplantıları gerçekleştirdiklerini belirtti.
Korkmaz ayrıca, 2018 yılında Kalkınma Bakanlığı’nın da 1,5 milyon TL’lik
desteğini alarak ahşap kullanımın
yaygınlaştırılması için projelere devam

ettiklerini vurguladı. Doğru bilgi ve
doğru sonuç için orman varlığına dayalı kalite stratejisine ihtiyaç duyulduğunu söyleyen TORİD Başkanı, analiz
yapılmadan işe başlanamayacağını
ifade ederek GEF 7 ahşap binalar ve
mukavemet testleri hakkında bilgilendirmede bulundu.
Dünyadaki modern ahşap sistemleri, ülkemizde başlayıp yaygınlaştırılması için nelerin yapılabileceği
konularına değinip bir sunum yapan
Ulusal Ahşap Birliği Başkanı Celalettin Akça, sektörün ihtiyacının açılım
olduğunu söyledi. Örnek olmadan
sanayi olmaz diyen Akça, ahşap binaların yaygınlaştırılması için sektörün
öncü sanayici kurumlarının veya kamu
binalarının örnek bir yapı yaparak sektördeki bilincin uyanmasının önemine
dikkat çekti. Ürüne değer katmanın,
hammaddeyi yerinde ve verimli kullanmaktan geçtiğini söyleyen Akça,
yeni yaklaşımlar ve yurtdışı örneklerini
meclis üyeleri ile paylaştı. Ahşap ve
çevrenin uyumuna dikkat çeken Akça, 1
m3 ahşap kullanıldığında doğaya 2 ton
karbondioksit verilmemiş olduğunu
örneklerle açıkladı.
Palet sektörü hakkında değerlendirmelerde bulunmak üzere toplantıya
davet edilen TSE Muayene Gözlem
Başkanlığı Yurtiçi Gözetim Müdürü
Fatih Taşkın, bir ürünün piyasaya
sürülmesi için paletin önemine dikkat
çekerek, paletle ilgili standart kriterlerinin hazır olduğunu ifade etti. Ahşap
sektörü içinde paletin büyük bir yer
aldığını belirten Taşkın, sektör temsilcileriyle bir araya gelerek çalışmaların
yapıldığını, Ekim ayı sonunda standartların yayınlanacağının bilgisini vererek
bir sunum gerçekleştirdi.
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[Yapılandırma ►

Bankalar Birliği duyurdu: ‘Büyükler’e
Finansal Yeniden Yapılandırma Başlıyor!
Uygulamadan 25 milyon TL ve üzeri borcu bulunanlar yararlanacak. KOBİ’lerin
kapsama alınması için ‘onay’ bekleniyor. Haklarında ‘iflas’ kararı bulunan borçlular
Finansal Yeniden Yapılandırma kapsamı dışında tutuldular.

Hüseyin Aydın
Bankalar Birliği
Yönetim Kurulu Başkanı

T

ürkiye Bankalar Birliğince (TBB),
banka ve finansal kurumlara
kredi borcu bulunan büyük ölçekli
şirketler için Finansal Yeniden Yapılandırma (FYY) uygulamasına başlanacağı
belirtilerek, uygulamadan, 25 milyon
TL ve üzeri kredi borcu bulunan büyük
ölçekli şirketlerin yararlanabileceği
bildirildi.
TBB tarafından Finansal Yeniden Yapılandırma Çerçeve Anlaşması
Uygulaması Hakkında yapılan duyuru,
birliğin sitesinde yayımlandı. Duyuruda,
banka ve finansal kurumlara kredi borcu
bulunan büyük ölçekli şirketler için FYY
uygulamasına başlanacağı belirtilerek,
“Küçük ölçekli şirketlerde uygulamaya
başlanması için onay beklenmektedir.”
denildi.
Uygulamayla borçlarını ödemeye
niyetli olan, ancak gelir-gider dengesi
bozulduğu için edimlerini yerine getiremeyen müşterilerin geri ödeme yükümlülüklerini yerine getirebilmelerine
imkan verilmesinin amaçlandığı aktarılan duyuruda, şunlar kaydedildi:
“Yeniden yapılandırma uygulamasının; 5411 sayılı Bankacılık Kanunu’nun
Geçici 32’nci maddesi uyarınca bankalar,
finansal kiralama şirketleri, faktoring
şirketleri ve finansman şirketleri ile kredi
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ilişkisinde bulunan borçluların bu kuruluşlar nezdindeki kredi borçlarına ilişkin
olarak, çerçeve anlaşma ve sözleşmeleri
kapsamında alınacak tedbirlerle, geri
ödeme yükümlülüklerini yerine getirebilmelerine, üretim, yatırım, istihdam
faaliyetlerini sürdürmelerine, dolayısıyla
ekonomik büyümeye imkan verecektir.
Banka ve finansal kurumlara 25 milyon
TL ve üzeri kredi borcu bulunan büyük
ölçekli şirketler FYY uygulamasından
yararlanabilecektir. 25 milyon TL’nin
altında kredi borcu bulunan küçük ölçekli
şirketler ise onayın alınmasını takiben
FYY uygulamasından yararlanabilecektir. Haklarında iflas kararı bulunan
borçlular FYY’den yararlanamayacaktır.”
BORÇLULAR, EN YÜKSEK 3 ALACAKLI
KURULUŞTAN BİRİNE BAŞVURABİLECEK
Duyuruda, FYY sürecine alınabilecek
borçluların, en yüksek üç alacaklı kuruluştan birine, Çerçeve Anlaşması ekinde
belirtilen formata uygun bir başvuru ve
taahhüt mektubuna, sürecin gerektirdiği diğer belge ve bilgileri de ekleyerek
başvuruda bulunabileceği bildirildi.
Çerçeve Anlaşması’nı imzalayan
alacaklı kuruluşların, Türkiye Bankalar
Birliği tarafından güncel olarak ilan edileceği belirtilen duyuruda, şu ifadelere

yer verildi:
“Başvurusu kabul edilen borçlular
için durumun korunması süreci başlayacak olup durumun korunması sürecinin
başlaması halinde, Çerçeve Anlaşması’nı
imzalamış bulunan alacaklı kuruluşlar,
borçlu hakkında yeniden yapılandırılan alacaklara ilişkin olarak icra takibi
yapamayacak (zaman aşımı ve hak
düşürücü süreler nedeniyle hak kaybına
yol açacak durumlar hariç olmak üzere),
mevcut takiplere devam edemeyecek,
yeni takipler açamayacak ve diğer yasal
yollara başvuramayacaktır. Borçlunun
başvuru tarihinden önce herhangi bir
alacaklı kuruluş tarafından başlatılmış
yasal takipler sonucu satış günü belirlenmiş olması, ihalenin feshi davasının
devam etmesi, borcun icra taahhüdüne
bağlanmış olması, tasarrufun iptali davasının devam etmesi halinde bu işlemler finansal yeniden yapılandırmadan
etkilenmeyecektir. Alacaklı kuruluşların,
Çerçeve Anlaşması’ndan kaynaklanan
yükümlülüklerini yerine getirmemesi durumunda ortaya çıkabilecek uyuşmazlıkların çözümü için Türkiye Bankalar Birliği
Yönetim Kurulu’nun belirleyeceği Hakem
Kurulu görev yapacaktır.”
Duyuruda ayrıca, Finansal Yeniden
Yapılandırma Uygulaması hakkında
detaylı bilgiye TBB’nin “www.tbb.org.tr/
fyy” sayfasından ulaşılabileceği bildirildi.
BANKALAR BİRLİĞİ UYGULAMA TEBLİĞİNDEN MADDELER
“Bu Çerçeve Anlaşması kapsamında
öngörülen uzlaşma sürecinin gerçekleştirilebilmesini teminen ve sürecin uygulanması aşamalarında görev yapmak
üzere aşağıda belirtilen organizasyon
yapısı oluşturulur.

1. Alacaklı Kuruluşlar Konsorsiyumu
(AKK)
AKK, Alacaklı Kuruluşlar’dan, Yurt
Dışı Kredi Kuruluşları ve Uluslararası
Kurumlardan ve AKK’nın kabulü halinde
diğer alacaklılardan oluşan bir konsorsiyumdur. Alacaklı Kuruluşlar’ın kararına
bağlı olmak üzere FYY uygulanacak her
bir borçlu ve/veya aynı risk grubuna
dahil olanlar bazında ayrı ayrı AKK’lar
veya tek bir AKK oluşturulabilir. Diğer
alacaklıların AKK’ya kabul edilebilmeleri
için ilgili AKK’nın onayının yanı sıra bu
kapsamda yapılandırılacak borçluyla sınırlı olmak üzere Çerçeve Anlaşması’nın
bir suretini imzalayarak bu yükümlülükleri kabul etmeleri ve Lider Banka’ya
(LB) vermeleri yeterlidir. Her bir borçluya ve/veya risk grubuna özgü olarak
oluşturulan AKK, üyeleri aynı dahi olsa
diğer AKK’lardan ayrı ve bağımsız olacaktır. AKK’nın diğer alacaklıları FYY’ye
kabulü, AKK’ya üye Alacaklı Kuruluşlar’ın
alacak toplamının 2/3’ünü ve AKK’ya
üye Alacaklı Kuruluşlar’ın en az ikisini
temsil eden Alacaklı Kuruluşlar’ın aynı
yöndeki kararıyla olur. Yurt Dışı Kredi
Kuruluşları ve Uluslararası Kurumlar ise,
yeniden yapılandırma sürecine katılmak istemeleri halinde AKK’nın rızasına
ve kabul nisaplarına bağlı olmaksızın
FYY’ye dahil olabilirler. Bu kapsamda
yapılandırılacak borçluyla sınırlı olmak
üzere Çerçeve Anlaşması’nın bir suretini
imzalayarak bu yükümlülükleri kabul
etmeleri ve Lider Banka’ya (LB) vermeleri yeterlidir.
AKK’ya dahil edilen söz konusu alacaklılar Çerçeve Anlaşması’nı imzalamış
olan diğer AKK üyeleri ile aynı hak ve
yükümlülüklere sahip olacaktır.
a. AKK, sürecin hızlı çalışmasını
teminen, nihai kararlar AKK tarafından
verilmek kaydıyla, ilgili borçlular ile yapılacak müzakereleri LB’nin önderliğinde olmak üzere AKK üyeleri arasından
yeterli görülen sayıda üyeden oluşan bir
heyet ile sürdürmeyi kararlaştırabilir.
b. AKK tarafından, borçlu ile alacaklılar arasında gerekli işbirliğinin sağlanmasını, borçluya ilişkin bilgilerin alınıp
değerlendirilmesini, borçlunun finansal
sorunlarının ortaya konularak çözüm
önerilerinin geliştirilmesini teminen ve
olay bazında belirlenecek müzakere
takvimi içinde işbu Anlaşma’nın durumun korunması süreci prensiplerine
ilişkin IX. madde hükümleri uygulanır.
Başvuru esnasında borçludan alınmış
olan Taahhütname’deki esaslara uyulmadığı tespit edildiğinde AKK üyelerine
bilgi verilir ve durumun korunması
süreci AKK kararıyla sona erer.
c. Çerçeve Anlaşmaları kapsamında
bir borçluyla yapılan sözleşmenin Alacaklı Kuruluşlar’ın alacaklarının 2/3’ünü

oluşturan çoğunluğu tarafından imzalanması halinde, Çerçeve Anlaşması’nı
imzalamış olan Alacaklı Kuruluşlar’ın
tamamı tarafından alacakların yeniden
yapılandırılması zorunludur.
Genel Prensipler ve Tarafların
Yükümlülükleri
1. Borçlu firma bazında gündeme
gelen Finansal Yeniden Yapılandırmalar,
bu Anlaşma kapsamında en geniş
şekliyle ele alınır. Bu kapsamda, AKK’nın
uygun görmesi halinde;
a. mevcut riskin yeniden ve borçlu
bazında belirlenecek koşullarla vadeye
bağlanması,
b. ilave finansman sağlanması,
(işletme sermayesi amaçlı ve/veya
gerek duyulduğunda yarım kalmış
yatırımın veya yeni yatırımın finansmanı
amacıyla),
c. borçlunun ana faaliyeti ile
doğrudan ilgili olmayan faaliyetlerinin
tasfiyesi,
ç. sermaye artırımı,
d. yönetim değişikliği,
e. halka açılma,
f. iştirak ve varlık satışı,
g. ortaklık yapısının değiştirilmesi,
ğ. şirket hisseleri/hisse senetleri
üzerinde AKK’ya dahil alacaklılar lehine
rehin ve/veya intifa hakkı tesis edilmesi,
h. gerekli görülmesi halinde
başvuruyu yapan borçlunun ortak
ve birinci derece akrabalarının mal
varlıklarının teminat olarak garameten
AKK üyelerine verilmesi hususları
dahil, burada sayılmayan ancak ilgili
borçlunun ekonomiye kazandırılmasını
teminen gerekli görülen değişiklikler
(tek başına veya bir kısmı ya da tamamı
bir arada olmak üzere) yapılabilir ya da
yapılması ilgili borçludan talep edilebilir.
2. Bu Anlaşma’yı imzalayan Alacaklı
Kuruluşlar, Anlaşma’nın amaçlarına
odaklanarak, gündeme gelen borçluların
finansal yeniden yapılandırılmalarına
ilişkin süreçte, uzlaşmanın sağlanması
için azami çabayı gösterir.
3. FYY kapsamına alınan her
borçlu kendi özel koşulları içinde ele
alınacaktır. İlgili borçlunun sorunu ve
bu sorunu doğuran nedenler ortaya
konarak, çözüm yolları irdelenecek
ve en uygun çözüm üretilmeye
çalışılacaktır.
4. Belirli bir borçlunun öngörülen
yapı içerisinde gündeme gelmesinden
itibaren FYYS oluşturuluncaya
kadar olan süreç hızlı bir şekilde
sonuçlandırılacaktır. Bu konuda
oluşturulacak her türlü çalışma ve
toplantı takvimine organizasyonda
belirtilen tüm kişiler uymak zorundadır.
5. Bu Anlaşma çerçevesinde
ilgili borçluların borçlarının yeniden

yapılandırılmaları bankacılık mevzuatı
ve diğer finansal kuruluşların tabi
olduğu mevzuat hükümleri ile kendi usul
ve uygulama esasları doğrultusunda
gerçekleştirilecektir.
6. AKK üyeleri tarafından sürecin
başlamasından önce alınmış bulunan
mevcut teminatların korunması
esastır. Bu amaçla, ilgili borçlu ile
yapılacak FYYS’ye ve gerek duyulması
halinde Alacaklı Kuruluşlar’ın kendi
aralarında yapacakları sözleşmelere,
teminatlı alacakların tahsili, dağıtımı
ve teminatların paraya çevrilmesi
konularında hükümler konulacaktır.
Faktoring işlemine konu alacaklar
ile finansal kiralama işlemine konu
mallar hakkında bu maddenin birinci
cümlesindeki hüküm uygulanır.
7. Garameten teminat alınacak
varlıklar üzerinde FYYS’ye taraf olan
Alacaklı Kuruluşlar’ca daha önce
konulmuş olan rehin/ipotek dışındaki
takyidatlar, garameten teminat
alınmasıyla birlikte kaldırılır
8. FYYS öncesinde alınmış olan
teminatların FYYS’den sonra nakde
dönüşmesi durumunda, tahsilat
tutarının ilgili Alacaklı Kuruluş’un taksit
tutarından eşit olarak düşülerek taksit
adedi ve vadesi değişmeksizin taksit
tutarlarının düşürülmesine yönelik
olarak ilgili Alacaklı Kuruluş’un ödeme
planı revize edilecektir.
Teminat konusu varlıkların
üzerindeki mevcut takyidatlardan
sonra gelmek üzere FYYS kapsamında
garameten teminat tesis edildiği
takdirde garameten, teminata tekabül
eden tahsilat meblağının hangi
ödemelere mahsup edileceğine AKK
karar verir.
9. İlgili tüm kuruluşlar,
yapılandırmaya konu borçlunun finansal
yeniden yapılandırılması süreci boyunca
gizlilik ilkesine tam olarak uyarlar. 5411
sayılı Bankacılık Kanunu’nun bankacılık
sırrı ve müşteri sırrının korunmasına
ilişkin hükümleri ile 6698 Sayılı Kişisel
Verilerin Korunması Kanunu
hükümleri ve ilgili diğer mevzuat
hükümlerine tamamen riayet edilir.
Alacaklı Kuruluşlar arasında
aşağıdaki esaslara uyulmak kaydıyla
bilgi paylaşımı mümkündür.
İşbu Anlaşma’nın tüm tarafları,
finansal yeniden yapılandırma talebi
veya başvurusu veya bu konuda yapılan
görüşmeler de dahil olmak üzere işbu
Anlaşma’nın uygulanması sürecinde
gerek birbirlerine gerek Borçlulara
gerekse üçüncü kişilere ilişkin olarak
edinecekleri her türlü bilgi bakımından
bu bilgiyi Gizli Bilgi olarak kabul ederek
Gizli Bilgiyi her zaman en az kendisine
ait benzeri gizliliğe ve öneme haiz
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bilgilerinin mahremiyetini korumak için
gösterdiği özen seviyesinde bir özen
göstererek koruyacaktır.
İşbu Anlaşma’nın tüm tarafları
Gizli Bilgiyi, sır olarak saklayacak
ve işbu Anlaşma’da ve mevzuatta
yer alan istisnalar ve izin verilen
durumlar dışında üçüncü kişilere
açıklamayacaktır.
İşbu Anlaşma’nın imzasından
önce ya da sonra kamuya mal olmuş
bilgiler, yürürlükte olan kanun ya da
düzenlemeler ya da verilmiş olan bir
mahkeme kararı, düzenleyici kurum
talebi, idari emir veya kanunen yetkili
kılınmış makam, merci ve kişilerin
talepleri üzerine açıklanması gereken
bilgiler, Gizli Bilgi tanımının dışındadır.
İşbu Anlaşma’nın tüm tarafları
Bankacılık Kanununun banka ve müşteri
sırrının korunmasına dair hükümleri
dairesinde banka ve müşteri sırrının
korunması bakımından anılan Kanun
hükümlerine de aynen uyacaklarını
kabul, beyan ve taahhüt ederler.
Herhangi bir tereddütte mahal
vermemek adına kanunen yetkili kılınan
makam, düzenleyici kurum ve merciler
tarafından resmen talep edilen ve
yürürlükteki mevzuat kapsamında
paylaşılması gereken bilgiler için
Tarafların muvafakati aranmaz.
10. Uygulama süreci içinde AKK
üyelerinin en az ikisinin istemi ve
AKK’ya üye Alacaklı Kuruluşlar’ın
alacak toplamının 2/3’ünü ve AKK’ya
üye Alacaklı Kuruluşlar’ın en az ikisini
temsil eden Alacaklı Kuruluşlar’ın aynı
yöndeki kararının oluşması kaydıyla,
FYYS’de başlangıçta öngörülen temel
prensiplerden uzaklaşılmadan revizyon
yapılabilir.
11. Gerek duyulması halinde borçluya
ek kredi sağlanabilir. Sağlanan ek
kredi FYYS çerçevesinde tesis edilen
teminatlar ve FYYS kapsamında yapılan
tahsilatlardan öncelikli ödenecektir.
Sözleşme kapsamında kullandırılacak
ek kredi için alınacak yeni teminatlardan
yapılacak tahsilatlar öncelikle ek
kredinin tasfiyesinde kullanılır. Buna
ilişkin esaslar ve uygulama koşulları
FYYS’de belirtilir. Gerekli görülen
hallerde ek protokol düzenlenir.
İlave borçlanma bakımından aşağıdaki
temel prensipler uygulanacaktır.
1. AKK’ya dahil bankaların borçlu
nezdindeki toplam alacaklarının en az
yüzde 90’ına sahip olan birden fazla
bankanın aynı yöndeki kararı ile FYYS’yi
imzalayan bankalarca mevcut garame
paylarıyla orantılı olarak ilave kredi
kullandırılacaktır.
2. Birinci bentte belirtilen nisabın
karşılanamaması halinde, AKK’ya
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dahil bankalardan herhangi birinin
veya birden fazlasının ilave kredi
kullandırımını istemesi durumunda,
AKK’ya üye Alacaklı Kuruluşlar’ın
alacak toplamının 2/3’ünü ve AKK’ya
üye Alacaklı Kuruluşlar’ın en az ikisini
temsil eden Alacaklı Kuruluşlar’ın
aynı öndeki kararı halinde isteyen
bankalarca kredi kullandırılacaktır. Bu
durumda ek kredi için alınacak yeni
teminatlardan yapılacak tahsilatlar,
öncelikle ek kredinin tasfiyesinde
kullanılır. FYYS imzalayan bankalardan
ek kredi kullandırmayanlar, bu yeni
teminatlardan ve FYYS kapsamında
yapılan tahsilatlardan öncelikli tahsilat
talep edemez.
3. Borçlu firmanın AKK dışı
taraflardan borçlanması veya AKK’ya
dahil olmakla birlikte finansal kiralama,
faktoring ve finansman şirketlerine
ilave AKK’ya üye Alacaklı Kuruluşlar’ın
alacak toplamının 2/3’ünü ve AKK’ya
üye Alacaklı Kuruluşlar’ın en az ikisini
temsil eden Alacaklı Kuruluşlar’ın aynı
yöndeki kararıyla mümkün olacaktır.
12. Anapara alacağının tamamından
veya bir kısmından vazgeçmenin
veya iştirak etmenin veya ayni
tahsilatın gerekli görülmesi halinde
işbu Anlaşma’nın II. maddesinin
birinci fıkrasının (ç) ve (d) bentlerinde
belirtildiği şekilde işlem yapılabilmesi
için AKK’ya dahil Alacaklı Kuruluşlar’ın
tamamının aynı yönde karar alması
gerekir. Bu yönde bir karar verilmesi
halinde ayrıca bir karar alınmadığı
takdirde yapılan işlemden dolayı
vazgeçilen alacağın Alacaklı Kuruluşlar
arasındaki paylaşımı garameten
yapılacaktır.
Kredilerin teminatlarının ya da
Alacaklı Kuruluşlar tarafından iştirak
olarak edinilecek borçluların varlık
ve yükümlülüklerinin gerçeğe uygun
değerine ilişkin değerleme, taraflardan
birinin talep etmesi durumunda,
Sermaye Piyasası Kurulunca değerleme
yapmaya yetkilendirilmiş kuruluşlar
tarafından yapılır. 6362 sayılı Kanun’a
göre kurulan yatırım fonları için
sermaye piyasası mevzuatında yer
alan değerlemeye ilişkin düzenlemeler
saklıdır.
13. Çerçeve Anlaşması’nı imzalayan
Alacaklı Kuruluşlar bu Anlaşma
kapsamında gündeme gelecek olan
takvime bağlanan süreci yönetmek,
gerekli koordinasyonu sağlamak,
doküman trafiğini hızlandırmak
amacı ile bu konularla ilgili olarak
görevlendirecekleri en az iki, en fazla
dört yetkililerinin isimlerini ve tüm
iletişim araçları ile erişim olanaklarını
Çerçeve Anlaşması’nı imzalayan
Alacaklı Kuruluşlar’a iletilmek üzere

TBB’ye bildirirler. Olası değişikliklerin
derhal güncelleştirilmesi gerekir.
Alacaklı Kuruluşlar, isterlerse
TBB’ye bildirmek kaydıyla ilgili AKK’ya
özgü olmak üzere farklı yetkililer
görevlendirebilirler.
14. Kamuoyunun bilgilendirilmesine
yönelik raporlar ve konsolide istatistik
bilgiler TBB tarafından, TBB Yönetim
Kurulu’nun belirlediği esas ve usuller
çerçevesinde, ilgili borçlunun,
ortaklarının ve varsa garanti veren
kişiler ile Alacaklı Kuruluşlar’ın
isimlerine yer verilmeksizin açıklanır.
Söz konusu bilgiler TBB tarafından
derlenir.
15. AKK tarafından FYYS’de
borçların tespitine esas teşkil edecek
bir tarih belirlenerek bu tarih itibariyle
borç tutarları tespit edilir. Borç
tespiti AKK tarafından farklı bir tarih
benimsenmediği takdirde, başvuru tarihi
itibarı ile yapılır.
İlgili kredi türünün uygulama
sürecinden kaynaklanan nedenlerle
ve/veya yukarıda belirtilen yönteme
göre uygun dokümanın bulunmadığı
durumlarda, AKK borç tespitini yasal
mevzuat ve genel teamüllere uygun
olarak daha farklı bir şekilde yapmaya
karar verebilir.
16. AKK başvuru tarihinden itibaren
en fazla 90 gün içinde yeniden
yapılandırma kararını oluşturamadığı
takdirde süreç sona erer. Bu süre,
AKK’ya üye Alacaklı Kuruluşlar’ın alacak
toplamının 2/3’ünü ve AKK’ya üye
Alacaklı Kuruluşlar’ın en az ikisini temsil
eden Alacaklı Kuruluşlar’ın aynı yöndeki
kararıyla en fazla 90 gün süreyle
uzatılabilir. Çerçeve Anlaşması’nın
süresi içinde en fazla iki kere başvuru
yapılabilir.
17. Bu Anlaşma’nın taraflarını
oluşturan Alacaklı Kuruluşlar’dan
sadece birine borçlu bulunan borçlularla
ilgili olarak, ilgili Alacaklı Kuruluş
tarafından uygun görülmesi halinde
serbestçe FYYS düzenlenebilir.
18. AKK, yapılandırma çalışmaları
sırasında ilgili borçlunun borç ve varlık
dengesini de gözeterek, işletme içi ve
işletme dışı varlıklarını, üzerlerinde
varsa kısıtlamalarını da dikkate alarak
finansal sürdürülebilirliğin gerektirdiği
ek işletme sermayesi ihtiyacının
giderilmesi dahil olmak üzere en
verimli şekilde değerlendirilmesine
özen gösterir. Bu kapsamda,
yapılandırmanın sonucu gerek AKK’ya
yapılacak geri ödemelerin, gerekse ek
işletme sermayesinin kaynaklarının
sağlanmasında söz konusu
varlıkların güncel piyasa koşullarında
satılabilmesiyle ilgili gerekli önlemleri
almaya çaba gösterir.

19. AKK’ya dahil bankalar, 5411
sayılı Bankacılık Kanunu’nun 49 uncu
maddesinde tanımlandığı şekliyle
aynı risk grubuna dahil oldukları
borçlulara piyasa faizlerinin altında
faiz uygulayamaz ve ilave finansman
sağlayamaz.
Uygulama Süreci Prensipleri
FYY sürecine alınabilecek borçlular;
en yüksek alacaklı üç Alacaklı
Kuruluş’dan birine, Çerçeve Anlaşması
ekinde belirtilen formata uygun bir
Başvuru ve Taahhüt Mektubu’na sürecin
gerektirdiği diğer belge ve bilgileri
de ekleyerek başvuruda bulunurlar.
Başvuru formu ve eklerine ilişkin
olarak formda yer alabilecek eksiklikler
bakımından mevcut başvurunun
geçerli başvuru olarak kabul edilip
edilmeyeceğine Alacaklı Kuruluşlar
toplantısında karar verilir.
Kendisine başvurulan Alacaklı
Kuruluş en geç 3 iş günü içinde
olmak üzere ilgili borçlunun beyanı
doğrultusunda borçlu bulunduğu
ve Çerçeve Anlaşması’nın tarafları
arasında bulunan Alacaklı Kuruluşlar’a
bilgi vererek bu Anlaşma’da belirlenen
yönteme uygun olarak yapılacak
hesaplamaya göre alacaklarının ve
varsa teminatlarının bildirilmesini talep
eder. Alacaklı Kuruluşlar, kendilerine
yapılan bildirimi izleyen en geç 3 iş
günü içinde bu geri bildirimi Başvurulan
Alacaklı Kuruluş’a yaparlar.
Kendisine başvurulan Alacaklı
Kuruluş, başvurunun Bankacılık
teamüllerine aykırı, kötü niyetli, kabulü
mümkün olmayan koşullar içerdiği
vb gerekçelerle FYY süreci devam
ettirilmeyerek başvurunun doğrudan
reddedilmesi gerektiği kanaatinde ise,
red gerekçelerini belirterek Alacaklı
Kuruluşlar Konsorsiyumu nezdinde bir
oylama yapılmasını talep edebilir.
AKK’ya üye Alacaklı Kuruluşlar’ın
alacak toplamının 2/3’ünü ve AKK’ya
üye Alacaklı Kuruluşlar’ın en az ikisini
temsil eden Alacaklı Kuruluşlar’ın
bu yöndeki oyuyla FYY süreci
başlatılmadan başvuru reddedilebilir.
Kendisine başvurulan Alacaklı
Kuruluş iletilen alacak tutarlarından
oluşan dökümü 3 iş günü içinde Alacaklı
Kuruluşlar’la paylaşır. Başvuruyu
takiben 10 uncu iş gününde, Başvurulan
Alacaklı Kuruluş’a iletilen alacak
tutarlarından oluşan döküm esas
alınarak AKK tarafından LB seçimi
yapılır. AKK içinde en büyük alacaklı
konumundaki Alacaklı Kuruluş,
ilgili müzakerelerin yönetilmesi,
sonuçlandırılması ve uygulamanın
izlenmesi konusunda LB olarak görev
yapar. LB, bu görevini, kendi isteği ile

kendisinden sonra gelen en büyük
alacaklı ikinci veya varsa üçüncü
Alacaklı Kuruluş’a (devralacak olanın
mutabakatı sağlanmak koşuluyla)
devredebilir. AKK, AKK’ya üye Alacaklı
Kuruluşlar’ın alacak toplamının 2/3’ünü
ve AKK’ya üye Alacaklı Kuruluşlar’ın
en az ikisini temsil eden Alacaklı
Kuruluşlar’ın aynı yöndeki kararıyla
LB’yi seçebilir. Seçimde, AKK üyeleri
alacaklarıyla orantılı olarak oy
kullanırlar. En fazla oyu alan aday, LB
olarak seçilir.
LB, yeniden yapılandırma sürecine
alınan borçluyla birlikte ele alınması
gerekli görülen aynı risk grubu
içinde yer alan borçluları ve ortakları
başvuruda bulunan borçlunun yazılı
beyanını esas alarak belirler ve bu
kişilerden de Başvuru ve Taahhüt
Mektubu ister. LB’nin bu konuda aldığı
aksiyonların, diğer AKK üyelerinin
itirazlarına yol açması halinde itirazda
bulunan üyenin talebi üzerine itiraz
konusu husus oylanarak uzlaşma
sağlanır.
İhtiyaç duyulması halinde AKK’nın
fiziken toplanmasına gerek olmaksızın
AKK üyeleri arasındaki iletişim ya
da oylama elektronik ortamlarda
sağlanabilir.
Başvurulan Alacaklı Kuruluş veya
atanmış ise LB, kendisine yazılı olarak
iletilen bilgi talepleri kapsamında 5411
sayılı Bankacılık Kanunu ve 6698 sayılı
Kişisel Verilerin Korunması Kanunu
hükümleri saklı kalmak kaydıyla Yurt
Dışı Kredi Kuruluşları veya Uluslararası
Kurumlara alacaklısı oldukları
borçlunun FYY sürecine ilişkin olarak
bilgi sağlayabilir.
Çerçeve Anlaşma’da aksi yönde
bir nisap açıkça öngörülmedikçe bu
Anlaşma’da belirtilen her türlü hususa
ilişkin kararlar AKK’ya üye Alacaklı
Kuruluşlar’ın alacak toplamının 2/3’ünü
ve AKK’ya üye Alacaklı Kuruluşlar’ın
en az ikisini temsil eden Alacaklı
Kuruluşlar’ın aynı yöndeki kararıyla
alınır.
Durumun Korunması Süreci Prensipleri
“Durumun Korunması Süreci”,
tarafların gerek kendi aralarındaki
gerekse borçlu ile olan mevcut hukuki
statünün, teminat yapısının, ilişki
düzeyinin ve borçlu ile ortaklarının
varlıklarının, öngörülen makul bir
müzakere süresi boyunca korunmasını
içeren bir süreçtir.
Borçlu, durumun korunması
sürecinin geçerli olduğu süre içinde
AKK üyeleri de dahil olmak üzere
alacaklılar arasında (tek tek ya da
grup halinde) farklılık yaratacak hiçbir
girişimde bulunamaz. Bu kısıtlama,

ilgili borçlunun bağlantılı bulunduğu
diğer kişi ve kuruluşlar ile ortaklarını da
kapsar.
Finansal kiralama sözleşmelerine
konu mallar için 2004 sayılı İcra ve İflas
Kanunu’nun 307’nci maddesi hükümleri
kıyasen uygulanır.
Şu kadar ki, borçlu, ikinci fıkra
hükümlerine aykırı olmamak kaydıyla,
Çerçeve Anlaşması’nı imzalamamış
olan Yurt Dışı Kredi Kuruluşları veya
Uluslararası Kurumlara olan veya
bu kurum ve kuruluşlar ile Alacaklı
Kuruluşlar’ın birlikte vermiş oldukları
borçlarına ilişkin finansal yeniden
yapılandırma veya benzeri diğer
süreçler yürütebilecektir.
Taraflar, borçlu ile olan mevcut
hukuki statünün, teminat yapısının,
ilişki düzeyinin ve borçlu ile ortaklarının
malvarlıklarının, müzakere süreci
içinde kapsamlı olarak korunmasına
genel olarak özen gösterirler.
Başvurulan Alacaklı Kuruluş’a
usulüne uygun bir şekilde başvuruda
bulunulması ve başvurunun ilgili
Alacaklı Kuruluşlar’la paylaşılması
ile birlikte, herhangi bir prosedüre
tabi olmaksızın “Durumun Korunması
Süreci” başlar. Bu süreçte Alacaklı
Kuruluşlar tarafından borçlu hakkında
FYY konusu alacaklara ilişkin olarak
icra takibi yapılamaz, zamanaşımı ve
hak düşürücü süreler nedeniyle hak
kaybına yol açacak durumlar hariç
olmak üzere, mevcut takiplere devam
edilemez, yeni takipler açılamaz, diğer
yasal yollara başvurulamaz.
“Durumun Korunması Süreci”nin
devam edip etmemesine ilk AKK
toplantısında karar verilir. İlk AKK
toplantısında görüş bildirilmemesi
halinde Alacaklı Kuruluş’un görüşünün
olumlu olduğu kabul edilir.
Borçlunun başvuru tarihinden
önce herhangi bir Alacaklı Kuruluş
tarafından başlatılmış yasal takipler
sonucu;
 Satış günü alınmış olması,
 İhalenin feshi davasının devam
ediyor olması,
 Borcun İcra Taahhüdüne bağlamış
olması,
 Tasarrufun iptali davasının devam
ediyor olması, şeklinde aksiyonlar
lınmış ise bu işlemler FYY’den
etkilenmez. Söz konusu işlemleri
uygulayan Alacaklı Kuruluş/Kuruluşlar
dilerse bunlardan feragat edebilir.
Feragat edilmemesi halinde FYY
sürecinin devam edip etmeyeceğine
AKK’ya üye Alacaklı Kuruluşlar’ın
alacak toplamının 2/3’ünü ve AKK’ya
üye Alacaklı Kuruluşlar’ın en az ikisini
temsil eden Alacaklı Kuruluşlar
tarafından karar verilir.”
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[Kalkınma ►

MARKA: 2019 Yılı Fizibilite Desteği Programı Sonuçları

D

oğu Marmara Kalkınma Ajansı
(MARKA) 2019 Yılı Fizibilite
Desteği Programı kapsamında 23.07.2019 – 20.09.2019 tarihleri
arasında Ajansımıza yapılan proje
başvuruları, 23.09.2019 tarihinde gerçekleştirilen 09/2019 sayılı Yönetim
Kurulu toplantısında görüşülmüş ve
desteklenecek projeler listesi Yönetim
Kurulu tarafından karara bağlanmıştır.
2019 Yılı Fizibilite Desteği Programı kapsamında desteklenmeye
hak kazanan proje listesi aşağıda yer
almaktadır.
15 Ekim 2019 tarihine kadar Kalkınma Ajansları Yönetim Sistemi (KAYS)

üzerinden başvuru formu ve ekleri
ile başvuru rehberinde belirtilen ve
KAYS’a yüklenmiş destekleyici belgelerin aslı veya onaylı suretlerinin ve
Ajans tarafından talep edilecek diğer
belgelerin Kocaeli’de bulunan Proje
Uygulama Birimi’ne veya Ajansa bağlı
diğer illerde bulunan Yatırım Destek
Ofislerine teslim edilmesi gerekmek-

tedir.
Söz konusu belgelerin tamamlanması sonrasında destek almaya
hak kazanan yararlanıcı kurum ve
kuruluşlar ile Ajans arasında sözleşme imzalanacaktır. Sözleşmelerin
imzalanma tarihi yararlanıcı kurum
ve kuruluşlara ayrıca bildirilecek
olup sözleşme aşamasında başvuru
rehberinde belirtilen usul ve esaslara uygun olarak gerekli belgeler
talep edilecektir. Sözleşmeye davet
bildirimi sonrası listedeki başvuru
sahipleri ilgili mevzuat çerçevesinde
belirtilen sürede sözleşme imzalamak
üzere Ajansa başvurmaması halinde
destekten yararlanamayacaktır.

Sıra No

Referans No

Proje Adı

Başvuru Sahibi Adı

İl

1

TR42/19/
FD/0007

MARMARA DEPREM VE YAPI MÜHENDİSLİĞİ
TEST MERKEZİ (MARTEST) FİZİBİLİTE ÇALIŞMASI

GEBZE TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

KOCAELİ

2

TR42/19/
FD/0009

ARTTIRILMIŞ GERÇEKLİK/SANAL GERÇEKLİK
TEKNOLOJİLERİNİN DOĞU MARMARA
SANAYİİNDE UYGULAMASINA YÖNELİK FİZİBİLİTE
RAPORU

KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ TEKNOPARK A.Ş.

KOCAELİ

3

TR42/19/
FD/0010

YALOVA VALİLİK HİZMET BİNASI YAPIM İŞİ İÇİN
FİZİBİLİTE RAPORU HAZIRLANMASI

YALOVA ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK
İL MÜDÜRLÜĞÜ

YALOVA

Dayanıklı tüketim malları sektörünün güncel
konuları masaya yatırdı

T

OBB Türkiye Dayanıklı Tüketim
Malları Meclisi 2019 yılı Eylül toplantısını, TOBB Yönetim Kurulu Üyesi Oğuzhan Ata Sadıkoğlu ve Meclis
Başkanı Fatih Kemal Ebiçlioğlu Başkanlığında, Meclis Üyelerinin katılımlarıyla TOBB İstanbul Hizmet Binasında gerçekleştirdi. 
Toplantıda ilk olarak Koç Holding Ekonomik Araştırmalar Koordinatörü Ahmet Çimenoğlu, dünya ve
Türkiye’nin ekonomik görünümü hakkında bilgiler sundu. Dünyada 2019
dördüncü çeyrek büyüme tahminlerine, Türkiye ekonomisindeki mevcut
durum ve beklentilere, finansal piyasalardaki değişikliklere güncel rakamlarla değindi. TÜRKBESD verilerine
göre, Ocak-Ağustos 2019 döneminde
beyaz eşya 6 ana ürün kapsamında
geçtiğimiz seneye kıyasla, iç satış ve
ihracat adetlerinde sırasıyla %12 azalış ve %1,7 artış görüldüğü belirtildi.
Bunun yanında İMMİB verileri incelendiğinde de, dayanıklı tüketim malları
ihracat değerinin, geçtiğimiz senenin
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Ocak-Nisan dönemine kıyasla %1 arttığı bilgisi paylaşıldı.
Elektronik Cihazlar İmalatçıları
Derneği (ECİD) tarafından elektronik
cihazlarda iç satış adetleri ve ihracat
rakamlarının da paylaşıldığı toplantıda, Sıfır Atık Vakfı Kurulması ile Bazı
Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına
Dair Kanun Değişikliği gündeme alındı.
Gündem maddesi kapsamında,
İngiltere’de IoT ürünler için Siber
Güvenlik Mevzuatı ve bu konudaki
çalışmaları hakkında bilgi verildikten
sonra Meclis bünyesinde oluşturulan
Teşvikler ve Üniversite Sanayi İşbirliği

Çalışma Komisyonu faaliyetlerinden
bahsedildi.
Toplantı sonunda değerlendirmede bulunan Birliğimiz TOBB Yönetim
Kurulu Üyesi Oğuzhan Ata Sadıkoğlu,
konuşmasına TOBB Başkanı M. Rifat
Hisarcıklıoğlu’nun selamını ileterek
başladı.
Akıllı cihazlar ve dijitalleşme gündeme gelmişken, iş dünyasının en
büyük çatı kuruluşu olan TOBB’un
Türkiye ekonomisinin yüzde 90’dan
fazlasını oluşturan KOBİ’lerin hızla
dijitalleşen dünyaya ayak uydurmalarını ve rekabet güçlerini artırmalarını
sağlamak amacıyla Vodafone’un katkılarıyla başlattığı ‘Dijital Dönüşüm
Hareketi’ hakkında bilgi verdi.
Sadıkoğlu, teknolojinin akıl almaz
şekilde ilerlemesine değinerek, bunun
yanında değişime ayak uydurmanın
elzem olduğunu ifade etti. Türkiye’deki
firmaların sahaya inmekte bir sıkıntı
yaşamadığını ancak altyapı ve kurumsallaşma anlamında AB ülkelerine nazaran geride kaldığına dikkati çekti.

YENİLİKÇİ OSGB

İŞ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANI

Yenilikçi Eğitim Ortak Sağlık Güvenlik Birimi Danışmanlık Tıbbi Malz. San. ve Tic. Ltd. Şti.
Tel: 0262 341 38 41(Pbx) Faks: 0262 341 38 60
Sepetlipınar Serbest Bölge Mah. 107. Cad. No:12/B

[OSB’lerden ►

Kömürcüler OSB’nin taşınması için
hazırlıklar olgunlaştırılıyor

M

armara Belediyeler Birliği ve
Kocaeli Büyükşehir Belediye
Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, Dilovası Kömürcüler OSB’nin
uygun bir yere taşınmasıyla alakalı
yapılan toplantıya katıldı.
Toplantıya; Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Kentsel Dönüşüm Hizmetleri
Genel Müdürü Vedat Gürgen, Vali Yardımcısı Osman Ekşi, Kömürcüler OSB
Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ayhan
ile Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü
yetkilileri de katıldı.
Toplantı sonrası bir açıklama yapan Başkan Büyükakın, Kömürcüler
OSB’nin taşınmasıyla ilgili bir komisyon oluşturulacağını açıklayarak;
“Bizim toplantı gündemimiz, Kömürcüler OSB’nin daha uygun bir yere
taşınmasıyla ilgiliydi. Bunu görüştük,
müzakere ettik. Valiliğimiz, Büyükşehir Belediyemiz, Dilovası Belediyemiz
ve OSB’nin belirleyeceği yetkililerden
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oluşan bir heyet aracılığıyla bu sürecin nasıl yönetileceği, uygun yer seçimi, taşınma takvimi ve diğer detaylar
üzerinde bir komisyon oluşturulacak”
dedi.
“VATANDAŞIN TALEBİ OLMADAN
KENTSEL DÖNÜŞÜM ÇALIŞMASI
YAPMIYORUZ”
“Komisyonun çalışmaları doğrultusunda da inşallah zaman geldikçe onu
olgunlaştıkça kamuoyunu tekrar bilgilendireceğiz” diyen Başkan Büyükakın, bir basın mensubunun Dilovası’nın
taşınması ile ilgi olarak bu toplantıda
gündem oldu mu? sorusuna da cevap veren Başkan Büyükakın, “Burada
böyle bir gündemimiz olmadı. O ayrı
bir konudur. Dilovası’nın mutlaka taşınması diye bir gündemimiz yok. Vatandaşımızın talebi olmadan biz hiçbir
yerde kentsel dönüşüm çalışmasını
başlatmıyoruz” ifadelerini sarf eti.

“KÖMÜRCÜLER OSB’NİN TAŞINMASI
KONUSUNU DEĞERLENDİRDİK”
“Orada bizim için asıl ve vazgeçilmez olan vatandaşımızın talebidir” diyerek açıklamalarını sürdüren
Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı
Doç. Dr. Tahir Büyükakın, “Vatandaşımız böyle bir talepte bulunursa,
vatandaşımızın rızasına uygun olarak gerekli çalışmaları ilgili heyetler
yaparlar. O çalışmada ayrıca yürür.
Buradaki gündemin Dilovası’nın taşınmasıyla bir alakası yoktur. Kömürcüler OSB’nin taşınması konusunu değerlendirdik” açıklamasını
yaptı.
Yer konusunda bir gelişme var
mı? sorusuna ise Başkan Büyükakın,
“Hayır, sadece arkadaşlarımızla birlikte konuya ilişkin bir heyetin oluşturulması, yapılacak çalışmalar için
burada bir değerlendirme yaptık” diyerek açıklamalarını tamamladı.

[Yerel yönetim ►

Büyükakın’a çok önemli görev

M

armara Belediyeler Birliği ve
Kocaeli Büyükşehir Belediye
Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, 28-31 Ekim tarihleri arasında
Strasbourg’da gerçekleştirilecek
Avrupa Konseyi Yerel ve Bölgesel
Yönetimler Kongresi için ulusal heyet
başkanı seçildi. Türkiye Belediyeler
Birliği’nin Ankara’daki merkez binasında gerçekleştirilen toplantıda kongrenin ön hazırlık çalışmasına katılan
Başkan Büyükakın, kongreye katılacak
Türkiye ulusal heyet üyeleriyle de
tanıştı. Yerel ve Bölgesel Yönetimler
Kongresi, Avrupa Konseyinin yerel
ve bölgesel yönetimleri temsil eden
temel organlarından birisi olmasıyla
dikkat çekiyor. 1949 yılında kurulmuş
olan Avrupa Konseyi, Avrupa çapında
ilk ve en geniş siyasi organizasyon
olma özelliği taşıyor.
AVRUPA KONSEYİ’NİN MERKEZİ
STRASBOURG’DA
Amacı insan haklarının korunması ve geliştirilmesi, hukuk devleti ve
çoğulcu demokrasi ilkelerine saygının
sağlanması olan bir Avrupa kuruluşu niteliğindeki Avrupa Konseyi’nin

Avrupa Birliğiyle bağlantısı yok. 47
ülkenin üye olduğu Avrupa Konseyi’nin
merkezi ise Strasbourg’da. Temel
organları, Kongrenin yanı sıra Bakanlar Komitesi, Parlamenterler Meclisi
ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi.
Kongre, yerel ve bölgesel politikanın
tüm yönleri ile ilgili olarak Bakanlar
Komitesi ve Parlamenter Meclisi’ne
danışmanlık yapmakta.
Kongre’nin rolü, üye ülkelerde
yerel ve bölgesel demokrasiyi ve bu
yönetimlerin özerkliğini güçlendirmek,
yerel ve bölgesel yönetişimi iyileştirmek ve Avrupa’daki bölgelerarası
ve sınır bölgeleri arasındaki işbirliğini geliştirmek. Kongre, 1985 yılında
yerel yönetimler için bugün en önemli
referans metni sayılan Avrupa Yerel
Yönetimler Özerklik Şartı’nı kabul
eden kuruluştur. Şart yerel yönetimin
temel prensiplerini ortaya koyan ve
şartı onaylayan bütün Avrupa ülkelerinde uygulanan bağlayıcı bir yasal
dokümandır. Türkiye Avrupa Yerel
Yönetimler Özerklik Şartı’nı bazı çekincelerle kabul ederek 1/4/1993’den
itibaren geçerli olmak üzere yürürlüğe
koymuştur.

KONGRE NE YAPAR?
Kongre, Avrupa çapında
100.000’in üzerinde yerel ve bölgesel yönetimlerin seçilmiş temsilcilerinin, sorunlarını tartıştıkları, deneyimlerini paylaştıkları ve görüşlerini
hükümetlere ifade edebilecekleri
bir forum ortamı sağlamaktadır.
Yerel ve bölgesel yönetimleri temsil
ederek ulusal ve uluslararası organizasyonlarla yakın işbirliği yapmaktadır. İşleyen bir demokrasi için
temel teşkil eden halka ulaşabilmek
için açık oturumlar ve konferanslar düzenlemektedir. Bütün konsey
üyesi ülkelerde yerel ve bölgesel
demokrasinin durumu hakkında ülke
raporları hazırlamakta ve özellikle,
Avrupa Yerel Yönetimler Özerklik
Şartı ilkelerinin nasıl uygulandığını
izlemektedir. Avrupa Konseyi üye
47 ülkede gerçekleştirilen yerel ve
bölgesel seçimlere zaman zaman
gözlemci göndermekte ve raporlar
hazırlamaktadır. Kongre, yerel ve
bölgesel yönetimlerle ilgili politikaların çerçevesini belirleyen sözleşmeler hazırlamakta ve bunların
uygulanmasını sağlamaktadır.
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[Raylı ulaşım ►

TÜBİTAK ile TCDD Arasında “Raylı Ulaşım
Teknolojileri Enstitüsü” İş Birliği Protokolü
İmzalandı

T

ürkiye Bilimsel ve Teknolojik
Araştırma Kurumu (TÜBİTAK)
ile Türkiye Cumhuriyeti Devlet
Demiryolları İşletmesi (TCDD) arasında
“Raylı Ulaşım Teknolojileri Enstitüsü”
kurulmasına ilişkin iş birliği protokolü
imzalandı.
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa
Varank, düzenlenen imza töreninde
yaptığı konuşmada, “Raylı Ulaşım Teknolojileri Enstitüsü’nü ilk etapta, TÜBİTAK MAM Enerji Enstitüsü’nde yaklaşık
100 uzmanla Gebze’de kurulacağını
belirtti. Daha sonra TCDD’nin Ankara
tesislerinde de çalışmalar yapılacağını,
500 Ar-Ge personeli sayısına ulaşmanın öngörüldüğünü söyleyen Varank,
raylı taşımacılık sektöründe teknolojik
bağımsızlığı yakalamayı hedeflediğimiz
ifade etti.
Bakanlık olarak, 11. Kalkınma Planı
çerçevesinde hazırlanan 2023 Sanayi ve Teknoloji Stratejisi’nde raylı
sistemlerin önemini vurguladıklarını
aktaran Varank, “Yine teknoloji odaklı
sanayi hamlesi programımızda da
raylı sistemleri ‘yerli üretimi teşvik
edilecek öncelikli ürün grubu’ listesine
aldık. Ulaştırma Bakanlığı da önümüzdeki 15 yılda bu sektöre, altyapılar
dahil olmak üzere, 70 milyar avroluk
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yatırım yapmayı planlıyor. Tek başına
bu tutar bile, raylı sistemlerdeki yerli
ve milli kaynak kullanımının ne denli
kritik olduğunu bize gösteriyor” diye
konuştu. Varank, imzalanan protokolün teknolojik bağımsızlığı yakalamak
adına önemli bir adım olduğuna dikkati
çekerek, “Hedefimiz Türkiye olarak,
raylı taşımacılık sektöründe teknolojik
bağımsızlığı yakalamak. İşte bugün
imzalanacak iş birliği protokolü de bu
bağımsızlığa giden yolda önemli bir kilometre taşı olacak. Bu protokolle birlikte TÜBİTAK ve TCDD ortaklığında bir
enstitü kuruyoruz. Böylece, özel sektörün de katkılarıyla sadece kullanıcı
olan değil, kendi ihtiyacını karşılayan
ve geliştirdiği teknolojiyi ihraç eden bir
Türkiye olmak istiyoruz.” dedi.
“Ar-Ge Projeleri, TÜBİTAK Tarafından
Yürütülecek”
Bunun için dünyadaki başarılı ör-

nekleri incelediklerini anlatan Varank,
şöyle devam etti: “Gördük ki ulaştırma
teknolojilerindeki atılımlarda kilit rolü
uzman ulusal enstitüler oynuyor. Dolayısıyla, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ve
Ulaştırma Bakanlığı olarak benzer bir
model tasarlıyoruz. Raylı Ulaşım Teknolojileri Enstitüsü’nü ilk etapta, TÜBİTAK MAM Enerji Enstitüsü’nde yaklaşık
100 uzmanla Gebze’de kuruyoruz. Daha
sonra TCDD’nin Ankara tesislerinde
de çalışmalar yapılacak. 500 Ar-Ge
personeli sayısına ulaşmayı öngörüyoruz. Böylece Ar-Ge projeleri, TÜBİTAK’ın
istihdam edeceği nitelikli araştırmacılar
tarafından yürütülecek. Enstitünün
yönetim ve danışma kurulları, TÜBİTAK
ve TCDD temsilcilerinden oluşacak.
TCDD’nin yetkinliğini artırmak için, kurum personelinin akademik çalışmalar
yapmasına da imkan sağlanacak.”
“Bu Hedefler Asla Hayal Değil”
Bakan Varank, bu enstitünün kurulmasıyla birlikte ilk olarak Türkiye’nin
ihtiyaç duyduğu demir yolu teknolojilerinin yerli ve milli imkanlarla tasarlanacağını, teknoloji transferi anlaşmalarını bu enstitüyle yürütüleceğini ve
geleceğin demir yolu teknolojilerinin
de burada geliştirileceğini söyledi.

[Ar-ge ►
Ortaya koyulan hedeflerin gerçekçi olduğunun
altını çizen Varank, “Şunu özellikle vurgulamam
gerekiyor. Bahsettiğim bu hedefler asla hayal değil.
Ülkemizde bu hedefleri somut ürüne dönüştürebilecek, güçlü ve yenilikçi girişimcilerimiz var. Bakın
Haziran 2018’de ilk defa bir Türk firması ürettiği
metro vagonlarını Tayland’a ihraç etti. İnşallah bu
enstitümüz, benzer girişimcilerimize de stratejik
yönlendirmeler yapacak, onlara yardımcı olacaktır”
şeklinde sözlerini tamamladı.
“İş Birliği ile Ülkemiz Raylı Ulaşım Konusunda
Teknoloji İhraç Eden Öncü Ülke Olacak”
Ulaştırma ve Altyapı Bakanımız Cahit Turhan, iki
kurum arasında tesis edilen iş birliği ile ülkemizin
raylı ulaşım konusunda teknoloji ihraç eden öncü
bir ülke haline geleceğini söyledi. Bakan Turhan,
bu kapsamda enstitünün öncelikle ülkemizin
ihtiyaç duyduğu demir yolu teknolojilerini milli ve
yerli imkanlarla tasarlayacağını, teknoloji transfer
anlaşmalarını yürüteceğini belirtti. Bakan Turhan,
“Ülkemizin mevcut teknolojik yetkinliği artırıldıktan
sonra ise enstitü, geleceğin demir yolu teknolojilerini çalışan bir kurum haline gelecektir” dedi.
“TÜBİTAK ve TCDD’nin İş Birliği Büyük Bir Enerji
Oluşturacaktır”
Bakan Turhan, TCDD-TÜBİTAK iş birliği ile kurulacak Raylı Ulaşım Teknolojileri Enstitüsü’nün, tüm
bu çalışmalara büyük katkı sağlayacağını belirterek, “TÜBİTAK’ın teorik bilgi birikimi, TCDD’nin tarihi
saha deneyimi, kuşkusuz büyük bir enerji oluşturacaktır. Bu güç birliğine demir yolu ulaşımının ihtiyacı vardır. Çünkü ülkemizde demir yolları yatırımlarının artması ile birlikte toplam yol uzunluğu ve raylı
araç sayısı hızlı bir şekilde artmaktadır. Bu artışla
birlikte ihtiyacımız olan ürünlerin yerli ve milli kaynaklar ile geliştirilmesi giderek kritik ve stratejik bir
hale gelmiştir.” diye konuştu. 2035 yılına kadar altyapı yatırımları ile birlikte 70 milyar avroluk bir yatırım yapılacağı dikkate alındığında, raylı taşımacılık
sektöründe teknolojik bağımsızlığın öneminin çok
daha iyi anlaşılacağını vurgulayan Turhan, şunları
kaydetti: “Raylı ulaştırma teknolojilerine sonradan
sahip olan ülkeler, bu teknolojilerin geliştirilmesi
işini, uzmanlaşmış bir enstitü marifeti ile yapmıştır.
Bu manada biz de imzalanacak olan protokolle
‘bugün için küçük, gelecek için çok büyük’ bir adım
atıyoruz. İnşallah kurulacak olan enstitü ile TCDD
ve TÜBİTAK arasında kurumsal bir iş birliği tesis
edilerek, ülkemiz raylı ulaşım konusunda teknoloji
ihraç eden öncü bir ülke haline gelecektir. Bu kapsamda enstitü öncelikle ülkemizin ihtiyaç duyduğu
demir yolu teknolojilerinin milli ve yerli imkanlarla
tasarlayacak, teknoloji transfer anlaşmalarını
yürütecektir. Ülkemizin mevcut teknolojik yetkinliği
artırıldıktan sonra ise enstitü, geleceğin demir yolu
teknolojilerini çalışan bir kurum haline gelecektir.” Bakan Turhan, Raylı Ulaşım Teknolojileri
Enstitüsü’nün ülkeye hayırlı olmasını diledi.
Konuşmalar sonrasında, TÜBİTAK Başkanımız
Prof. Dr. Hasan Mandal ve TCDD Genel Müdürü Ali
İhsan Uygun, “Raylı Ulaşım Teknolojileri Enstitüsü”
kurulmasına ilişkin iş birliği protokolünü imzaladı.
İmzaların ardından hatıra fotoğrafı çekildi.

GTÜ, Ar-Ge Bütçe oranında
‘birinci’liği aldı...

Ü

niversitelerin küresel ve ulusal amaçları doğrultusunda yürüttükleri çalışma ve faaliyetleri nitel olarak ölçmek amacıyla açıklanan “2018 - Üniversite Yıllık İzleme Ve Değerlendirme Raporu”na
göre GTÜ, Ar-Ge’ye en çok bütçe ayıran devlet üniversitesi oldu.
Başarısı YÖK Raporuna Yansıdı
Bilginin gelişimine yön veren ve yüksek kalitede eğitim ve araştırma yapan dünya çapında lider bir üniversite vizyonuyla akademik
çalışmalar yürüten Gebze Teknik Üniversitesi’nin başarısı son olarak Yüksek Öğretim Kurumu (YÖK) raporlarına yansıdı. Üniversitelerin akademik ve sosyal rekabet gücünün gelişimini tespit etmek
amacıyla YÖK tarafından hazırlanan Üniversite Yıllık İzleme ve Değerlendirme Raporu’nda Ar-Ge’ye harcanan bütçe oranı kriterinde
GTÜ birinci oldu.
Bütçenin yüzde 25.97’si Ar-Ge’ye harcandı
Rektör Prof. Dr. M. Hasan Aslan ve ekibinin üzerinde önemle
durarak bu konudaki gelişimi sağlamaya yönelik adımlar atması
GTÜ’yü bu alanda öne çıkardı. Ar-Ge’ye ayrılan bütçe oranında 172
yüksek öğretim kurumu arasında GTÜ liderlik koltuğuna oturdu.
Üniversitemiz, 2018’de bütçesinin yüzde 25.97’sini Ar-Ge’ye ayırdı.
Yüzde 18.43 ile oran ile Bursa Teknik Üniversitesi ikinci olurken Ortadoğu Teknik Üniversitesi yüzde 16.39 ile üçüncü oldu. Listede ilk
10’da yer alan diğer üniversiteler sıralaması ise şöyle gerçekleşti;
Hacettepe Üniversitesi yüzde 16.29, Kafkas Üniversitesi yüzde 15.77,
İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü yüzde 15.11, Yıldız Teknik Üniversitesi yüzde 15, Dokuz Eylül Üniversitesi yüzde 14.97, İstanbul Teknik
Üniversitesi yüzde 14.84, Boğaziçi Üniversitesi yüzde 14.
YÖK: “Rapor her yıl yayınlanacak”
YÖK tarafından yapılan açıklamada üniversitelerin, eğitim ve
öğretim dâhil bütün çalışmalarını şeffaflık ve hesap verebilirlik ilkeleri doğrultusunda yürütme ve kaynaklarını etkin ve verimli bir
biçimde kullanma durumunu izleyebilmek amacıyla bir takım verilere ihtiyaç duyulduğu dolayısıyla toplumumuzun beklentisi doğrultusunda üniversitelerin her yıl değerlendirilmesi sürecinin, hazırlanan “2018 yılı üniversite yıllık izleme ve değerlendirme raporu”
ile başlatıldığı duyuruldu.
Başlangıç olarak 5 alanda 45 göstergeye ait 2018 yılı verileri ile
üniversitelerimizin izlenmesi ve değerlendirilmesi gerçekleştirilirken, üniversitelerin elektronik ortamda veri girişlerinin yapacakları
bir sistem kurulduğu ifade edildi.
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[İnovasyon ►

Türkiye-İtalya İnovasyon Günü
Etkinliğinin İlki Ankara’da Düzenlendi

İ

talya Büyükelçiliği ve TÜBİTAK işbirliğiyle düzenlenen, “Türkiye İtalya
İnovasyon Günü”nün ilki 1 Ekim 2019
tarihinde TÜBİTAK’ta gerçekleştirildi.
Aralarında Türkiye’de faaliyet
gösteren İtalyan firmalarının üst düzey
yöneticileri, Türk ve İtalyan araştırmacılar ile özel sektör temsilcilerinin de
yer aldığı yaklaşık 300 kişilik etkinliğin
açılış konuşmaları Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Mehmet Fatih
Kacır, TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan
Mandal, İtalya’nın Türkiye Büyükelçisi Massimo Gaiani ve İtalya Dışişleri
Bakanlığı İnovasyon ve Araştırma
Direktörü Fabrizio Nicoletti tarafından
gerçekleştirildi.
Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcımız Mehmet Fatih Kacır, konuşmasında
yurt içi teknolojik kapasitemizin gelişimini ve ulusal ve uluslararası ortaklar
arasındaki etkileşimleri dikkate aldıklarını belirterek, Türkiye ve İtalya’nın
üstlendiği işbirliğinin, her iki tarafa da
endüstriyel işbirliği, bilim ve araştırma
gücünün geliştirilmesinde büyük verimlilik getireceğine inandıklarını vurguladı.
Kacır, iki ülkenin birbirini pazar olarak görmektense birbirleriyle işbirliği
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için daha çok olanak yaratmalarının
gerekliliğine de değindi.
Kacır, Türkiye’nin Ar-Ge harcamalarının son yıllarda oldukça arttığını
ve bunda yüzde 67’lik bir payla özel
sektörün önemli bir rolü olduğunun
altını çizdi.
Türkiye’nin teknoloji üretiminde
çok önemli bir potansiyeli olduğuna
değinen Kacır, milli teknoloji hamlesi
ile imalat sanayisinin ihracattaki payını
artırma hedefine de değindi.
Konuşmasında, Eylül ayında gerçekleştirilen ve dünyada şimdiye dek
yapılan en büyük uzay ve havacılık
etkinliği olan Teknofest’ten de bahseden Kacır, ayrıca Türkiye İtalya İnovasyon Günü gibi etkinliklerin, uluslararası
işbirliklerinde farkındalığın artırılması

ve bilim ve teknolojide güçlü bir işbirliği
kurulmasına yardımcı olacağının altını
çizdi.
TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan
Mandal ise etkinlikte, “TÜBİTAK’ın Uluslararasılaşma Vizyonu: İşbirliğinden
Birlikte Oluşturmaya” başlıklı bir sunum
gerçekleştirdi.
Prof. Dr. Mandal, Türkiye’nin son
yıllarda ciddi artış gösteren Ar-Ge
harcamaları ve Ar-Ge personel sayısına
dikkat çekerek Türkiye’nin 2023 hedeflerinden söz etti.
Prof. Dr. Mandal, TÜBİTAK’ın yeni
stratejik yaklaşımı olan nitelikli bilgi
ve nitelikli insan kaynağına odaklanan
sunumunda, bu çerçevede oluşturulan
TÜBİTAK’ın Mükemmeliyet Merkezi
Destek Programı, Sanayi Yenilik Ağ
Mekanizması, Uluslararası Lider Araştırmacılar Programı, Sanayi Doktora
Programı ve Öncül Ar-Ge Laboratuvarları Destekleme Programı hakkında
bilgi verdi.
Prof. Dr. Mandal sunumunda ayrıca,
Türkiye ile İtalya arasında, Avrupa
Birliği Çerçeve Programları kapsamındaki işbirliğinin yanı sıra, CNR ile çeşitli
tematik alanlarda ikili işbirliği projeleri

[Etkinlik ►
desteklendiğini belirtti. Bu kapsamda açılan ve
Temmuz ayı içinde kapanan 2019 yılı çağrısına
gösterilen ilgiden duyulan memnuniyeti dile
getiren Prof. Dr. Mandal, ikili işbirliği projelerinin
yanı sıra TÜBİTAK ve CNR enstitüleri arasındaki
işbirliği olanaklarından da söz etti.
Büyükelçi Gaiani konuşmasında, özel ortaklar
olarak nitelendirdiği Türkiye ve İtalya’nın doğal
dostluğunun yanında küresel seviyede rekabetçi
kalabilmeleri için inovasyon konusunda işbirliği
yapmaları gerektiğinin altını çizdi. Gaiani, İtalya
Ulusal Araştırma Konseyi (CNR) ve TÜBİTAK
arasındaki işbirliğinin 1982’de imzalanan anlaşmaya dayandığını belirterek, 2019 çağrısına olan
ilgiden memnuniyet duyduklarını dile getirdi. Konuşmasında ayrıca, Türkiye ile İtalya arasındaki
işbirliklerine değinen Gaiani, TÜBİTAK ile ortak
çalışmalar sonucu yayınlanan INNOVIT kitapçığında da yer alan, Türk ve İtalyan araştırmacıların ortaklığıyla oluşturulan somut çıktıların
varlığından memnuniyetini dile getirdi.
İtalya Dışişleri Bakanlığı İnovasyon ve Araştırma Direktörü Fabrizio Nicoletti ise konuşmasında, bu etkinliğin Türkiye ve İtalya arasında
inovasyon işbirliği açısından çok önemli fırsatlar
oluşturacağına ve iki ülke arasında araştırmacı ve teknoloji değişimini gerçekleştirmenin
yöntemlerinin tartışılmasına da olanak sağlayacağına inandığını belirtti. Akdeniz’de özellikle
çevre konusunda küresel düzeyde ciddi işbirliğine ihtiyaç duyulduğunun altını çizen Nicoletti,
İtalya’nın özellikle Akdeniz bölgesinde bilim ve
teknoloji konusunda diyalog açmaya kararlı
olduğunu, Türkiye’nin de ortağı olduğu Akdeniz
işbirliği programlarına İtalya’nın öncülük ettiğini
vurguladı. Nicoletti, İtalya Dışişleri Bakanlığının
araştırmacıların hem ikili hem de çok taraflı platformlarda bilimsel işbirliklerini desteklediğini ve
bunun örneklerinin de Türkiye ile gerçekleştiğini
belirtti.
Açılış konuşmalarının ardından ilk olarak,
Türkiye’de faaliyet gösteren önemli İtalyan
firmaların ar-ge yetkilileri ve temsilcilerinin
katıldığı bir panel oturumu olan “Yenilik ve Girişimler” oturumu gerçekleştirildi. Bu oturumda,
katılımcılar teknolojik inovasyonla ilgili deneyimlerini paylaştı. İkinci oturum olan “Bir Köprü
Olarak Araştırma” oturumunda ise TÜBİTAK
Uzay Teknolojileri Araştırma Enstitüsü ve İtalya
Uzay Ajansı temsilcileri tarafından iki ülke uzay
araştırmaları ve gerçekleştirilen ortak projelere
ilişkin bilgilendirmeler yapılarak, uzay alanında
çok daha büyük bütçeli ortak projeler gerçekleştirmeye yönelik temennilerden söz edildi.
Oturumda ayrıca, Türk ve İtalyan bilimsel işbirliği
aktörleri de mevcut işbirlikleri ile ilgili örneklerin
paylaşıldığı sunumlar gerçekleştirdi.
İki ülke arasında bilim, teknoloji ve yenilik
işbirliklerine ivme kazandırmak amacıyla kamu,
akademi ve özel sektörden yoğun ilgi ve katılımla
gerçekleştirilen etkinliğin sonucunda, sürecin
takibine yönelik olarak TÜBİTAK ve İtalya Büyükelçiliği ortaklığıyla bir çalışma komitesi kurulmasına karar verildi. Etkinlik, uzay konusunda
gerçekleştirilen özel oturum ile sona erdi.

7. TGB Koordinasyon
Toplantısı GOSB’da yapıldı

T

Teknoloji Geliştirme
Bölgeleri (TGB) arasında
işbirliğinin geliştirilmesi, TGB’lerin birbirleriyle olan
iletişiminin, bilgi ve tecrübe
paylaşımının güçlendirilmesi,
olgun, gelişmekte olan ve yeni
kurulan TGB’ler arasında sinerji
oluşturulması için Türkiye’nin
farklı illerinde gerçekleştirilen
koordinasyon toplantılarının
yedincisİne GOSB Teknopark ev
sahipliği yaptı.
3-4-5 Ekim 2019 tarihlerini
kapsayan 7. TGB Koordinasyon
toplantısının ilk günkü programı GOSB Konferans Salonu’nda
gerçekleştirildi.
Türkiyedeki tüm TGB yöneticilerinin katılım gösterdiği
toplantıda, Kocaeli Vali Yardımcısı Osman Ekşi ile Bakanlık
temsilcileri de yer aldı.
Saygı duruşu ve İstiklal
Marşı ile başlayan programa,
GOSB Teknopark Yönetim Kurulu Başkanı İsmail Sait Turfanda ile GOSB Yönetim Kurulu
Başkanı Vahit Yıldırım’ın açılış
konuşmaları ile devam edildi.
Açılış konuşmalarının ardından
Kocaeli Vali Yardımcısı Osman
Ekşi tarafından, GOSB Yönetim
Kurulu Başkanı Vahit Yıldırım
ile toplantıya sponsor olarak

destek sunan firmalara plaket
takdim edildi.
GOSB Teknopark Teknoloji
Transfer Ofisi Direktörü Tolga
Bildirici’nin GOSB Teknopark
Sunumu ile GOSB ve GOSB
Teknopark ortaklarından TEFEN grubunu tanıtan filmlerin
ardından sunumlara geçildi.
Ticaret Bakanlığı-Şirketler Dairesi Başkanlığı Daire
Başkanı Ahmet Can Balak,
“Şirketler Hukuku ve Ticaret
Sicili Uygulamaları”, Çevre ve
Şehircilik Bakanlığı-Sıfır Atık
ve Atık İşleme Dairesi Başkanlığı Çevre ve Şehircilik Uzmanı
Şule Bektaş “Sıfır Atık”, Sosyal Güvenlik Kurumu-Sigorta
Primleri Genel Müdürlüğü Şube
Müdürü Hanife Argüç “İstihdam Teşvikleri”, Kişisel Verileri
Koruma Kurumu-Hukuk İşleri
Dairesi Başkanlığı Daire Başkan
Yardımcısı Tuğba Yiğit “Kişisel
Verilerin Korunması Kanunu”
konularında sunumlarını aktardılar.
Sunumlar sonrasında
katılımcılar, GOSB’da faaliyet
gösteren Gülçiçek Kimya ve
Uçan Yağlar San. ve Tic. A.Ş.
ve Arçelik-LG Klima San. ve
Tic. A.Ş. ile GOSB Kule ve GOSB
Teknopark’ı ziyaret ettiler.
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Gebze Savunma Sanayi Teknoloji
Enstitüsü açıldı

G

TÜ’den ülkemizin 2023 vizyonu
kapsamında ortaya konulan milli
teknoloji hamlesi kapsamında
fark yaratan bir girişim gerçekleşti.
GTÜ Savunma Teknolojisi Enstitüsü
kapsamında Savunma Sanayi Akademisi açılış töreni gerçekleşti. Savunma
sanayiinde, dünyada yaşanan teknolojik gelişmelere paralel olarak değişime,
yeniliğe ve modernizasyona bunlarla
paralel olarak da bu süreçleri yönetecek insan gücüne duyulan ihtiyaç
doğrultusunda Gebze Teknik Üniversitesi (GTÜ) harekete geçti. GTÜ’nün bilgi
birikimi ve mühendislik deneyimleriyle
tecrübelerini savunma sanayimize
katkı sunmak adına harekete geçiren
‘Savunma Sanayi Akademisi’ törenle
açıldı.
Yerli ve milli imkanlarla savunma
sanayine katkı sağlayacak akademi Savunma Teknolojileri Enstitüsü
bünyesinde kuruldu. Savunma Sanayi
Akademisi’nde, bu alanda farklılık
yaratabilen üstün nitelikli araştırmacılar yetiştirmek, savunma odaklı Ar-Ge
alanlarında ihtiyaçların milli imkânlarla
karşılanması için teknolojiler üretmek ve teknolojik üstünlük yaratacak
projelerde yetkin ve değer yaratan
bilim insanları ve mühendisler yetiştirmek, savunma dünyasını etkileyeceği
öngörülen farklı teknolojik alanları
araştırma kurgulama ve uygulama ile
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ilgili özel araştırmaların yapılması için
çalışmalar yürütülecek. GTÜ Kongre ve
Kültür Merkezi Mavi Salon’da düzenlenen açılış programına Gebze Kaymakamı Mustafa Güler, Darıca Kaymakamı
Ömer Karaman, Kocaeli Büyükşehir
Belediye Başkanı Vekili Yaşar Çakmak,
Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, Darıca Belediye Başkanı Muzaffer
Bıyık, Gebze Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Muhammet Hasan Aslan,
Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Arif Çağdaş
Aydınoğlu, Savunma Sanayi Başkan
Yardımcısı Serdar Demirel, TÜBİTAK
MAM Başkanı Prof. Dr. İbrahim Kılıçaslan, akademisyenler ve çok sayıda
öğrenci katılım gösterdi.
“BİLGİLER DEĞERE DÖNÜŞÜYOR”
Açılış konuşmasında, savunma
sanayisinin ülke savunması gibi çok
önemli bir konuda stratejik öneme sahip olması onu diğer sektörel
alanlardan çok daha önemli bir yere
konumlandırdığını belirten Rektör
Prof. Dr. M. Hasan Aslan; “Bu sebeple
bu alanda çalışacak, değer üretecek
kişilerin hem akademik hem de sektörel manada uluslararası arenada fark
yaratabilecek, dikkat çeken projelere
imza atabilecek yetkinlikte kişiler
olması büyük önem arz etmektedir.
Bugün açılışını yaptığımız Savunma
teknolojileri enstitümüzde işte tam da

bu konu üstüne eğilmeyi hedeflemekteyiz. Kurulan enstitümüz ile ortaya
çıkacak değerli proje ve tez çıktılarının
savunma sanayine kazandırılması ile
bu değerli bilgilerin ülkemiz için bir
değere dönüştürülmesi sağlanacaktır.”
diye konuştu.
“ULUSAL FİRMALAR PROJELERE
DAHİL EDİLECEK”
Türkiye 2023 vizyonunun en önemli
ayaklarından birisi savunma alanında
millileşme olduğunu, üniversite olarak
bu vizyona katkı sağlıyor olabilmekten
gurur duyduklarını sözlerine ekleyen
Prof. Dr. Aslan, “Enstitümüzde şekillenecek Projelerin ürüne dönüşmesi
noktasında üniversite sanayi iş birliği
alanında Türkiye’de örnek olarak gösterilen üniversitemizde hem bölgesel
hem de ulusal firmalarımızın temsilcilerinin de projelerde yer almaları
sağlanacaktır. Bu şekilde sanayimizin
mühendislik deneyimleri ve tecrübeleri
de savunma sanayimiz içinde çok daha
etkili bir şekilde katkı sağlayacaktır.
Savunma Sanayi Akademisinin vatanımıza milletimize hayırlı uğurlu olmasını
dilerim.” diyerek sözlerini sonlandırdı.
“İLK GİRİŞİM GEBZE TEKNİK
ÜNİVERSİTESİ’NDEN”
Günümüz dünyasında ülkelerin
savunma sanayilerine büyük önem

[Etkinlik ►
verdiğini ve en çok ödeneğin bu alana aktarıldığını
anımsatarak konuşmasına başlayan Savunma Sanayi Başkan Yardımcısı Serdar Demirel; “Burada yapılan
hamle ülkemiz için çok değerli. Savunma sanayisi bilimde
her zaman lokomotif olmuştur. Taş sopalarla başlayan
savunma sisteminin günümüzde nerelere geldiğini hep
birlikte görüyoruz. Bizler de ülkemizde yürüttüğümüz
çalışmalarla fark yaratmaya çalışıyoruz. Savunma sanayisinde millileştirme için büyük bir çaba içerisindeyiz.
100 yıl sonra da dünyanın önde gelen ülkeleri arasında
yer almak istiyorsak teknolojiyi elimizde tutmalıyız. Bu
tarzda bir girişim ilk defa Gebze Teknik Üniversitesi’nde
oldu. Gençlerimizin ilgisini bu alana çekmenin önemli
olduğunu bir kez daha hatırlatarak Rektörümüze ve akademik kadroya teşekkürlerimi sunup başarılar diliyorum”
ifadelerini kullandı.
“MAZLUMUN SESİ OLMAK İÇİN GÜÇLÜ OLMALIYIZ”
Yaşar Çakmak ise kürsüden yaptığı konuşmada acı
tabloların yaşandığı bir ülkede yaşadığımızı belirterek,
“Dünyaya geliş nedenimiz dünyada huzur ve insana
hizmet etmektir. Ancak insanoğlu farklı çıkarlar için vahşileşiyor. Mazlumun sesini duyurmak için güçlü olmamız
gerekiyor. Eğer silahınızı kendiniz üretirseniz daha rahat
olursunuz. Öyle bir dünyada yaşıyoruz ki sakin yaşamak
ve etrafa huzur saçabilmek için teknolojide güçlü olmamız gerek. Sanayi ve üniversite iş birliği ile güzel sonuçlar
alınacağına inanıyoruz ve Büyükşehir belediyesi olarak
her türlü desteğe hazırız. Öğrencilerimizden ve akademisyenlerimizden büyük bir başarı bekliyoruz. GTÜ’yle
gurur duyuyoruz” şeklinde konuştu.
“SAVUNMA SANAYİNDE BÜYÜK ATILIMLAR YAPTIK”
Gebze Kaymakamı Mustafa Güler ise, “Akademimiz
Gebze’ye ve Türkiye’ye hayırlı olsun. Ülkemizin istikbaline
hükmedecek gençler inşallah bu nesil olacak. Savunma
sanayii teknolojinin en üst noktasının kullanıldığı bir alan.
Ülkelerin bütçelerinden en fazla kaynak ayırdığı harcama
kalemi. 10 yıllık dönem içerisinde Türkiye savunma sanayisinde büyük atılım yaptı. Gebze’de TÜBİTAK, Bilişim
Vadisi, sanayi bölgelerimize teknoloji üretimi için çok
ideal bir alan. Bizler idareci olarak sanayicilerimizin ve
üniversitemizin önündeki engelleri kaldırmak için varız.
El birliği ile ülkemiz için mücadele etmeye devam edeceğiz” açıklamasında bulundu.
Konuşmaların ardından Rektör Prof. Dr. Aslan açılışı
yapılan Savunma Sanayi Akademisi hakkında sunum
yaptı. Gebze Teknik Üniversitesi Savunma Sanayi Enstitüsü içinde 2 yüksek lisans programı bulunduğunu belirten Rektör Prof. Dr. Aslan; “Bunlar; Savunma Bilimi ve
Teknolojisi Yüksek Lisans Programı ve Mikrodalga Elektroniği ve Radar Mühendisliği Yüksek Lisans Programı.
Savunma Bilimi ve Teknolojisi Yüksek Lisans Programında eğitim gören öğrenciler geniş bir ders yelpazesinde en
az 3 not ortalaması ile mezun olabileceklerdir. Öğrenciler
Biyoterör ve biyolojik Harp dersinden savunma sistemleri için hidrojen ve yakıt hücresi teknolojileri dersine
kadar geniş bir alandan sorumlu olacaklardır. Mikrodalga Elektroniği ve Radar Mühendisliği programında radar,
mikrodalga ve elektromanyetik opsiyonunda seçmeli
derslerle öğrencilerin uzmanlık alanları belirlenirken
elektronik harp, elektromanyetik indüksiyon sistemleri,
savunma teknolojileri dersleri gibi konularla da program
güçlü bir temel üstüne inşa edilmiştir.” İfadesini kullandı.

İZAYDAŞ’tan
çalışanlara plaket

K

ocaeli Büyükşehir
Belediyesi iştiraklerinden İZAYDAŞ,
şirkette 5, 10 ve 15. yılını dolduran, aralarında
yöneticilerinde yer aldığı
toplam 48 çalışanını plâket
ile ödüllendirdi. Programda
gurur ve mutluluk duygusu
hâkimdi.
KIDEMLİ ÇALIŞANLAR
KATILDI
Maide Restoranda
kahvaltı ile başlayan programa, Kocaeli Büyükşehir
Belediyesi Başkan Vekili
Yaşar Çakmak, İZAYDAŞ
Genel Müdürü Muhammet
Saraç, TES-İŞ Sendikası
Adapazarı Şube Başkanı
İrfan Kabaloğlu, İZAYDAŞ
yöneticileri ve 5, 10 ve 15
yıl emek vermiş çalışanlar
katıldı.
SARAÇ “ÖNEMLİ BİR BAĞLILIK GÖSTERGESİ”
İZAYDAŞ Genel Müdürü
Muhammet Saraç, plâket
töreninden önce yaptığı
konuşmaya mesai arkadaşlarını tebrik ederek
başladı. Saraç, “Şirketin
bugüne gelmesinde uzun
süreli emeği olan arkadaşlarımızla birlikteyiz.
Bir şirkette böyle uzun
süre çalışmak önemli bir
bağlılık göstergesidir. Bu
yıl 29 arkadaşımız 15 yılını,
9 arkadaşımız 10 yılını,
10 arkadaşımız da 5 yılını
doldurmuş olacak. Hepsine daha nice sağlıklı ve
başarılı çalışma günleri
diliyorum” dedi.
KABALOĞLU “İZAYDAŞ
ÖRNEK BİR KURUM”
TES-İŞ Sendikası Adapazarı Şube Başkanı İrfan
Kabaloğlu ise İZAYDAŞ’ın
çalışanlara yönelik bu gibi
programlar düzenleyen
nadir kuruluşlardan biri
olduğunu ifade ederek,
Genel Müdür Muhammet

Saraç ve şirket yönetimine teşekkürlerini sundu.
Kabaloğlu, “Çok rahatlıkla
söyleyebilirim, İZAYDAŞ’ta
işçi ve işveren arasındaki
ilişkilerin birçok iş yerine
örnek olduğunu görüyorum” dedi.
ÇAKMAK “EMEKLERİNİZİN
HATIRASI”
Kocaeli Belediyesi Büyükşehir Başkan Vekili Yaşar
Çakmak da konuşmasına
Başkan Tahir Büyükakın’ın
selamlarını ileterek başladı. Hayat paylaşınca güzeldir diyen Başkan Vekili
Çakmak “Hüzünlerimizi,
sevinçlerimizi, güzelliklerimizi sevdiklerimizle, dostlarımızla ya da iş arkadaşlarımızla paylaşabiliyorsak
hayatımız anlam kazanır.
Dolu bir yaşamda törenler
her zaman iz bırakır. Doğumlar, ölümler, evlilikler,
mezuniyetler ve başarılar
gibi törenler hayatın içinde
olmalıdır. Bunlar olmazsa
yavan bir hayat olur. Allah
hepimize renkli, keyifli,
güzel bir hayat nasip etsin.
Emeklerinizin hatırası
niteliğindeki bu özel tören
ve plâket yıllar sonra daha
da anlam kazanacaktır. Her
birinizi tebrik ediyor, başta
Genel Müdür Muhammet
Saraç olmak üzere başarılarınızın devamını diliyorum” ifadelerini kullandı.
GURUR DOLU ANLAR
Konuşmaların ardından
plâket takdimine geçildi.
İZAYDAŞ’ta 5, 10 ve 15.yılını dolduran çalışanlar
plâketlerini alırken duygu
ve düşüncelerini de mesai
arkadaşlarıyla paylaştı.
Heyecanlı oldukları dikkatlerden kaçmayan İZAYDAŞ
çalışanları, duygusal anlar
ile keyifli dakikaları bir
arada yaşadı. Plâket töreni
hatıra fotoğrafı çekimi ile
son buldu.
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‘Sektörel Performans Değerlendirme
Ödülleri’ bu yıl 12. kez verilecek
Kocaeli Sanayi Odası (KSO), Marmara Bölgesi’nin başarılı sanayi kuruluşlarını gelenekselleşen ‘Sektörel Performans Değerlendirme Ödülleri’ ile bu yıl
12’nci kez ödüllendirecek.

K

ocaeli Sanayi Odası (KSO) önderliğinde bu yıl 12’ncisi düzenlenecek olan “Sektörel Performans Değerlendirme Ödülleri” için geri
sayım başladı. Marmara Bölgesi’nin
tamamında faaliyet gösteren sanayi
kuruluşlarına yönelik düzenlenen
organizasyonun duyurusu düzenlenen
basın toplantısı Mercure Istanbul The
Plaza Bosphoru Hotel’de yapıldı.
Toplantıya, KSO Başkanı Ayhan
Zeytinoğlu’nun yanı sıra, Bloomberg
HT Haber Koordinatörü Ali Çağatay,
Price Waterhouse Coopers Direktörü
Göktigin Durgel, Doğu Marmara Kal-

kınma Ajansı Genel Sekreteri Mustafa
Çöpoğlu, Trakya Kalkınma Ajansı
Genel Sekreteri Mahmut Şahin, Bursa
Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı
Genel Sekreteri İsmail Gerim, Tekirdağ Yatırım Destek Ofisi Koordinatörü
Yetkin Özer, İstanbul Kalkınma Ajansı
Planlama, Programlama ve Koordinasyon Birimi Mevlana C. Kaplan, ,
Majör Bağımsız Denetim ve Yeminli
Mali Müşavirlik SMMM Bülent Görer,
TEPAV Araştırmacı Taylan Kurt ve
basın kuruluşları katıldı.
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- Zeytinoğlu: Kocaeli sanayinin lokomotif şehri olma vizyonunu büyütüyor
Türkiye sanayisinin merkezi
Kocaeli’nin yatırımcılar için pek çok
açıdan bir cazibe merkezi olduğunu söyleyen KSO Başkanı Ayhan
Zeytinoğlu “Günümüzde rekabette
öne çıkmanız, katma değerli üretim
gücünüzle, çevreye ve topluma kattığınız değerle ve inovasyon gücünüzle
doğru orantılı. Kocaeli organize sanayi
bölgeleri, lojistik avantajları, serbest
bölgeleri, Bilişim Vadisi, Teknopark
ve Ar-Ge merkezlerinin çokluğuyla
yatırımcıların ve şirketlerin ihtiyaç

duydukları ekosistemi sağlamaya
devam ediyor ve Türkiye ekonomisine büyük bir güç katıyor. Tek başına
imalat sanayinin yüzde 13’ünü üreten
Kocaeli, 2018 yılında ödediği 73 milyar
451 milyon TL vergi ile İstanbul ve
İzmir’den sonra üçüncü ildir. Başka bir
deyişle Kocaeli 71 ilin ödediği vergiyi
tek başına ödemektedir. İlimizin ülke
ekonomisine sağladığı katkının en
büyük göstergesi de budur.”dedi.
2008 yılından bu yana düzenlenen
Sektörel Performans Değerlendirme
Ödülleri ile hem başarılı sanayi şirket-

lerini ödüllendirmek hem onlara rehberlik edecek bir vizyon sunmak hem
de ülkeye olan katkılarını artırmayı
hedeflediklerini söyleyen Zeytinoğlu,
“Organizasyonumuzu 2010 yılında
Doğu Marmara firmalarına, 2015 yılında ise Marmara Bölgesi’ndeki tüm firmalara açtık. Organizasyonumuza her
yıl katılım artıyor. 2016 yılında toplam
başvuru 117 iken 2018’de 136’ya yükseldi. Bu bizim için oldukça sevindirici.
Bu yıl bölgemizin tamamında rekor
sayıda başvuru bekliyoruz.” dedi.
- Yenilikçi firmalar ödüllendirilecek
Sektörel Performans Değerlendirme
Organizasyonu; yüksek verimlilikle
çalışan, yenilikçiliğe ve çalışanların
gelişimine önem veren, finansal olarak
başarılı iş sonuçları elde eden, ülkemizin ekonomisine katma değer yaratan,
sürdürülebilir bir gelecek için topluma
katkı sağlayan sanayi kuruluşlarının
belirlenerek, ödüllendirmesini amaçlıyor. Performans değerlendirmede
öne çıkan kriterler ise; verimlilik,
yenilikçilik ve markalaşma, finansal
sonuçlar, dış ticaret, topluma katkı,
istihdam ve çalışanların geliştirilmesi
ile bilinçlendirilmesi. 4 Kasım 2019’a
kadar sürecek olan başvurular, www.
sektorelperformans.org web sitesi
üzerinden yapılıyor.
- Sanayi-üniversite-özel sektör iş
birliği ile düzenlenecek
KSO önderliğinde düzenlenen 12’nci
Sektörel Performans Değerlendirme
Ödüllerinin çözüm ortakları arasında;
Price Waterhouse Coopers Türkiye,
Kocaeli Üniversitesi, Gebze Teknik
Üniversitesi, Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı, Doğu Marmara
ABİGEM A.Ş., Major Bağımsız Denetim
ve Yeminli Mali Müşavirlik Hizmetleri
yer alıyor. Organizasyonun bölgesel
ortakları ise Doğu Marmara Kalkınma
Ajansı, İstanbul Kalkınma Ajansı, Bursa
Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı,
Güney Marmara Kalkınma Ajansı ve
Trakya Kalkınma Ajansı şeklinde.

[Çevre ►

‘Kullanılmayan elektronik atıklar’
TEGV’de eğitime dönüşüyor
TEGV’in ‘Atma Bağışla Kampanyası’ ile elektronik atıklar, çocukların nitelikli
eğitim desteği almasına katkı sağlıyor.

T

ürkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı
(TEGV), Atma Bağışla Kampanyası ile evde, okulda ve işyerinde kullanılmayan her türlü Atık Elektrikli ve Elektronik Eşyaları (AEEE)
geri dönüşümle eğitime kazandırarak,
hem yaşanılabilir bir dünyaya katkı
sağlıyor hem de eğitimle güçlenmiş
toplum hayaline bağışçılarını da ortak ediyor.
T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve
Türkiye Bilişim Sanayicileri Derneği
(TÜBİSAD) iş birliği ile devam eden
proje kapsamında bağışlanan elektronik atıklar, PTT aracılığı ile anlaşmalı
geri dönüşüm tesisine gönderiliyor ve
elde edilen hurda değeri, imkânı kısıtlı çocukların TEGV’de nitelikli eğitim
desteği almasını sağlıyor. Elektronik
atıkların yanı sıra çalışır durumda olan
cihazlar ise TEGV tarafından
incelendikten sonra alınan
Türkiye Eğitim Gönülonay karşılığında vakıf enlüleri Vakfı, ilköğretim
vanterine kaydedilerek,
çağındaki çocuklarımıTEGV’in Türkiye’nin dört
zın, daha güzel bir çocukluk
bir yanındaki etkinlik
yaşamaları ve yarınlara umutla
noktalarında kullanılbakmaları için çok yönlü bir eğimak üzere muhafatim desteği almalarını ve yeni nesil
za ediliyor.
öğrenme olanaklarından faydalanmalarını
amaçlıyor. Türkiye genelinde, 32
Atma
Bağışla
yerleşik
ilde 9 Eğitim Parkı, 38 Öğrenim
KampanyaBirimi,
24
Ateşböceği (Mobil Öğrenim
sı, çocukların
Birimi) ile çocuklarımıza hizmet vermeyi
eğitimine katsürdürüyor. Eğitim Gönüllüleri, her yıl yakkı
sağlamanın
laşık sekiz bin gönüllüsünün desteğiyle
yanı sıra doğanın
kuruluşundan bu yana 3 milyona yakın
korunması için de
çocuğumuzun aydınlık geleceğine
önemli bir çevre fakatkı sağladı. Eğitimde özgün modeli
aliyeti olma niteliği
ile ulusal ve uluslararası işbirliktaşıyor.
leri bulunan TEGV, 2007 yılında
Elektronik atıkları ile çoKüresel İlkeler Sözleşmesi’ni
cukların TEGV’de nitelikli
imzaladı.
eğitim desteği almasına
katkı sağlamak isteyenler
“902513042” kodu ile PTT şubelerine teslimatı yapabilirler.
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Dünyada en fazla elektronik atık üreten ülkelere baktığımızda ipi yıllık 7 milyon ton
ile ABD çekiyor. Arkasından 6 milyon
ton ile Çin 2. sıradayken 2.2 milyon
ton atıkla Japonya 3.sıradadır.
Türkiye 503 bin ton ile Dünya
sıralamasında 17. sıradadır.

“Atma Bağışla”
kapsamında geri
dönüştürülebilen ürünler: Masaüstü ve dizüstü
bilgisayar, tablet, monitör,
yazıcı, bilgisayar parçaları, ses,
görüntü ve müzik sistemleri, DVD
okuyucu ve uydu alıcılar, masa ve
cep telefonları, elektrikli ev aletleri,
kablo ve adaptörler ve bahsi geçmeyen
tüm elektrikle çalışan ürünler.
“Atma Bağışla” kapsamında olmayan
ürünler: Cam ve ahşap ağırlıklı (floresan ve ampüller, ahşap mobilya
ve aksesuar) eşyalar, yazıcı
kartuş ve tonerleri, buzdolabı, akü ve piller.

[Savunma ►

Hisar-A’da seri üretime geçiliyor

T

ürkiye’nin ilk yerli ve milli hava
savunma sistemi Hisar-A’nın,
yapılan nihai sistem testlerinde
hedefi başarıyla imha ettiği ve seri
üretim aşamasına gelindiği bildirildi.
Cumhurbaşkanlığı Savunma
Sanayii Başkanı İsmail Demir, sosyal
medya hesabından yaptığı paylaşımda,
Türkiye’nin hava savunma ihtiyaçlarını
yerli ve milli imkanlarla karşılamak
üzere başlatılan Hisar projeleri kapsamında geliştirilen Otonom Alçak İrtifa
Hava Savunma Füze Sistemi HisarA’da seri üretime geçileceğini duyurdu.
Demir, paylaşımında, “SSB yönetiminde ASELSAN ve ROKETSAN tarafından milli ve yerli olarak geliştirilen
Hisar-A Alçak İrtifa Hava Savunma
Füze Sistemi, yapılan nihai sistem
testlerinde hedefi yüzde 100 başarıyla
imha etti. Seri üretime geçiliyor.” ifadelerini kullandı.
Askeri üs, liman, tesis ve birliklerin
hava tehditlerinden korunması amacıyla sabit ve döner kanatlı uçaklara,
seyir füzelerine, havadan karaya atılan
füzelere ve insansız hava araçları-

na karşı Milli Alçak/Orta İrtifa Hava
Savunma Füze Sistemi Hisar projesi
yürütülüyor.
Hisar füzelerinin yüksek infilaklı
ve parçacık etkili harp başlığı, farklı türlerdeki hava hedeflerine karşı
etkili olabilmesini sağlayacak şekilde,
çarpma ve yaklaşma tapasına sahip
bulunuyor.
Hisar-A ise hareket halindeki
birliklerin hava savunmasını sağlamak amacıyla hava tehditlerinin alçak
irtifada etkisiz hale getirilmesi görevini

yerine getiriyor.
Hisar projesi sayesinde, hava
savunma alanında temel teknolojilerin
kazanılmasının yanında yeni kazanımlar da elde ediliyor. Hisar’ın envantere
alınması ve Türk Silahlı Kuvvetlerinin
ihtiyaçlarını karşılaması için başta
100’ün üzerinde yerli çözüm ortağı
birlikte çalışıyor.
Bu arada, Hisar-A’nın (alçak irtifa)
2021’de, Hisar-O’nun (orta irtifa)
2022’de silahlı kuvvetlere teslim edilmesi planlanıyor.

ASELSAN Ukrayna’da yerel telsiz üretim
tesisi açtı
Küresel pazarda yarattığı
değer ile sürdürülebilir
büyümesine devam eden
ASELSAN, Ukrayna’nın Kiev
şehrinde kurduğu yerel
üretim tesisini açtı.

A

SELSAN, yazılım tabanlı taktik
telsizlerin teslimatını Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’ne
2017 yılından itibaren sürdürüyor.
Ukrayna’nın uzun vadeli ihtiyaçları
doğrultusunda, ASELSAN telsizleri
artık bu ülkede yerel olarak üretilecek.
30’dan fazla ülkeye haberleşme
sistemi ihracatı
Yerel ihtiyaçlara ve koşullara
öncelik vererek kullanıcıların gereksinimlerini karşılayan ve 30’dan

fazla ülkeye haberleşme sistemi
ihraç eden ASELSAN, bu hamlesiyle Ukrayna ile Türkiye arasındaki
sürdürülebilir ilişkilerinin ve gelecekteki iş birliğinin de önünü açmayı
hedefliyor.

Girdiği pazarlarda yerelleşerek
kalıcı olmayı amaçlayan ASELSAN,
gelecek süreçte Ukrayna’daki ihtiyaçların niteliği ve miktarına bağlı
olarak üretim kapasitesini de genişletmeyi planlıyor.
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[Fuar ►

Sanayideki tüm yenilikler
SANTEK 2019’da
SANTEK 2019 Fuarı, yeni pazarlara açılmak ve mevcut pazar payını arttırmak isteyenler için, önemli iş bağlantılarının yapılacağı bir alan olarak hazırlandı.

T

UYAP Anadolu Fuarları A.Ş. tarafından 6 – 9 Kasım 2019 tarihleri
arasında düzenlenecek olan
SANTEK 2019, “Tüyap 6. Doğu Marmara Sanayi ve Teknoloji Fuarı”, Kocaeli
Sanayi Odası (KOSANO) işbirliğinde,
Kocaeli Valiliği, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Kocaeli Ticaret Odası, Sakaya
Ticaret ve Sanayi Odası (SATSO), Gebze Ticaret Odası, Körfez Ticaret Odası,
Marmara Teknokent (MARTEK), Doğu
Marmara Kalkınma Ajansı (MARKA) ve
KOSGEB destekleriyle Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Uluslararası Fuar
Merkezi’ nde gerçekleştirilecektir.
Geçtiğimiz yıl; 19 katılımcı ülke, 200
firma ve firma temsilciliği ve 32.109
toplam ziyaretçi ile kapılarını kapatan fuarımızda, bu sene de Türk
Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı
Şirketleri Savunma Sanayi Başkanlığı
çatısı altında (MKEK, İŞBİR ELEKTRİK,

ASELSAN, ASPİLSAN, SAHA İSTANBUL
vb.) yerli üretimi desteklemek amacıyla, yerli tedarikçi bulma çalışmaları
kapsamında kendi stant alanlarında
ikili iş görüşmeleri gerçekleştirecektir.
Askeri Fabrikalar Genel Müdürlüğü, Deniz, Hava ve Kara Kuvvetleri
Komutanlığı’na tahsis edilecek stantta
da “Yerlileştirme Sergisi” açılacak
olup, ithal edilen bazı ürünlerin yerli
firmalardan teminine ilişkin görüşmeler yapılacaktır.
Bunun yanında Match4Indusrty- B2B
Eşleştirme Etkinliği katılımcı firmaların
yurtdışından gelecek olan profesyonel ziyaretçilerle görüşmeler yaparak
profesyonel iş ağlarını genişletip,
sektörün önde gelen dünya şirketlerine ürün ve hizmetlerini sunmalarına
olanak sağlayacaktır.
Özellikle Savunma Sanayii, Otomotiv
ve Otomotiv Yan Sanayi, Enerji, Elek-

trik Elektronik Otomasyon ve Robotik
Otomasyon alanlarında hizmet veren
Teknoloji Geliştirme Bölgeleri’nde
yer alan Ar-Ge firmaları da fuarda
kendilerine ayrılacak dijital dönüşüm
alanında katılım sağlayacaklardır.
Fuarımız kapsamında Üretim Makineleri, Demir Çelik, Otomotiv ve Otomotiv
Yan Sanayi, Robotik Otomasyon, Liman ve Tersane sektörlerinden de Kocaeli, Sakarya ve çevre illerden değerli
katılımcılarımız yerlerini alacaktır.
Yeni pazarlara açılmak ve mevcut
pazar payını arttırmak isteyenler için,
önemli iş bağlantılarının yapılacağı bir
alan olarak hazırlanan SANTEK 2019
FUARI; Tüyap Fuarcılık Grubu’nun 40
yıllık tecrübesi ışığında pazarlama çalışmalarına gösterilen önem ve özenle
her yıl olduğu gibi bu yıl da sanayi
devlerine ev sahipliği yapmaya devam
edecektir.

SU’ya dair herşey Kasım’da Antalya’da...

2

yılda bir gerçekleştirilen ve bu yıl
3’üncüsü düzenlenecek olan ‘Su
ve Sağlık Kongresi’ 12-15 Kasım
2019 tarihleri arasında Antalya’da
gerçekleştirilecek.
- Su’ya dair herşey
Türkiye’nin ilk ve tek, süreli, ar-ge &
inovasyon ve teknoloji gazetesi argeTIME Gazetesi’nin de medya sponsorlarından olduğu 3.Uluslarası Su
ve Sağlık Kongresi’nin konu başlıkları
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şöyle:
Acil ve afet durumlarında su yönetimi; ambalajlı sular; atıksular; gıda,
tarım ve hayvancılık sektöründe su;
içme - kullanma suları; kaplıcalar,
laboratuvarlar; suyun geleceği; su ve
hastalıklar; su kirliliği; su mevzuatı; su
ürünleri; su ve kültür; sürdürülebilir
su yönetimi; yüzme havuzları; yüzme
suları; sanayide su yönetimi; aşırı su
kıtlığına karşı teknolojik ve sosyal
adaptasyon vb.

Yayın
Sponsorları

Kocaeli Odavizyon
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[Etkinlik ►

KSO’da ‘Erasmus+ Projeleri
Bilgilendirme Toplantısı’ Düzenlendi

K

ocaeli Sanayi Odası Eurodesk Temas Noktası
ve Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları
Merkezi Başkanlığı Türkiye Ulusal Ajansı İşbirliği
ile Kocaeli Sanayi Odası’nda “Erasmus+ Projeleri Bilgilendirme Toplantısı” gerçekleştirildi.
Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı Türkiye Ulusal Ajansı İletişim
Koordinatörlüğü’nden Uzman Abdullah Şahin tarafından
bilgilendirme yapılan toplantıya, kamu kurumları temsilcilerinden, üniversite temsilcilerinden, sanayi kuruluşlarından, belediyelerden ve okullarda görev yapan eğitmenlerden 175 kişi katıldı.

Erasmus+ merkezi projeler ve mesleki eğitim projeleri
hakkında bilgilendirme yapılan toplantı iki oturum halinde
gerçekleşti. Toplantının ilk oturumunda; Erasmus+ Programı Genel Tanıtımı, İyi Proje Hazırlamaya Yönelik İpuçları, Yetişkin Eğitimi & Mesleki Eğitim KA2 Stratejik Ortaklık
Projeleri, Başvuru Formları Tanıtımı, Temel Prensipler ve
Pratik Bilgiler hakkında bilgilendirme yapıldı. İnteraktif
bir şekilde gerçekleşen ikinci oturumda ise iyi proje uygulamalarından örnekler aktarılarak, katılımcıların proje
fikirleri paylaşıldı. Toplantı soru cevap kısmının tamamlanmasıyla sona erdi.

Kişisel Verilen Korunması Kanunu’nun
şirketlere getirdiği yükümlülükler konuşuldu

K

ocaeli Sanayi Odası ve Türkoğlu & Çelepçi Avukatlık
Ortaklığı işbirliğinde, “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu
ve Şirketlere Getirdiği Yükümlülükler” konulu
bir sunum gerçekleştirildi.
Sunum sonrası soru
cevaplar
bölümüne
geçildi. 10
Ekim’de Kocaeli
Sanayi
Odası’nda gerçekleştirilen toplantıda Avukat
Erhan Türkoğlu ve Avukat Levent
Çelepçi, Kişisel Verilerin Korunması
Kanunu (KVKK), iş süreçleri, firmalara getirdiği yükümlülükler, kişisel veri
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envanterlerinin
ve başvuru sürecinin yönetimi ve
KVKK uyum sürecinde envanter ve başvuru yönetimi gibi

konulardaki sunumlarını paylaştılar.
Etkinlik öncesi argeTIME gazetesi’nin
Türk Paten ve Marka Kurumu’nun kuruluş yıldönümüne özel hazırlanan
sayısı katıımcılara dağıtıldı.

KSO Oda Orkestrası ile ‘Yaza Veda’ edildi

K

ocaeli Sanayi Odası Oda Orkestrası,
“Yaza Veda” konseri Vehbi Koç Vakfı
Ford Otosan Gölcük Kültür ve Sosyal
Yaşam Merkezi’nde ilimiz protokolü, sanayiciler
ve sanatseverlerin yoğun katılımıyla 26 Eylül
tarihinde gerçekleşti.
KSO Oda Orkestrası konserinin öncesinde Ford’un Sosyal Tesisinde davetlilere kokteyl verildi. Kokteyl sonrası başlayan konserde orkestra şefi Özgür Günay, Solist Hazal

Tahtacı ve 20 kişiden oluşan Oda Orkestrası klasik müzikten popüler müziğe uzanan 16 eser seslendirdi.

Hanak Belediye Başkanı
KSO Başkanı Zeytinoğlu’nu ziyaret etti

H

anak Belediye Başkanı Ayhan Büyükkaya
ve beraberindeki heyet Kocaeli Sanayi
Odası Başkanı Ayhan Zeytinoğlu’na nezaket ziyaretinde bulundu. Beraberindeki heyet ile
Zeytinoğlu’nu makamında ziyaret eden Hanak
Belediye Başkanı Büyükkaya, çalışmaları hakkında
bilgi aktarırken, Ayhan Zeytinoğlu’da görüşmeden
duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Ziyaret anısına plaket takdiminin ardından toplu fotoğraf çektirildi.
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[Ziyaretler ►

KSO 13.Meslek Komitesi, PAGEV Mesleki ve
Anadolu Teknik Lisesi’ni ziyaret etti
Kocaeli Sanayi Odası (KSO) 13.Meslek Komitesi (Plastik, İnşaat Malzemeleri
ve Diğer Plastik Ürünler Sanayi Grubu), PAGEV Mesleki ve Anadolu Teknik
Lisesi’ni ziyaret etti.

K

ocaeli Sanayi Odası 13. Meslek
Komitesi Meslek Komite Bşk.
Onur Özcan, Meslek Komite
Bşk. Yrd. Taşkın Özkal, Meslek Komi-

te Üyesi Bahar Baykal, Belge Uzmanı Mahmut Tatlı’dan oluşan heyetle

PAGEV Mesleki ve Anadolu Teknik
Lisesini ziyaret etti. Ziyarette, Kocaeli Sanayi Odası’nın da ortağı olduğu
Plastik Kalıpçılığı Sektörüne Yönelik
Nitelikli Teknisyen Yetiştirilmesi İçin
Tasarım ve Üretim Laboratuarı Pro-

jesi yerinde incelenerek, yeni projeler
hakkında görüş alışverişinde bulunuldu, Okulun üretim laboratuarı ziyaret
edildi ve sanayinin ihtiyaç duyduğu
ara elemanların yetiştirilmesi konusunda görüşüldü.

Kocaeli Genç Girişimciler Kurulu Gaziantep’te idi

K

ocaeli Genç Girişimciler İcra
Kurulu Başkanı Tufan Şahinkesen ve beraberindeki 13 kişilik Kocaeli Genç Girişimciler icra
kurulu heyeti, Eylül ayı içinde Gaziantep Genç Girişimciler Kurulu’nu
ziyaret ederek ortak toplantı gerçekleştirdiler.
Gaziantep Ticaret Odası’nda yapılan toplantıda her iki icra kurulu da
girişimcilere yönelik yaptıkları çalışmalar hakkında bilgilendirmede
bulunarak yeni dönemde gerçekleştirilebilecekleri ortak projeler konusunda fikir alışverişinde bulundular.
Kocaeli Genç Girişimciler Kurulu
Üyeleri aynı zamanda Gaziantep’te
gerçekleştirilen Uluslararası Gastronomi Festivali’ne de katıldılar.
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[Dış ilişkiler ►

KSO Dış İlişkiler Komisyonu
Bulgaristan’da incelemelerde bulundu
Kocaeli Sanayi Odası Dış İlişkiler Komisyonu iş fırsatlarını araştırmak üzere Bulgaristan’a bir dizi
ziyarette bulundu.

K

ocaeli Sanayi Odası Dış İlişkiler Komisyonu, içinde Kocaeli Sanayi Odası Meclis
Üyelerinin de yatırımlarının bulundu-

ğu firmaları ziyaret etmek ve iş fırsatlarını araştırmak üzere Bulgaristan’a
bir dizi ziyarette bulundu.
Kocaeli Sanayi Odası Yönetim Ku-

rulu Başkanı Ayhan Zeytinoğlu ve
KSO Meclis Başkanı Hasan Tahsin
Tuğrul’un da yer aldığı heyette Dış
İlişkiler Komisyonu Başkanı Tekin Urhan, Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet
Ali Kartal, Meclis Üyeleri Birol Bozkurt, Oktay Kabasakal ile Meslek Komite Üyesi Taşkın Özal ile KSO Genel
Sekreter Yardımcısı M. Egemen Mert
yer aldı.
İlk ziyaret; Bulgaristan’da yatırımı
bulunan KSO Meclis Üyesi ve Sarkuysan Yönetim Kurulu Başkanı Hayrettin Çaycı’nın firması Sarkuysan’ın
Bulgaristan’daki yatırımı olan Sark
Bulgaria’ya gerçekleştirildi. Ardından Türk yatırımcı Fikret İnce’nin
Şumen’deki alüminyum üreticisi Alcomet firması ziyaret edildi.
Ziyaretin devamın KSO Meclis
Üyesi Ahmet Bayraktar’ın Filibede’ki
otomotiv yan sanayinde faaliyet gösteren uluslararası araç üreticileri için
aydınlatma sistemleri tasarlayan ve
üreten ‘Odelo’ firması ziyaret edildi.
Firmanın çalışmaları yerinde incelenirken aynı zamanda TEZ Trakya
Ekonomi Bölgesi sunumu da gerçekleştirildi.
Heyet son olarak Filibe Ticari Ataşemiz Mehmet Ali Erdem ile görüşerek bölgenin ticari potansiyeli ve fırsatları ile ilgili bilgi aldı.
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[Protokol ►

İtalyan Ticaret ve Sanayi Odası Derneği
Kocaeli’de Temsilcilik Ofisi açtı
İtalyan Ticaret ve Sanayi Odası Derneği ile Kocaeli Sanayi Odası arasında
yapılan protokol çerçevesinde İtalyan Ticaret ve Sanayi Odası Derneği Kocaeli Temsilcilik Ofisi Kocaeli Sanayi Odası’da hizmet vermeye başladı.

İ

talyan Ticaret ve Sanayi Odası
Derneği ile Kocaeli Sanayi Odası
arasında yapılan protokol çerçevesinde İtalyan Ticaret ve Sanayi Odası
Derneği Kocaeli Temsilcilik Ofisi Kocaeli Sanayi Odası’da hizmet vermeye başladı. Ofis açılışı İtalya Türkiye
Büyükelçisi Massimo Gaiani, İtalyan
Ticaret ve Sanayi Odası Derneği Başkanı Livio Manzini ile ve Yönetim Kurulu Üyeleri ile Kocaeli Sanayi Odası
Başkanı Ayhan Zeytinoğlu’nun katılımlarıyla gerçekleştirildi. Kocaeli Sanayi Odası’da kurulan ofiste Kocaeli
Sanayi Odası bünyesinde çalışan bir
personel sorumlu seçildi ve bu kişi
İstanbul’da bulunan dernek merkezi
ve Ankara ofisi ile koordineli olarak
çalışmalar yürütecek.
İtalyan Ticaret ve Sanayi Odası Derneği 1885 yılında Türk ve İtalyan iş
adamlarınca kuruldu ve merkezi İstanbul. İtalya ve Türkiye arasındaki
ticari ilişkileri geliştirmek ve güçlendirmeye yönelik faaliyetler gerçek-
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leştirmekte olan Dernek, aşağıdaki
hizmetleri veriyor.
• Danışmanlık hizmetleri
• Bilgi aktarımı
• Ticari partner tespiti
• Temporary Import / Export Management hizmeti
• Sinai partner olanakları (Joint-venture)
• İkili iş görüşmeleri organizasyonları
• Yeni şirket kuruluşlarında müşavirlik ve yardım
• Pazar araştırması
• İtalyan ve Türk yatırımlarının promosyonu
• İtalya’ya ve İtalya’dan çeşitli sektörlerde heyet organizasyonları
• Karşılıklı enstitüsyönel ziyaret organizasyonları
• Teknik seminer organizasyonları
•Fuar
hizmetleri
(Türkiye
ve
İtalya’da)
• Tercümanlık hizmetleri
• Üyeler arası networking toplantı ve
kokteyl organizasyonları

iDATA Kocaeli Mobil Başvuru Ofisi
Almanya Schengen Vizesi verecek
iDATA, Türkiye’de Almanya vize
başvurusu için resmi olarak yetkilendirilmiş tek kuruluş. 23 Eylül 2019
tarihi itibariyle, Kocaeli Sanayi Odası
binasındaki yeni iDATA ofisinde Mobil
başvuru hizmetine başladı. Marmara bölgesine özel olarak sunulan
bu yeni hizmet ile iDATA biometrik
işlem cihazı ve yetkili ekibi sayesinde, vize başvurusu yapmak isteyen
kişilere daha üstün hizmet ve ulaşım
kaynaklı zaman ve maliyet avantajı
sağlayacak.
iDATA sisteminden / Çağrı Merkezinden randevu alarak Kocaeli Sanayi
Odası’nda faaliyete başlayan iDATA
Mobil başvuru ofisi aracılığla Almanya Schengen Vize başvuru kabulu
gerçekleştirilecek.

[Kapasite ►

Eylül ayında Kocaeli’de sanayinin
kapasite kullanımı yüzde 70,5 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

75,5

76,3

77,1

76,2

76,6

76,3

2019 (Kocaeli)

70,0

70,2

70,3

71,0

70,0

69,5

70,0

70,3

70,5

Kocaeli Sanayi Odası tarafından her ay açıklanan Kocaeli sanayi kuruluşlarının kapasite kullanım oranı eylül ayında
yüzde 70,5 ile geçen yıla göre 0,5 puan gerilerken, geçen aya göre 0,2 puan arttı.
Firmalarımızın yüzde 56’sı kapasite kullanım oranlarında ağustos ayına göre artış bildirdi.
Merkez Bankası tarafından açıklanan Türkiye geneli kapasite kullanım oranı eylül ayında yüzde 76,3 ile geçen yılın
eylül ayına göre 0,1 puan artarken, ağustos ayına göre 0,3 puan geriledi.

İstihdam

İç
Siparişler

Dış
Siparişler

Firma Bildirimleri

Eylül (yüzde)

Arttı

14

Değişmedi

73

Azaldı

13

Firma Bildirimleri

Ekim (yüzde )

Arttı

18

Değişmedi

57

Azaldı

25

Firma Bildirimleri

Ekim (yüzde )

Arttı

9

Değişmedi

67

Azaldı

24

Ankete katılan firmaların yüzde 9’u dış siparişlerinin ekim
ayında arttığını belirtirken, yüzde 24’ü azalış bildirmişlerdir.
Firmaların yüzde 67’sinde ise alınan dış sipariş miktarlarında
bir değişim yaşanmamıştır.

Eylül ayı anketine yanıt veren firmaların bir önceki aya göre yüzde 14’ünün istihdamlarının arttığı, yüzde 73’ünün istihdamlarında
değişim yaşanmadığı, yüzde 13’ünün ise istihdamlarının azaldığı
belirlenmiştir.
Firmaların yüzde 18’i ekim ayında iç siparişlerinin arttığını
belirtilirken, yüzde 25’i siparişlerinin azaldığını belirtmiştir.
Firmaların yüzde 57’sinde ise sipariş miktarlarında bir değişim
yaşanmamıştır.

Değerlendirmeye alınan firmaların ölçekleri
25

75

KOBİ

BÜYÜK ÖLÇEKLİ

Bölgemizdeki sanayi sektöründeki gelişmelerin ve değişmelerin aylık olarak takip edilmesi
amacıyla hazırlanan eylül ayı
anketi çerçevesinde Odamızca bir
araştırma yapılmıştır. Araştırmaya katılan firma sayısı 124 adet
olup bu firmaların yüzde 75’i
KOBİ, yüzde 25’i büyük ölçekli
firma niteliğindedir.
Kocaeli Odavizyon
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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: TRKR20190827001
Bir Koreli şirket nükleer sökme ve radyoaktif atık yönetimi için teknoloji
ve teknik hizmetler aramaktadır. Teknoloji nükleer santral ve ilgili radyonüklid analiz sisteminin sökülmesinde kullanılacaktır. Şirketin nükleer
kırıcılar ve ön arıtma sistemleri de dahil olmak üzere ihtiyaç duydukları
teknolojilerin bir listesi var. Şirket, bu teknolojileri lisanslamak veya yerinde akıllı laboratuvar ile ortak Ar-Ge yürütmekle ilgilenmektedir.
Referans no: BOFR20190731001
Su ortamlarını yönetmek ve su altı teftişini gerçekleştirmek için yenilikçi
çözümler geliştiren 2018 yılında kurulan bir Fransız şirketi, batimetri,
sıvılar ve tortular örneklemesi ve video incelemesi gibi hizmetler sağlayabilir. Şirket taşeronluk anlaşmaları yapmak istiyor.
Referans no: TOUK20190905001
Bir İngiliz yazılım şirketi, ani kalp durması dakikasını önceden yüksek
doğrulukla tahmin eden AI ile çalışan bir algoritma geliştirdi. AI’larını
kullanarak mevcut EKG izleme ürünlerini oluşturmak veya geliştirmek
için kurumsal ortaklar arıyorlar. Aranan iş birliğinin türü: teknik iş birliği, lisans sözleşmesidir.
Referans no: BOSK20190730002
Yenilikçi Slovak şirketi, karışık IoT platform pazarına düzen, mantık
ve farklılıkların netliğini sağlamak için ilk karmaşık Akıllı ve Güvenli
IoT platformunu geliştirmiştir. Şirket, platformunu kullanmak isteyen
ortakları arıyor - ticari ajans anlaşması veya dış kaynak anlaşması aranmaktadır.
Referans no: BRUK20190812002
25 yılı aşkın bir süredir gıda ürünleri, bitkisel yağlar, gübre, hayvan yemi
ve güneş enerjisi ürünleri ticaretinde uzmanlaşmış bir İngiltere’de ticari bir temsilci, ticari temsilcilik anlaşması kapsamında yeni pazarlara
girmek için temsil edilmeyi talep eden yabancı ortaklara hizmet vermektedir. İngiliz şirket, özel sözleşme altında yeni pazarlara girmek isteyen
firmalara danışmanlık, pazarlama ve satış desteği sunmaktadır. İngiltere
şirketi dünya çapında 20’den fazla ülkede bağlantılara sahiptir.
Referans no: BRHU20190909001
Orta büyüklükteki Macar işletmesinin ana faaliyeti, yurt dışından ithal
edilen gıda ürünleri ve endüstriyel gıda proseslerinin temel malzemelerinin toptan ticaretidir. Şirket, dağıtım hizmetleri sözleşmesi çerçevesinde
yeni ortaklar aramaktadır.
Referans no: BRLT20190809001
Litvanya şirketi organik köpek maması üretmektedir. Şirket, havada
kurutulmuş et üreticileri aramaktadır: tavşan, avlanmış balık (morina,
uskumru, çaça balığı, somon balığı), av kuşları (sülün, ördek). Ayrıca
havayla kurutulmuş sebze ve meyve tedarikçileri aramaktadır. Şirket bir
üretim anlaşması altında çalışmak istemektedir.
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