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KSO Yönetim Kurulu Başkanı Zeytinoğlu:

Kocaeli’de üretim yapan firmalar
vergisini de burada ödemeli...

K

SO Yönetim Kurulu Başkanı
Ayhan Zeytinoğlu, Kocaeli’de
üretim yapan firmaların vergilerini başka illerde ödemelerinin önüne
geçilmesi gerektiğini söyledi.
Kocaeli’de üretim yapan 600 kadar
firmanın merkezleri İstanbul’da
olduğu için vergilerini de İstanbul’da
ödediğine vurgu yapan Ayhan Zeytinoğlu “Bu firmaların merkezlerini
zorla Kocaeli’ye taşımaları sözkonusu
olamayacağına göre, fabrikaların
bulunduğu, üretimin yapıldığı yerde
vergi ödemelerini zorunlu kılacak
bir yasal düzenlemeye ihtiyaç var.
Kocaeli doğasını kullanan, Kocaeli
çevresini soluyan bu firmaların vergi
gelirlerinden Kocaeli yararlanmalı. Bu
firmaların ihracatı bile başka illerin
performansı haline dönüşüyor. Bunun
önlenmesi lazım“ şeklinde konuştu.
KSO Yönetim Kurulu Başkanı
Ayhan Zeytinoğlu, Kocaeli sanayi
üzekrinde COVID 19 salgınının olumsuz etkilerinin devam ettiğine işaret
ederek makro ekonomik gelişmelerle
ilgili değerlendirmelerde bulundu.
Zeytinoğlu şunları söyledi:
İHRACAT-İTHALAT
“Mayıs ayında ihracat yüzde 40.8
düşüşle 9,9 milyar dolar oldu. Covid19’un etkisine rağmen, aylık bazda
yüzde 10.8 artışla, nisan ayına göre
bir toparlanma gözleniyor.
Son 12 aylık dönemde ihracat
yüzde 8.4 düşüşle 165,7 milyar dolar
olarak gerçekleşti. En fazla ihracat
yaptığımız ilk beş ülkeden, Almanya,
Irak, İngiltere ve Fransa’ya ihracatımız
gerilerken, ABD’ye ihracat küçük de
olsa artış gösterdi.
Mayısta Almanya’ya ihracat yüzde
41.7 düşerek 919 milyon dolar, ABD’ye
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ihracat yüzde 1.4 artışla 882 milyon
dolar, Irak’a ihracat yüzde 32.6 artışla
603 milyon dolar, İngiltere’ye ihracat
yüzde 37.1 düşüşle 558 milyon dolar,
Fransa’ya ihracat yüzde 45.2 düşüşle
416 milyon dolar olarak gerçekleşti.
Önümüzdeki aylarda ise
Avrupa’daki iyileşmeye paralel,
ihracatta toparlanma hızımız artacak
düşüncesindeyiz.
1 Temmuz’dan itibaren Almanya,
AB Dönem Başkanlığını yürütecek.
Burada bizim için önemli fırsatlar
olduğunu düşünüyoruz. Almanya
en fazla ihracat yaptığımız ülke. AB
Dönem Başkanlığının ticari ilişkilerimizi geliştireceğini ve Türkiye ile AB
arasındaki pergelin açılmaması için
Gümrük Birliğinin güncellenmesinde
önemli adımların atılacağını umuyoruz.
Bu arada ithalat yüzde 27.6
düşüşle 13.4 milyar dolar olarak
gerçekleşirken, dış ticaret açığı ise
yüzde 104.1 artışla 3.4 milyar dolar
olarak gerçekleşti. 4.6 milyar dolarlık
açık olan Nisana göre bir gerileme
gözleniyor.
-YERLİ ÜRETİME DESTEK
Öte yandan yurtdışından ithal
edilen 800’den fazla ürüne, eylül
sonuna kadar yüzde 30’a varan oranlarda ilave gümrük vergisi getirildi. 1
Ekim’den itibaren ise 10 puana kadar
daha düşük oranlarda ilave gümrük
vergisi alınacak.
İthalat için getirilen ek vergilerin;
ülke üretimine, ihracatına ve istihdamına büyük katkı sağlayacağını
düşünüyoruz.
İthalat baskısı altında ezilen ihracatçı firmaları korumaya yönelik bir
uygulama. Tüm ihracatçılarımız için
olumlu bir gelişme. Böylece firmala-

rın önü açılarak, üretimin artacağını
düşünüyoruz.
-TOPARLANMA BAŞLADI
Kocaeli Gümrüklerinden aldığımız
verilere göre Kocaeli’de Mayıs ayında
ihracat yüzde 44.3 düşüşle 1 milyar
466 milyon dolar, ithalat ise yüzde
26.5 düşüşle 2 milyar 476 milyon
dolar olarak gerçekleşti. İlimizde de
Türkiye geneli ile benzer olarak, nisan
ayına göre bir toparlanma gözlüyoruz.
Bu toparlanmada; otomotiv sektörünün üretime başlaması etkili oldu.
Bu firmalarımız mayıs ayında üretime
başladılar. Ancak henüz birçoğunda
üç vardiya başlamadı. Bu arada mayıs
ayında otomotiv ihracatı yüzde 42.8
geriledi. Yüzde 62.2 gerileyen kimyevi
maddeler ihracatında aylık bir değişme olmadı
CARİ AÇIK
Nisan ayında cari açık - 3,3 milyar
dolar, aylık açık - 5,1 milyar dolar
olarak gerçekleşti. Kısıtlamalardan
kaynaklı olarak Nisan ayında hizmetler dengesinde, uzun yıllardan beri ilk
defa açık verdik. Haziran’dan itibaren
hizmetler sektörünün cari dengeye
katkısının artacağını bekliyoruz.
Ancak ihracattaki ve hizmetler
sektöründeki toparlanma sınırlı
olacağından, önümüzdeki aylarda
cari açık vermeye devam edeceğimizi
düşünüyoruz.
ENFLASYON
Enflasyon verilerine
baktığımızda,mayıs ayında TÜFE
aylık bazda yüzde 1.36, yıllık bazda
ise yüzde 11.39 artış gösterdi. ÜFE ise
aylık bazda yüzde 1.54, yıllık bazda
yüzde 5.53 artış gösterdi. Sanayicileri
asıl ilgilendiren, ÜFE’deki gelişmeler.

KSO’NUN HÜKÜMETTEN BEKLENTİLERİ
1) İşletmelerimize tahakkuk eden ve
mücbir sebepten faydalanan sektörlerde
ötelenmiş olan kamu borçlarını (KDV,
Muhtasar ve SGK Primleri) ödemek için
finansman talebimiz var.
Bu borçların KGF teminatlı Kamu Bankalarından kredilendirilip ödenebilmesi
ve bu kredilerin en az 6 ay ödemesiz ve
toplam 12 ila 18 ay vadeli olabilmesi için
sizden destek talep ediyoruz.
2) Kronik hastalığı olan ve sokağa
çıkma yasağı nedeniyle işe gelemeyen,
ücreti işveren tarafından tam ödenen
özel sektör çalışanları ile ilgili, ücretsiz
izin uygulaması yürürlüğe girdi ve yasanın öngördüğü tutarda ücret ödenmeye
başlanarak işverenin mağduriyeti biraz
olsun giderildi.
Ancak 17 Nisan tarihinde yürürlüğe
giren kanun ile 3 ay boyunca işçi çıkarma
kısıtlaması getirildi. Bu sürenin İstihdam
Kalkanı Paketi ile 3 ay daha uzatılması
planlanıyor.
İlgili kanun, işverenin haklı sebeple
personelin iş akdini sona erdirmesine
mani olmuyorsa da, nihayetinde haklı fesih imkanı bulunmayan işveren bakımından kısıtlayıcı bir durum ortaya çıkarıyor.
En azından 3 aylık işten çıkarma yasağı
süresinin uzatılmamasını talep ediyoruz.
3)Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı
tarafından 16 Mayıs 2020 tarihinde “Kıyı
Tesislerinde Verilen Hizmet Kalemleri ile
Bu Hizmet Kalemlerinin Taban ve Tavan
Ücretlerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğ” yayınlandı. İlgili
tebliğe göre limanların 3 ay içerisinde
hizmet kalemleri listesini Bakanlığa sunması gerekiyor.
Farklı yatırım maliyetleri, farklı masraf kalemleri, farklı işletme maliyetleri
olan Limanlar serbest rekabet ortamı
içerisinde hizmet fiyatlarını her hangi bir
kısıtlama olmadan belirleyebilmelidirler.
4)Ülkemizde hizmet vermekte olan
otomobil yetkili satıcılarının bünyelerinde belli süre bulundurmak zorunda
oldukları test sürüş otomobillerinin ve
servis müşterilerine ikame olarak verilen
otomobillerin, satış
yapılana kadar ÖTV
ve KDV ödemelerinin ertelenmesini
talep ediyoruz.
5)GEKAP Yönetmeliği’nin
tamamen 2021 Ocak ayında yürürlüğe
girmesini talep
ediyoruz.

Mayıs ayında aylık olarak hızlı bir
artış olmasına rağmen, yıllık ÜFE’de
gerileme oldu. Enerji maliyetleri
ÜFE’yi doğrudan etkiliyor. Mayıs
ayında ÜFE’de enerji kaleminde
yüzde 11,92’lik azalış olduğunu görüyoruz. 2021 yılı enerji maliyetleri
açısından, enflasyona etkisini daha
net görebileceğimiz, kritik bir yıl
olabilir diye düşünüyoruz.
-KAPASİTE KULLANIMI
İlimiz sanayinin kapasiteleri; Haziran’da da toparlanmaya
devam etti. Martta yüzde 68.6 olan
kapasite kullanım oranı Nisanda
yüzde 54.3’e düştü. Mayıs ayında
ise göreli bir artışla yüzde 60.3’e
çıktı.
Türkiye genelinde kapasitelerde de mayıs ayında toparlanma
görüyoruz;
Mart ayında yüzde 75.3 olan
sanayinin kapasite kullanımının
nisanda yüzde 61.6’ya, mayıs
ayında ise yüzde 62.6’ya çıktığını
görüyoruz.
Nisan ayında yıllık sanayi üretimi yüzde 30.4 geriledi. Bu daralma
göreceğimiz en kötü seviye diye
tahmin ediyoruz.
Kapasite kullanım oranı ve
ihracatta aylık bazdaki yükselişler, önümüzdeki aylarda sanayide
iyileşmeye işaret ediyor.
Salgında ikinci dalga olmaması
durumunda,3-4 ay sonra üretimde
eski potansiyelin yakalanabileceğini düşünüyoruz.
Nisan ayında tüm sektörlerde
üretimde gerileme yaşandı:
-İmalat sanayinde aylık
yüzde 32,5, yıllık yüzde 33,3,
Ara malı üretiminde aylık
yüzde 30, yıllık yüzde 27,9,
sermaye malı üretiminde aylık yüzde 40,2,
yıllık yüzde 42,9
gerileme oldu.

İŞSİZLİK
İşsizlik oranı mart ayında yüzde
13,2 olarak gerçekleşti. Bir önceki
yılın aynı ayına göre 0,9 puan, Bir
önceki aya göre 0,4 puan geriledi.
Geçen yılın aynı ayına göre;
işgücü 2 milyon 235 bin kişi azaldı.
Dolayısıyla işsizlik oranı yüzde
13,2’ye gerilemiş oldu.
Bununla birlikte, salgının etkisi
ile istihdam da önemli ölçüde geriledi. İstihdam kaybımız 1 milyon
662 bin kişi oldu. Sadace sanayi
sektöründe istihdam artışı oldu.
Sanayi sektörü 27 bin kişi arttı.
Hizmet sektörü 903 bin kişi azaldı.
Tarım sektörü 538 bin kişi azaldı.
İnşaat sektörü 248 bin kişi azaldı.
Covid-19 ile gelen kısıtlamalardan en fazla hizmet sektörümüz
etkilendi. Nisan ayında da bu sektörlerde benzer istihdam kayıpları
görebiliriz.

Kocaeli Odavizyon



[güncel ►

Hisarcıklıoğlu: “Ekonomiyi harekete

geçirmeye ve çarkları yeniden
döndürmeye hazırız”
TOBB’a bağlı 365
oda ve borsa başkanı
ile 61 sektör meclis
başkanının katılımıyla
gerçekleştirilen
TOBB Ekonomi
Buluşması yeni tip
koronavirüs (Kovid19) salgını nedeniyle
alınan tedbirler
doğrultusunda
videokonferans
yöntemiyle yapıldı.

 Kocaeli Odavizyon

T

ürkiye Odalar ve Borsalar Birliği
(TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, ekonomide hayata geçirilen tedbirler ve destekler sayesinde
normalleşmenin konuşulmaya başlandığını belirterek, “Ekonomiyi harekete
geçirmeye ve çarkları yeniden döndürmeye hazırız.” dedi.
TOBB’a bağlı 365 oda ve borsa
başkanı ile 61 sektör meclis başkanının katılımıyla gerçekleştirilen TOBB
Ekonomi Buluşması yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle alınan
tedbirler doğrultusunda videokonferans yöntemiyle yapıldı.
Hazine ve Maliye Bakanı Berat
Albayrak’ın da katıldığı toplantının açılışında konuşan Hisarcıklıoğlu, Kovid19 salgını sürecinde Bakan Albayrak’ın
attığı adımlarla sıkıntılı sürecin en az
hasarla geride bırakılacağını ve ye-

niden büyüme sürecine girileceğini
söyledi.
“Ekonomide hayata geçirilen tedbirler ve destekler sayesinde normalleşme konuşulmaya başlandı” diyen
Hisarcıklıoğlu, TOBB olarak ilk günden
itibaren kenetlendiklerini, sorunların
tespiti ve çözülmesi için gereken katkıyı verdiklerini bildirdi.
Hisarcıklıoğlu, sahadan aldıkları
bilgileri hızlı şekilde hükümete ilettiklerini, Bakan Albayrak’ın büyük kısmını
sonuçlandırdığını dile getirdi.
Bu süreçte bankacılık sistemini
harekete geçiren kredi paketlerinin
devreye sokulduğunu, Kredi Garanti
Fonu’nun kefalet kapasitesini ikiye katlandığını, vergi-SGK ertelemeleri, kısa
çalışma ödeneğiyle işletmelerin önemli
bir yükten kurtarıldığını anlatan Hisarcıklıoğlu, dinamik bir sürecin başarıyla

yönetildiğini vurguladı.
Hisarcıklıoğlu, Türkiye’nin belirlediği
hedeflere ulaşma noktasında 3 aylık
mola şeklinde gördükleri bu sürecin
sonunda olunduğunu belirterek, şunları
kaydetti:
“Ekonomiyi harekete geçirmeye ve
çarkları yeniden döndürmeye hazırız.
Bu noktada ihtiyaç duyulan tedbir ve
desteklerle ilgili olarak oda-borsa ve
sektör meclisi arkadaşlarım çok güzel
bir çalışma hazırladılar. Kamu ve özel
sektör eş güdümü sayesinde zorlukların
aşılabildiğini gösterdiniz. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve sizin
liderliğinizde tüm bu sıkıntıları da aşarak
küresel yarışa kaldığımız yerden devam
edeceğiz.”
-Bakan Albayrak
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak da “Tarihi fırsatlara şahit olduğumuz, her alanda daha etkin bir şekilde
üretmenin gündemde olacağı bir sürece
giriyoruz. Bu üretim kapasitemizi iyi
değerlendirirsek, ekonomide yepyeni ve
kalıcı bir hikaye yazacağımız bir dönem
olacak.” dedi.
Albayrak, tüm dünyayı etkisi altına
alan ve küresel ekonomiye ağır bir darbe
vuran Kovid-19 salgının etkisinin gün
geçtikçe azaldığına dikkati çekerek, her
gelen verinin normalleşmeye daha da
yaklaşıldığını somut bir şekilde gösterdiğini ifade etti.
Sürecin ekonomimize olan etkilerini de gidermek için devreye aldıkları
Ekonomik İstikrar Kalkanı ile sanayiciye,
çalışana, esnafa bütün vatandaşlarımızla bu süreçte adeta bir koruma kalkanı
sağladıklarını dile getiren Albayrak,
özellikle Kovid-19 sonrası döneme en iyi
şekilde hazırlanmak için yoğun bir mesai
harcadıklarını söyledi.
Bakan Albayrak, bu dönemde esnafa,
sanayiciye, KOBİ’lere likidite ihtiyaçları için gerekli tüm destekleri seferber
ettiklerine dikkati çekerek, şöyle konuştu: “İnşallah normalleşme sürecinde,
bundan sonraki dönemin ‘yeni normal’
olduğunu göz önünde bulundurarak
hızla adımlarımızı atmaya devam edeceğiz. Ekonominin yeni normale hızla
adapte olacağını düşünüyorum. Küresel
sistemde tedarik zincirlerinin gözden
geçirilmesi, üretim alanlarında alternatiflerin oluşturulması, sağlık altyapısının yatırımlardan turizme her alanda
öncelik haline gelmesi ile oluşacak. İşte
bu dönemde güçlü üretim altyapısı,
genç ve eğitimli insan kaynağı, küresel
değişimlere hızlı adapte olan iş dünyası
ve gelişmiş sanayisi ile Türkiye dünyada
yıldızı daha da parlayan ülke olacak.”

Hisarcıklıoğlu, Kovid-19 sonrası TürkiyeAB iktisadi ve ticari ilişkileri konulu
konferansa katıldı

T

ürkiye Odalar ve Borsalar
Birliği (TOBB) Başkanı M.
Rifat Hisarcıklıoğlu, elektronik ortamda gerçekleştirilen
Kovid-19 sonrası Türkiye-AB
iktisadi ve ticari ilişkileri konulu

konferansa katıldı.
Türkiye-AB İş Dünyası Diyalogu kapsamındaki konferansta, Türkiye ve AB iş dünyası ile
hükümetlerin yaklaşımları ele
alındı.

Hisarcıklıoğlu, AB Genişlemeden Sorumlu
Komiseri Varhelyi ile görüştü

T

ürkiye Odalar ve Borsalar
Birliği (TOBB) Başkanı M.
Rifat Hisarcıklıoğlu, Avrupa
Ticaret ve Sanayi Odası (EUROCHAMBRES) Başkanı Christoph
Leitl, Avrupa Birliği Komisyonu
Komşuluk ve Genişlemeden Sorumlu Komiseri Oliver Varhelyi ve
EUROCHAMBRES üyeleri ile video
konferans aracılığıyla görüştü.
Hisarcıklıoğlu toplantıda,

Gümrük Birliği’nin modernizasyonu, vize, Türkiye’nin
IPA Fonları’ndan ve AB
Programları’ndan yararlanması
ve taşıma kotaları konularını gündeme getirerek, talepleri aktardı.
EUROCHAMBRES Başkanı
Christoph Leitl ise görüşmede,
Türkiye ile Gümrük Birliği’nin modernizasyonuna, Avrupa iş dünyasının verdiği desteği vurguladı.
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‘COVID-19’a karşı GRFT Molekülü
umudu...

T

ürk bilim insanları, GRFT
(griffithsin) adlı bir molekülün
Kovid-19’un enfeksiyon etkisini
durdurucu veya azaltıcı yönünü araştırıyor. Sanayi ve Teknoloji Bakanı
Mustafa Varank, TÜBİTAK Covid-19
Türkiye Platformu bünyesinde Ankara Üniversitesinde yürütülen araştırmayı yerinde inceledi. Üniversitenin
Biyoteknoloji Enstitüsünü ziyaret
eden Bakan Varank, GRFT ile ilgili
hayvan deneylerinin başladığını açıkladı. Varank, bu molekülün Covid-19’a
karşı etkili olabileceğinin bilimsel olarak değerlendirildiğinin altını çizerek,
“Güzel müjdeler verebiliriz.” dedi.
ODAKLARI SAĞLIK VE TARIM
Bakan Varank, Türkiye’nin ilk
disiplinler arası biyoteknoloji lisansüstü eğitim enstitüsü olan ve sağlık
ile tarımsal biyoteknoloji alanlarında
çalışmalar yapan Ankara Üniversitesi
Biyoteknoloji Enstitüsü’nü ziyaret
etti. Varank’a ziyaretinde, Ankara
Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erkan
İbiş, TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan
Mandal ve TÜBİTAK MAM Gen Mühendisliği ve Biyoteknoloji Enstitüsü
(GMBE) Müdürü Prof. Dr. Şaban Tekin
eşlik etti.
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YERİNDE İNCELEDİ
Ziyarette Prof. Dr. Aykut Özkul’un
yürütücülüğünü üstlendiği Kovid-19’a
karşı ilaç geliştirme projesi hakkında
bilgi alan Varank, daha sonra buradaki laboratuvarlarda incelemelerde
bulundu.

HAYVAN DENEYLERİ BAŞLADI
Hayvan deneyleri aşamasına bugün itibarıyla başlanan projede, plan
dahilinde gelecek bir ay içinde hayvanlarda çalışıp çalışmadığı konusunda da ön bilgiye sahip olunacak.

VİRÜSÜ DURDURACAK MI?
TÜBİTAK çatısı altındaki COVID-19
Türkiye Platformu koordinasyonunda
yürütülen 17 aşı-ilaç geliştirme projesinden biri olan çalışma kapsamında,
GRFT adı verilen molekülün, Kovid19’a neden olan virüsün enfeksiyon
etkisini durdurucu veya azaltıcı yönü
araştırılıyor.

17 PROJE DESTEKLENİYOR
Ziyareti değerlendiren Varank,
Kovid-19’a karşı Türkiye’deki temel
bilimsel çalışmaları koordine etmek
üzere Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı
öncülüğünde TÜBİTAK çatısı altında
bir platform oluşturduklarını anımsatarak, burada yürütülen 17 aşı-ilaç
geliştirme projesinin desteklendiğini
belirtti.

UMUT VERİCİ GELİŞMELER
Ankara Üniversitesi, Bilkent Üniversitesi Ulusal Nanoteknoloji Araştırma Merkezi (UNAM) ve Hacettepe
Üniversitesinden bilim insanlarından
oluşan konsorsiyumun yürüttüğü
çalışmalar sonucunda şimdiye kadar
virüsün izolasyonu, genom analizi
ve karakterizasyonu gerçekleştirildi,
GRFT molekülü üretildi ve saflaştırıldı. GRFT’nin hücre kültürü ortamında
virüsün hücreye girmesini ve bu suretle üremesini durdurduğu görüldü.

TEMEL ARAŞTIRMALAR YAPILIYOR
Varank, Ankara Üniversitesi Biyoteknoloji Enstitüsünün öncülüğünde
Kovid-19’a karşı GRFT molekülüyle
geliştirilecek hastalığı önleyici ilaca
yönelik çalışmalar hakkında bilgi
aldıklarını kaydederek, “Bilim insanlarımız bu molekülün Kovid-19’a karşı
etkili olabileceğini bilimsel olarak
da değerlendiriyorlar. Klinik çalışma
aşamalarına geçmeden önce yapılması gereken temel araştırmalar
yapılıyor. Bu molekülle ilgili hayvan
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deneyleri bugün itibariyle buradaki biyogüvenlikli
laboratuvarda başlatılmış olacak.” diye konuştu.
BİLİM İNSANLARIMIZA GÜVENİYORUZ
Türkiye’nin son 18 senede Cumhurbaşkanı
Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde özellikle Ar-Ge
ekosistemine büyük yatırımlar yaptığına işaret
eden Varank, “Yaptığımız yatırımların böyle zor ve
kritik zamanlarda bilim insanlarımızın ortaya koyduğu başarılı çalışmalarla ne kadar önemli olduğunu görebiliyoruz. Bilim insanlarımıza güveniyoruz,
buradaki çalışmalardan da başarılı bir ürün geliştirileceğine inanıyoruz.” dedi.
SONRAKİ AŞAMA SAĞLIK BAKANLIĞI
Varank, bilim insanlarının Kovid-19’a karşı büyük
bir fedakarlıkla gece gündüz çalıştığına dikkati çekerek, şunları söyledi: Burada devam eden bilimsel
çalışmalar sonucunda da güzel veriler elde edip
klinik safhaya geçecek çalışmalarımızı tamamlayacağız. Sonraki aşamada bunları Sağlık Bakanlığımıza klinik çalışmalar yapılması için teslim edeceğiz.
İnşallah güzel müjdeleri buralardan verebiliriz.
ÖNCÜL VERİLER BİR AY İÇİNDE
Prof. Dr. Aykut Özkul projede, GRFT molekülüyle Kovid-19 etkisini durdurmayı amaçladıklarını
belirterek, çalışmalarında gelinen aşamayı anlattı.
An itibarıyla molekülün hayvanlardaki etkinliğinin
test edilmesi sürecini başlattıklarını dile getiren
Prof. Özkul, “Bizim hayvanlarla ilgili yaptığımız ön
çalışmalarda yaklaşık 2 haftalık bir zaman zarfında
bu virüsün organ tutulumu, yayılımı ve virüsle ilgili
tespitler gerçekleşebiliyor. Dolayısıyla eğer işler
öngördüğümüz şekilde devam ederse önümüzdeki bir ay içinde ön verileri almış olacağız.” diye
konuştu.
MİLLİ SEFERBERLİĞİN PARÇASI
Özkul, çalışmalarının Türkiye’nin her alanda
vermiş olduğu milli seferberliğin bir parçası olduğunu vurgulayarak, projeye desteklerinden dolayı
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, TÜBİTAK ve Ankara
Üniversitesi Rektörlüğüne teşekkür etti.
DOĞAL BİR MOLEKÜL
GRFT’nin yapı olarak doğal bir molekül olduğunu dile getiren Özkul, şöyle devam etti: GRFT’nin
şimdiye kadar birçok farklı virüse karşı enfeksiyonu durdurucu etkisinin var olduğu tespit edilmiş.
Dolayısıyla ilk planda bizim bu süreçteki en büyük
kazanımımız, günlük hayatta kullanılabilecek durdurucu, koruyucu, önleyici ürün geliştirmek olacaktır. Ekibimizdeki moleküler biyologlar da molekülün
yapısında birtakım değişiklikler yapmak suretiyle
GRFT’nin hücre içine girmesini sağlamaya çalışıyor.
Bu kapsamda eğer becerebilirsek molekülün tedavi
edici potansiyelini de zaman içinde sorgulayacağız.
Varank, Biyoteknoloji Enstitüsü ziyaretinin
ardından, Ankara Üniversitesi bünyesindeki Kanser
Araştırma Enstitüsü’nü ziyaret etti ve TÜBİTAK
Covid-19 platformundaki bir diğer proje olan Virüs
Tabanlı Prototip Coronavirus Aşısı Üretimine ilişkin
Prof. Dr. Hakan Akbulut’tan bilgi aldı.

VİRÜSE KARŞI YERLİ SENTEZ İLAÇ
GELİŞTİRİLDİ

C

umhurbaşkanı Recep
Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan ve
TÜBİTAK Covid-19 Türkiye
Platformu çatısı altındaki
bilim insanları tarafından
geliştirilen Favipiravir isimli
ilacın yerli sentezi görücüye çıktı. İstanbul Medipol
Üniversitesi Öğretim Üyesi
Doç. Dr. Mustafa Güzel ve
ekibi ile Atabay Kimya Firması tarafından sentezlenip
ruhsatlandırma aşamasına
gelen yerli sentez ilacın ilk
numunesi Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank’a
sunuldu.
Bakan Varank, “Yerli ve
milli olarak kendi sentezimizle geliştirilmiş çok önemli bir ilacı üretmiş olduk.
Ruhsatlandırma aşamasına
gelmiş olması bizim açımızdan hem mutluluk hem
de gurur verici.” dedi. Yerli
sentez Favipiravir ilacının
ruhsatlandırma aşamasının
tamamlanması sonrasında,
tedavide kullanılması ve ihraç edilmesi planlanıyor.
Türk mühendisleri tarafından rekor hızda üretilerek
dünyaya ihraç edilen yerli
yoğun bakım solunum cihazının ardından yeni bir başarı
hikayesi daha yazıldı. Sanayi
ve Teknoloji Bakanlığı, Sağlık
Bakanlığı, TÜBİTAK, İstanbul
Medipol Üniversitesi ve Atabay İlaç işbirliğiyle; Covid-19
tedavisinde kullanılan ve etkin sonuçlar veren Favipiravir isimli ilacın yerli sentezi,

Doç. Dr. Mustafa Güzel ve
Zeynep Atabay Taşkent’in
koordinasyonunda 32 kişilik
ekip tarafından 40 gün gibi
kısa bir sürede üretildi.
Yerli sentez ilacı geliştiren İstanbul Medipol Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç.
Dr. Mustafa Güzel ve ilacı
endüstri seviyesine getiren
Atabay Kimya’dan Zeynep
Atabay Taşkent, TÜBİTAK
Başkanı Prof. Dr. Hasan
Mandal ile birlikte Bakan
Varank’ı ziyaret etti. Heyet,
ruhsatlandırma aşamasındaki yerli sentez ilacın ilk
numunesini Bakan Varank’a
takdim etti. Böylelikle, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıkladığı ve Covid-19’a karşı
tedavilerde
kullanılması
planlanan yerli sentez ilaç
görücüye çıktı. Ziyaretin ardından bir açıklama yapan
Bakan Varank, şu değerlendirmelerde bulundu:
İHRACAT İMKANI VAR:
Türk hekimlerinin Covid 19 hastalığının tedavisinde
çok başarılı şekilde kullandığı Favipiravir ilacının yerli
sentezini bilim insanlarımız,
İstanbul Medipol Üniversitesinden Mustafa Güzel
hocamızın liderliğinde geliştirdi. Atabay İlaç firması
da bu ürünün ticarileşmesi
için altyapısını kullandırdı.
Yerli ve milli olarak kendi
sentezimizle
geliştirilmiş
çok önemli bir ilacı üretmiş
olduk. Bunun ruhsatlandır
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Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan
Başkanlığında 14. İstişare Kurulu
Toplantısı Yapıldı

T

oplantıya, TOBB Başkanı Rifat
Hisarcıklıoğlu, TİM Başkanı
İsmail Gülle, DEİK Başkanı
Nail Olpak, TESK Başkanı Bendevi
Palandöken, TÜSİAD Başkanı Simone Kaslowski, MÜSİAD Başkanı
Abdurrahman Kaan, TMB Başkanı
Mithat Yenigün katıldı.
Pekcan toplantıda yaptığı konuşmada, Mayıs ayında açıklanan
ihracat rakamlarına değinerek, yıllık bazda ihracatta düşüş olmasına
rağmen, Mayıs ayında Nisan ayına
göre bir toparlanma ivmesi görüldüğünü ifade etti.
Bayram tatilleri nedeniyle daha
az çalışma gününe rağmen Mayısta
Nisan ayına göre ihracatın yüzde
10,8 arttığını belirten Pekcan, ihracatın ithalatı karşılama oranının ilk
5 ayda yüzde 74,6 olarak gerçekleştiğini, altın hariç bakıldığında bu
oranın yüzde 80’e çıktığını söyledi.
Mayıs ayında ara malı ve yatırım
malı ithalatının toplam ithalatın
%91,2’sini oluşturduğuna dikkati
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çeken Pekcan, şunları kaydetti:
“İnşallah bunun en kısa zamanda üretime ve ihracata dönmesini
bekliyoruz. Önümüzdeki dönemde
hem en çok ihracatçı olduğumuz
Avrupa Birliği ülkelerinin yeniden toparlanmasını bekliyor hem
de dünya genelinde kademeli bir
normalleşmeye geçişin olacağını
düşünüyoruz. Bizim için Haziran ayı
bir geçiş dönemi olacak, ama biz bu
geçiş dönemini çok hızlı atlamak
durumundayız. Sağlık alanında
göstermiş olduğumuz performansımıza dayalı ayrışmamızı ekonomi
ve ticaret alanında da göstermek
zorundayız. Bunun için el ele vererek sizlerle doğru, yerinde adımlar
atmamız ve devletimizin kaynaklarını en uygun ölçüde, doğru adreslerde kullanmamız lazım. Ben bu
süreci, üretim kapasitemiz, eğitimimiz, iş gücümüz ve Türkiye’de iş
insanlarımızın ve ihracatçılarımızın
dinamizmi ile çok başarılı bir şekilde atlatacağımıza inanıyorum.”

Mayıs ayında Sanal Ticaret
Heyetlerine Özbekistan ve Kenya
ile başladıklarını hatırlatan Pekcan,
bunun Hindistan ve Güney Kore ile
süreceğini, devamında Almanya ve
Pakistan ile yapılacağını söyledi.
1-3 Haziran’da yapılan ilk sanal
fuarın da çok başarılı bir şekilde
tamamlandığını aktaran Pekcan,
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip
Erdoğan’ın liderliğinde Sanal Ticaret Heyetlerini ve Sanal Fuarları
Ticaret Bakanlığı olarak desteklemeye devam edeceklerini, e-ticaret
sitelerine üyelik giderlerini de aynı
şekilde destekleneceğini belirtti.
- Yerel paralarla ticareti öne
çıkarmaya çalışıyoruz
Pandemi sürecinde ülkelerin
içe kapanma dönemi yaşadığına
işaret eden Pekcan, “Tabi biz bunu
G-20 platformu, diğer küresel
işbirliği toplantıları ve AB ülkeleri ile yaptığımız görüşmelerde
değerlendiriyor, bu durumu nasıl

aşabileceğimiz ve önleyebileceğimiz
üzerine koordine bir şekilde çalışıyoruz.
Şu gerçeği yadsıyamayız, ülkeler biraz
daha korumacı, biraz daha içe dönük
politikalar izleyecekler. Biz de bu dönemde rezerv para birimlerine bağlılığın
azaltılması ve yerel paralarla ticaretin
artırılması yönünde iş insanlarımızla
görüşüyoruz. Ticaret açığı verdiğimiz ülkelerdeki muhataplarımızla görüşmeler
yapıyoruz. Bu bağlamda, DEİK İş Konseyi
Başkanlarımızla bir araya geldik ve bu
konuları değerlendirdik.
2019 yılına 7,6 milyar dolar civarında
yerel paralarla ihracat, 11,1 milyar dolarlık da ithalat yapmışız. Yerel paralarla
ticaret için tabii swap alt yapısının da
gerçekleşmesi lazım. Bu konuda Hazine
ve Maliye Bakanlığımız ile Merkez Bankamızın ciddi çalışmaları var. Onlarla da
işbirliği içerisinde yerel paralarla ticareti
ön plana çıkarmaya çalışıyoruz.”
Pekcan, bu süreçte STK’ların ve iş
insanlarının nasıl aktif rol alabileceği,
ülkenin önünü açacak hangi faaliyetlerde
bulunabileceği, küresel tedarik zincirlerinde Türkiye’nin daha fazla yer alması
için neler yapılması ve önceliklerinin ne
olması gerektiği konusunu değerlendireceklerini söyledi.
-“Yurtdışı lojistik merkezleri çalışmasını hızlandırıyoruz”
Salgının Türkiye ekonomisi üzerindeki olumsuz etkilerinin azaltılması,
yerli sanayinin artan ithalat baskısına
karşı korunması ve üretim kapasitesinin
arttırılması amacıyla yakın zamanda
bazı ilave gümrük vergileri getirildiğini
belirten Pekcan;
“Dünyada olduğu gibi biz de bu geçici
önlemleri almak zorundayız. Bu süreçte Türkiye’de üretilebilir bazı ürünlerin
maalesef yurt dışından getirildiğini
görüyoruz. Bizim aldığımız önlemler yerli
üreticiyi korumaya yöneliktir. Yatırımcılarımıza, Ticaret Bakanlığı, Hazine ve
Maliye Bakanlığı ile Sanayi ve Teknoloji
Bakanlığı olarak her türlü desteği vermeye hazırız. Yeter ki iş insanlarımız
Türkiye’nin dışa bağımlı olduğu ürünlere
yönelik yatırım yapsın.” dedi.
Pekcan, yurtdışı lojistik merkezleri
çalışmasına da ağırlık vereceklerini belirterek, yeni dönemde artık hızlı teslimatların yapılabileceği lojistik merkezlerinin
önem kazandığını, bu sebeple söz konusu
çalışmayı hızlandıracaklarını söyledi.
Pekcan, bu dönemde istişareye her
zamankinden çok önem verdiklerini vurgulayarak, esnafın, KOBİ’lerin, ihracatçıların ve iş dünyasının her zaman yanında
olduklarını ve olmaya devam edeceklerini sözlerine ekledi.

Hindistan, Türk Tarım Ve Gıda Ürünlerini
Sanal Ortamda Tanıyacak

Y

eni tip koronavirüs (Kovid19) tedbirleri nedeniyle
fiziksel olarak gerçekleştirilemeyen Genel Ticaret Heyeti
Programları yerine, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan’ın talimatıyla
Bakanlığın öncülüğünde sanal
nitelikli Genel Ticaret Heyeti
programları hayata geçiriliyor.
Bu doğrultuda ilk program, mayıs
ayında Özbekistan ve Kenya’ya
yönelik düzenlendi.
Sanal Genel Ticaret Heyeti
programlarının üçüncüsü 15-19
Haziran’da Hindistan’a yönelik
gerçekleştirilecek.
Program, fındık ve mamulleri,
hububat, bakliyat, yağlı tohumlar
ve mamulleri, kuru meyve ve mamulleri, meyve sebze mamulleri,
su ürünleri ve hayvansal mamuller, süs bitkileri ve mamulleri,
tütün, zeytin ve zeytinyağı, gıda
ve gıda dışı hızlı tüketim ürünleri,
tarım makineleri, soğuk hava
depoları ve iklimlendirme başta
olmak üzere çeşitli ürün yelpazesinden 21 ihracatçı firmayı 63
Hindistanlı ithalatçı firmayla bir
araya getirecek.
Program kapsamında ilk
olarak Ticaret Bakanlığı ve
Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM)
yetkilileri, Türkiye’nin Yeni Delhi
Büyükelçisi ile Ticaret Müşaviri
ve ihracatçı firmaların katılımıyla video konferans görüşmesi
yapılacak, ardından yine sanal
ortamda ikili firma görüşmeleri
gerçekleştirilecek.
- Türkiye’nin ihracatı için
büyük potansiyel taşıyor
Dünyanın en büyük nüfuslu
ikinci ülkesi Hindistan, ciddi satın
alma gücü bulunan 300 milyona yakın tüketicinin yaşadığı
istikrarlı ve hızlı büyüyen pazara

sahip. Hindistan’da tarımsal
üretimin büyük ölçüde iklime
bağımlı olması ve nüfus özellikleri nedeniyle tarım, gıda ve gıda
dışı hızlı tüketim ürünleri, tarım
makineleri, soğuk hava depoları ve iklimlendirme sektörleri,
Türkiye’nin ihracatı için büyük
potansiyel taşıyor.
Sanal ticaret heyeti programının, bu potansiyelin ortaya çıkarılmasında ve uluslararası ticaret
hacminin düştüğü bu dönemlerde
Türkiye’nin ihracatına önemli katkılarının olacağı değerlendiriliyor.
- Sırada Güney Kore, Nijerya
ve Pakistan var
Hindistan ticaret heyetinin
ardından Bakanlık tarafından
belirlenen hedef ülkeler arasında
yer alan Güney Kore’ye yönelik
olarak 22-23 Haziran’da plastik
ve metal mutfak, cam ve seramik
ev eşyaları, ev/banyo ürünleri
ile ev tekstili başta olmak üzere
çeşitli sektörleri kapsayan bir
program gerçekleştirilecek.
Programlara 13-17
Temmuz’da çimento, demir-çelik,
cam, seramik, toprak ürünleri ve
enerji başta olmak üzere geniş bir
alanda Nijerya ile devam edilecek.
Pakistan Sanal Genel Ticaret Heyeti programı da 20-24
Temmuz’da makine ve aksamları,
çelik, iklimlendirme, otomotiv ve
yedek parça, çimento, cam, seramik ve toprak ürünleri, demir ve
demir dışı ürünler, elektrik, elektronik ve medikal başta olmak
üzere geniş bir ürün yelpazesiyle
yapılacak.
Ağustosta programlara
Almanya ve Kolombiya ile devam
edilmesi planlanıyor.

Kocaeli Odavizyon
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OSD Yönetim Kurulu Başkanı Haydar Yenigün

koronavirüs salgınının sektöre olan
etkilerini değerlendirdi

Ç
İhracatının
%80’den fazlasını
AB ülkelerine gerçekleştiren otomotiv
sanayimiz, ne yazık
ki bugün geldiğimiz noktada 3 ana
önemli sebepten
ötürü üretimde ciddi
aksaklık ve kayıplar
yaşamaya başladı.
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in’in Wuhan bölgesinde başlayarak tüm dünyayı etkisi altına
alan, Dünya Sağlık Örgütü’nün
pandemi olarak adlandırdığı koronavirüs (Covid-19), dünya genelinde
olduğu gibi ülkemizde de otomotiv
sanayi üzerindeki olumsuz etkilerini
göstermeye başladı. Hızla yayılan
salgının merkez üssü son günlerde
Avrupa haline dönüştü. Sanayimizin
en önemli ticaret ortağının AB ülkeleri olması sebebiyle Türk otomotiv sanayisiinin üretimi ve ihracatı
üzerinde olumsuz etkiler göstermesi
maalesef kaçınılmaz hale geldi. Bu
küresel salgının başından itibaren
tedarik zinciri kaynaklı oluşabilecek
kesintileri çok yakından takip eden
ana sanayimiz, kuvvetli tedarik
sanayimiz ile yakın işbirliği içinde
süreci başarı ile yönetip bu durumun
negatif etkilerine daha geç maruz

kalmayı başardı.
İhracatın gerilemesinde 3 neden
İhracatının %80’den fazlasını AB
ülkelerine gerçekleştiren otomotiv
sanayimiz, ne yazık ki bugün geldiğimiz noktada 3 ana önemli sebepten
ötürü üretimde ciddi aksaklık ve
kayıplar yaşamaya başladı.
Sipariş iptalleri geldi
AB pazarlarındaki ani düşüş
nedeniyle, bazı ülkelerden ekonomik gerekçelerle sipariş iptallerinin
gelmeye başlaması
Sınır geçişleri ve limanlarda
yaşanan kesinti ve yavaşlamalar
sebebiyle lojistik süreçlerinin sürdürülmesine ilişkin problemler
Avrupa’da birçok fabrikanın
üretimini durdurması ile birlikte
özellikle Avrupa’dan temin edilen

komponentlerin tedariğinde yaşanan
zorluklar.
Durağanlaşma gözlendi
Yılın ilk 2 ayına olumlu bir başlangıç yapan iç pazarımızda da
ihracat ivmemizi sekteye uğratan bu
küresel salgının etkilerini görmeye
başlamaktayız. Salgının ilk etkilerinin
ülkemizde görülmeye başlanmasıyla
birlikte durağanlaşma gözlemlenmeye başladı. Ne var ki küresel olarak
içinden geçmekte olduğumuz bu
olağanüstü süreçte hükümetimiz,
sanayimizde yaşanan gelişmeleri yakından takip etmiş ve tedbir
önerilerimiz konusunda yakın işbirliği
ortamı oluşturmuştur. Cumhurbaşkanımızın açıklamış olduğu Ekonomik
İstikrar Kalkanı Paketi, Türk otomotiv
sanayicilerini memnun etmiş olmakla
birlikte paketin detaylarının hızlıca
açıklanması bizler için kritik öneme
sahip.

Bu süreçte en
önemli önceliğimiz
çalışma ortamlarında
gerekli tüm önlemleri
alarak, çalışma
arkadaşlarımızın en
düşük risk seviyesinde
çalışmalarını sağlamak
olmuştur.
En düşük seviyede risk
Üretim ve ticari faaliyetlerin
sürekliliğinin sağlanmasının ötesinde, bu süreçte en önemli önceliğimiz
çalışma ortamlarında gerekli tüm
önlemleri alarak, çalışma arkadaşlarımızın en düşük risk seviyesinde
çalışmalarını sağlamak olmuştur.
Üretime halen devam eden veya bir
süre ara vermek durumunda kalan
tüm şirketlerimiz Covid-19 konusunda en yüksek seviyede bilgi ve
farkındalık ile bu süreci başından beri
örnek şekilde yönetiyorlar.
Biz sanayiciler olarak bu olağanüstü dönemi en az hasar ile atlatabilmek adına üzerimize düşen
tüm gerekleri yerine getirmek üzere
çalışmaya devam ediyoruz. Ülkemizin Covid-19 salgınını en hafif şekilde
atlatmasını umuyor, Avrupa’nın da en
kısa sürede normal hayata dönmesi
ile birlikte bizim de ihracatımızın en
kısa zamanda eski yüksek seviyelerine ulaşmasını tüm kalbimizle diliyoruz.

Mayıs 2020 otomotiv sonuçları açıklandı
Üretim yüzde 34, ihracat yüzde 33 geriledi...

2020 yılı Ocak-Mayıs döneminde toplam üretim yüzde 34 ve otomobil üretimi bir önceki yılın aynı
dönemine göre yüzde 31 oranında
azaldı.
Bu dönemde, toplam üretim
415 bin 454 adet, otomobil üretimi
ise 288 bin 133 adet düzeyinde
gerçekleşti.
-Toplam pazar artışı yüzde 20
2020 yılı Ocak-Mayıs döneminde toplam pazar geçen yılın aynı
dönemine göre yüzde 20 artarak
189 bin 118 adet düzeyinde gerçekleşti.
Bu dönemde otomobil pazarı
ise yüzde 22 oranında arttı ve 146
bin 528 adet olarak gerçekleşti.
-Ticari araç grubunda durum
Ticari araç grubunda, 2020 yılı
Ocak-Mayıs döneminde üretim
yüzde 39 seviyesinde daralırken,
ağır ticari araç grubunda yüzde 23,
hafif ticari araç grubunda yüzde 40
oranında azaldı.
2019 yılı Ocak-Mayıs dönemine
göre ticari araç pazarı yüzde 16,
hafif ticari araç pazarı yüzde 14

ve ağır ticari araç pazarı yüzde 34
arttı.
-Toplam otomotiv ihracatı
2020 yılı Ocak- Mayıs döneminde bir önceki yılın aynı dönemine
göre, toplam otomotiv ihracatı
adet bazında yüzde 38 oranında,
otomobil ihracatı yüzde 35 oranında azaldı.
Bu dönemde, toplam ihracat
331 bin 391 adet, otomobil ihracatı
ise 232 bin 781 adet düzeyinde
gerçekleşti.
-İhracatta yüzde 31-33 düşüş
2020 yılı Ocak-Mayıs döneminde bir önceki yılın aynı dönemine
göre, toplam otomotiv ihracatı Dolar bazında yüzde 33, Euro bazında
geçen yılın aynı dönemine göre
yüzde 31 azaldı.
Bu dönemde toplam otomotiv
ihracatı 8,9 Milyar $ olarak gerçekleşirken, otomobil ihracatı yüzde
29 azalarak 3,5 Milyar $ seviyesinde gerçekleşti.
Euro bazında otomobil ihracatı
ise yüzde 27 azalarak 3,2 Milyar €
seviyesinde gerçekleşti.
Kocaeli Odavizyon
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KOCAELİ SANAYİ ODASI 31 YAŞINDA

Kocaeli Sanayi Odası faaliyetlerine,
Türkiye’nin 11’inci Sanayi Odası olarak 22 Haziran 1989 yılında 371 sanayi kuruluşuna, 6 çalışanı ile hizmet vererek başladı.
Bugün ise Kocaeli Sanayi Odası 34 çalışanı
ile Kocaeli Fuarı içindeki hizmet binasında faaliyetine devam ediyor. Ayrıca; 2009 yılında
Çayırova’da, 2010 yılında Dilovası’nda, 2012
yılında Gebze’de ve 2015 yılında İMES OSB’de
açtığı Temsilcilikleri ile üyelerinin ihtiyaç duyduğu tüm hizmetlere en kısa sürede ulaşmalarını sağlıyor.
Kocaeli Sanayi Odası’nda 36 Meslek Komitesi olup üye sayısı 180 kişidir. KSO Meclisi ise
72 üyeden oluşuyor.

14 Kocaeli Odavizyon

H

izmet vermeye başladığı
ilk yıllardan itibaren üyesi
olan sanayi kuruluşlarının mevcut ve olabilecek ihtiyaç ve
beklentileri doğrultusunda sürekli
kendini geliştirmeyi ve yenilemeyi
gündeminde tutan KSO, Toplam Kalite Yönetimi kültürünün bir yaşam
biçimi olarak yerleşmesi ve uygulanmaya başlaması amacıyla, 1997
yılında “Yeniden Yapılanma” süreci
başlatarak, KSO kurum değerlerini,
misyonunu, vizyonunu belirledi ve
‘Stratejik Yönetim Sistemi’ni oluşturdu.

Üyelerinden aldığı güçle
Türkiye için fark ve değer yaratan
Kocaeli Sanayi Odası 31. YAŞINI kutluyor...
Türkiye’nin 11’inci sanayi odası olarak 22 Haziran 1989 yılında hizmet vermeye başlayan
Kocaeli Sanayi Odası, Kocaeli Fuarı içindeki hizmet binasının yanı sıra Çayırova, Dilovası,
Gebze ve İMES OSB’de açtığı temsilciliklerle üyelerinin ihtiyaç duyduğu tüm hizmetlere
en kısa sürede ulaşmalarını sağlıyor.
- Kocaeli Sanayi Odası Vizyonu

Yenilikçi uygulamalarla, sanayiciler, çalışanları ve toplum için değer ve fark yaratarak, sadece bölgede değil
ulusal boyutta da tercih edilen, güvenilen ve vazgeçilmez
bir referans kurum olmak vizyonuna sahip Kocaeli Sanayi
Odası, firmaların sanayideki dönüşüme katılımları için liderlik etmek ve destek olmak vizyonu ile de hızla ilerliyor.

- Kocaeli Sanayi Odası Misyonu

İlin, bölgenin ve ülkenin kalkınmasında katkıda bulunan, bölge sanayicilerimizin beklentilerini karşılayan, çalışanlarımıza değer yaratan ve toplumda algımızı yükselten öncü bir kurum.

- Kocaeli Sanayi Odası Kurum Kültürü

Kocaeli Sanayi Odası; dünyadaki gelişmelere açık, öğrendiğini yaşama geçiren ve paylaşan, sanayicilerinin,
paydaşlarının ve çalışanlarının beklentilerine ve ihtiyaçlarına önem veren, toplumsal sorumluluk sahibi, öncü ve
örnek bir kurumdur.

- Kocaeli Sanayi Odası Kalite Politikası

Kocaeli Sanayi Odası 31.yılında da; yenilikçi uygulamalarla ülke ekonomisinin gelişmesine katkı sağlamak
için sanayiciler ile paydaşlarının gereksinimlerini ve beklentilerini zamanında karşılamayı, tercih edilen bir kurum
olmayı, hizmetlerini ve yönetim sistemlerini sürekli geliştirmeyi ve iyileştirmeyi, yürürlükte olan yasal ve diğer
şartlara uymayı, öncü, örnek ve güvenilir bir kurum olarak
yoluna devam etmeyi taahhüt eder.
Ülkemizde toplam kalite anlayışının bir yaşam felsefesi olarak yerleşmesi ve yaygınlaştırılması amacıyla 1999
yılında “Ulusal Kalite Hareketi”ne katılan KSO, 2000 yılında
EFQM Mükemmellik Modeli doğrultusunda “Özdeğerlendirme” çalışmasını başlattı.

- Müşteri Memnuniyet Yönetim Sistemi

Kocaeli Sanayi Odası,
• Müşteri şikayetlerini gizlilik prensibi dahilinde en kısa
sürede değerlendirmeyi, çözmeyi ve geri bildirimini yapmayı,
• Her şikayeti çözümleyerek müşteri memnuniyetini
sağlamayı ve sürdürmeyi, zarara uğrayan müşterinin zararını telafi etmeyi,
• Müşteri şikayetlerinin çözümlenmesindeki tüm prensiplerin personelimizce benimsenmesini,
• Müşterilerin Oda’ya ulaşabilecekleri ücretsiz bir iletişim yolu sağlamayı,
• Hizmet kalitemizi sürekli iyileştirmeyi ve proaktif
yaklaşımla tekrarlanmadan önlemeyi ve
• yürürlükte olan yasal yükümlülüklere ve diğer şartlara uymayı, taahhüt eder.

- KSO, birçok ödülün ve belgenin de sahibi

KSO, 2002 yılında Türkiye’de ilk “Kamu Sektörü Kategorisi Ulusal Kalite Büyük Ödülü”, 2004 yılında “Avrupa
Kalite Büyük Ödülü” ve 2007 yılında “Mükemmellikte Süreklilik Ödülü”nü alan kuruluş oldu.
Ayrıca; KSO “ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi Belgesi”,
“ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi Belgesi” ve “ISO 10002
Müşteri Memnuniyet Yönetim Sistemi Belgesi”ne sahip.

- Kocaeli Sanayi Odası Çevre Politikası

Sürdürülebilir kalkınma ve sağlıklı bir çevre için;
• Çalışanlarını, üyelerini ve toplumu, yenilenebilir kaynak kullanımına teşvik etmeyi, eğitimlerle çevre bilincini
geliştirmeyi ve yaygınlaştırmayı, atıkları kaynağında ayrıştırarak çevre kirliliğini ve çevre üzerindeki olumsuz etkileri azaltmayı,
• Üyelerinin çevre konusundaki sorunlarının çözümünde yol gösterici olmayı,
• İyileştirmelerin sürekliliğini sağlamayı,
• Yürürlülükte olan yasal yükümlülüklere uymayı, taahhüt eder.
Kocaeli Odavizyon
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KSO Kalite Yolculuğu...
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KISA KISA...
30.Yılımızda neler yaptık?
31 yıllık hizmet hayatında bir çok projeye imza atan, birçok ilki gerçekleştiren ve bir çok
ödülün sahibi olan Kocaeli Sanayi Odası, 30. yaşına da birçok proje sığdırırken 31.yaşının
ilk 6 ayında da yoğun temposunu sürdürdü.
Kocaeli Sanayi Odası kurulduğu yıldan bu yana Kocaeli
ekonomisine ve üyelerine katkı sağlayan birçok projenin
ve girişimin öncüsü oldu. Bölgenin gelişimine yönelik ortaya koyduğu görüşlerin ve projelerin ülke ekonomisiyle
bağını her zaman vurgulayarak takipçisi olmaya da devam
ediyor.
KSO’nun 2019-2022 dönemi Ana Stratejik hedefleri;
“Sanayi Dönüşümüne Liderlik Etmek, Akıllı İhtisaslaşmış
Birimler Oluşturmak, Sanayi Kümeleri Oluşturmak, Küresel Ticari Gelişmelere Uyum Sağlamak ve KSO’nun Ulusal
Marka Değerini Güçlendirmek”.
Üyesi sanayi kuruluşlarının rekabet güçlerini artırabilmek ve bölgesel kalkınmayı sağlamak amacıyla yıllardır
süregelen, bir kısmı gelenekselleşen hizmetler ve kamusal görevler dışında bu dönemde savunma sanayinde yerlileştirme, mesleki eğitim-nitelikli istihdam, enerji verimliliği, dijital dönüşüm ve bölgenin ticaret hacmini artırmaya
yönelik birçok yeni proje ve çalışmaya imza attı.

KSO, meslekli eğitim projelerinde söz sahibi oldu
Mesleki eğitim ile ilgili; 81 ilde 81 Meslek Lisesi Projesi
kapsamında Milli Eğitim Bakanlığı ile yapılan protokol ile
İzmit Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nin yönetiminde
Oda olarak 2019 yılında söz sahibi oldu. Meslek Komitelerinin de katkılarını alarak okul-sanayi işbirliğini geliştirmeye başladı. Diğer taraftan TOBB MEYBEM işbirliği ile
gerçekleştirdiği mesleki yeterlilik ve belgelendirme hizmetlerini ve “Mesleki Eğitim ve Beceri Geliştirme İşbirliği
Protokolü (MEGİP)” kapsamındaki çalışmaları yürüttü.

Proses Emniyeti Sempozyumu ve Sergisi
Kocaeli Sanayi Odası üyesi sanayi kuruluşlarını yakından ilgilendiren güncel konular, yasal düzenlemeler ve
mevzuat değişiklikleri ile ilgili bilgiye erişim konusunda
ücretsiz bilgilendirme toplantıları ve webinarlar düzenledi. Ayrıca; SEVESO ve iş sağlığı ve güvenliği konularında
bugüne kadar yürüttüğü birçok çalışmayı 2 yıldır gerçekleştirdiği “Proses Emniyeti Sempozyumu ve Sergisi” ile
taçlandırdı.

Robotik Teknolojileri Ve Endüstriyel Otomasyon
projesi
T.C. Ticaret Bakanlığı “Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesinin Desteklenmesi (UR-GE)” tebliği doğrultusunda gerçekleştirilen “Robotik Teknolojileri Ve Endüstriyel Otomasyon” projesinin ihtiyaç analizi çalışması
başladı. Çalışma kapsamında 15 firma ziyareti ve çalıştaylar gerçekleştirildi.
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Metal Sektöründe İşgücü Geliştirme Projesi
KSO, üyelerinin ara eleman ihtiyaçlarını sağlamak için
uygulamaya dönük projelerine bu dönemde de devam etti.
Doğu Marmara Kalkınma Ajansı’ndan destek aldığı “Metal
Sektöründe İşgücü Geliştirme Projesi”nde makina ve metal imalatı elemanı yetiştirme konusunda uygulamalı staj
çalışmaları ile firmaların istihdam taleplerini karşılamaya
başladı.

[yıldönümü ►

KISA KISA...
30.Yılımızda neler yaptık?
Savunma sanayi sektörü hep öncelikler arasında
Firmaların savunma sanayi pazarına açılmasını sağlama hedefiyle ikili iş görüşmeleri ve saha ziyaretleri devam etti. SANTEK’19 Fuarı ile eş zamanlı gerçekleştirilen
Savunma Sanayi Tedarikçi görüşmelerinde; Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, Tersaneler Genel Müdürlüğü ve Askeri
Fabrikalar Genel Müdürlüğü; Savunma Sanayi Başkanlığı,
ASELSAN, İşbir Elektrik, Makina ve Kimya Endüstrisi, SAHAİstanbul Derneği” yer aldı. Ayrıca Savunma Sanayi Yerlileşme Projesi kapsamında; Savunma Sanayi Başkanlığı ve
Vakıf şirketlerinin katılımı ile potansiyel tedarikçi firmaların kabiliyetlerini yerine görmek amacı ile saha ziyaretleri
gerçekleştirildi. Tüm bu çalışmaları daha da somut hale
getirmek ve T.C. Savunma Sanayi Başkanlığı tarafından
yerlileştirilmesi planlanan ekipmanları üretebilmek için
2019 yılında Oda önderliğinde 60 üyenin ve Odanın ortaklığı ile “Kocaeli Savunma Sanayi Şirketi”ni kurdu.
Kamu-Üniversite-Sanayi İşbirliği
Kamu-üniversite-sanayi işbirliğine yönelik çalışmaları
bu dönemde de sürdürdü. Üyesi olduğu Kamu-Üniversite-Sanayi İşbirliği (KUSİ) Ekibi tarafından gerçekleştirilen
faaliyetler çerçevesinde; firma ziyaretleri gerçekleştirdi.
Bölgenin Ar-Ge kapasitesini arttırmaya yönelik çalışmalar ve araştırma merkezlerinin altyapılarını tanıtmak için
ziyaretler organize etmeye devam etti. Kimya ve ilaç sektöründe yer alan gerek Ar-Ge merkezi bulunan gerekse
de Ar-Ge merkezi olma potansiyeli taşıyan firmaların bir
araya getirilerek aralarındaki iletişimin güçlendirilmesi
amacıyla paneller düzenledi.
Enerji Verimliliği
AB finansmanı ile bir danışmanlık hizmeti oluşturma
çalışmaları sürdürüldü. Bu konuda eğitimler, bilgilendirme toplantıları ve enerji etütleri düzenlendi.

20 Kocaeli Odavizyon

İhracata destek
Yurt dışı ve yurt içinde firmaların ihracatını arttırmak
ve yeni pazarlarla tanışmalarını sağlamak için birçok etkinlik gerçekleştirildi. İspanya, Bulgaristan, Lüksemburg,
Almanya ve İtalya’ya yapılan fuar ziyaretlerinde firmalar
hem ikili iş görüşmeleri, hem Büyükelçilik ziyaretleri, hem
de firma ziyaretleri yaptı. Ayrıca; Kocaeli Sanayi Odası
İtalyan Ticaret ve Sanayi Odası Derneği Kocaeli Temsilcilik Ofisi’ni ve Almanya Schengen Vizesi için iDATA Kocaeli
Mobil Başvuru Ofisi’ni açtı.
E-ticaret projesi
Ticaret Bakanlığı’nın E-ticaret sitelerine toplu üyelik
desteği çerçevesinde Oda tarafından yürütülmekte olan
“E-ticaret Projesi” kapsamında 2. firma grubunun üyelik
işlemlerini yürüttü.
Yüksek ölçekli iş bağlantılarında aracı
Bölgenin ticari hayatına büyük katkı veren ve 2019 yılında 6’ncısı düzenlenen “Doğu Marmara Sanayi ve Teknoloji Fuarı”nı yine TÜYAP’ın organizasyonu ile 6-9 Kasım
2019 tarihlerinde gerçekleştirdi. KSO ve ABİGEM öncülüğünde, fuar kapsamında hazırlanan Match4Industry B2B
Eşleştirme Etkinliği ile 17 yabancı ülkeden gelen 122 firma
ve 140 yabancı iş insanı ile yapılan 900 adet görüşme sonucu ülke ekonomisine katkı sağlayacak yüksek ölçekli iş
bağlantıları kurulmasını sağladı.
Sanayiye uzman projesi
Doğu Marmara Kalkınma Ajansı’nın Teknik Destek
Programından “Sanayiye Uzman” isimli proje ile destek
almaya hak kazandı. Bu destek ile sanayi işletmeleriyle
emekli mühendisleri eşleştirmek ve mühendislerin kısmi
zamanlı teknik danışmanlık yapmasını sağlamak amacı ile
bir eşleştirme platformu oluşturdu.

KISA KISA...
30.Yılımızda neler yaptık?
Üyelerin sorunları, ilgili merciler ile paylaşıldı
Bu dönemde de Oda üyelerinin sorunlarını ilgili merciler nezdinde paylaşıldı ve önemli bir kısmının çözülmesine yönelik önemli mesafeler kat edildi. Bu görüşlere ilave
olarak, sanayi kuruluşlarının genelini ilgilendiren bir kısmı
makro, bir kısmı yerel sorunlar ve çözüm önerilerini içeren
görüş dosyalarını başta Cumhurbaşkanı olmak üzere ilgili
bakanlar ve bürokratlara sundu.
Vizyoner konuklar sanayiciler ile buluştu
Kocaeli Sanayi Odası, yeni yaşında da bakanları ve
vizyoner konukları sanayicilerle bir araya getirdi. Sanayi
ve Teknoloji Bakanı, Ticaret Bakanı, Ulaştırma ve Altyapı
Bakanı, Sağlık Bakanı, Ticaret Bakan Yardımcısı, Sanayi ve
Teknoloji Bakan Yardımcısı, Cumhurbaşkanlığı Savunma
Sanayi Başkanı, Kocaeli Valisi, TOBB Yönetim Kurulu Başkanı, KBB Başkanı, Merkez Bankası Eski Başkanı, TEPAV
Ticaret Çalışmaları Merkezi Direktörü, Kredi Garanti Fonu
Genel Müdürü, Türk Eximbank Yönetim Kurulu Üyesi ve
Genel Müdürü, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürü, TÜBİTAK Yönetim Kurulu Başkanı, İTÜ Nükleer Araştırma Anabilim Dalı
Başkanı, Piri Reis Üniversitesi Rektörü, TOBB ETÜ Rektörü ve Türkiye Kurumsal Yönetim Derneği Yönetim Kurulu
Başkanı bu önemli isimlerden sadece birkaçı idi.
Markalaşan ödül törenleri
‘Şahabettin Bilgisu Çevre Ödülleri’ ve ‘Çizgiüstü Sektörel Performans Ödülleri’
Kocaeli Sanayi Odası’nın gelenekselleşen iki ödül organizasyonu olan; “25. Şahabettin Bilgisu Çevre Ödülleri”
ve “12. Çizgiüstü Sektörel Performans Ödül” töreni gerçekleştirildi. Her iki ödül organizasyonuna bir taraftan katılan
firma sayısı artarken, diğer taraftan da Kocaeli dışından
yeni iller dahil oldu.

25. Şahabettin Bilgisu Çevre Ödül Töreni’nde 8 ayrı
kategoride verilen ödüller sahiplerini buldu
20 Haziran 2019 tarihinde Kocaeli Valisi Hüseyin
Aksoy’un teşrifleri ile gerçekleştirilen 25. Şahabettin Bilgisu Çevre Ödül Töreni’nde 8 ayrı kategoride ödül verildi.
“Çevre Ödülleri”nde Büyük Ölçekli İşletme Kategorisinde
Çevre ödülünü “Hyundai Assan Otomotiv San. ve Tic. A.Ş.”
alırken, 25.Yıl Süreklilik Ödülü ise “Ford Otomotiv Sanayi A.Ş. Kocaeli”ye verildi. 25’nci Şahabettin Bilgisu Çevre
Ödülleri Töreninde Jüri Özel ödülünü “Asım Kibar OSB”
kazanırken, Liman Sektöründe “Limaş Liman İşletmeciliği A.Ş.”, İlaç Sektöründe “Bayer Türk Kimya San. Ltd. Şti.Gebze Şubesi” , Metal Sektöründe “Asaş Alüminyum San.
ve Tic. A.Ş. Sakarya Şubesi” , Otomotiv
25. YIL
ve Otomotiv Yan Sanayi Sektöründe
“Toyotetsu Otomotiv Parçaları San.ve
Tic. A.Ş.” , Petro-Kimya ve Plastik Sektöründe Akplas Plastik Kalıp San.ve Tic.
A.Ş. Dilovası” kazandılar.
KOCAELİ SANAYİ ODASI
ŞAHABETTİN BİLGİSU
ÇEVRE ÖDÜLLERİ
25.Şahabettin Bilgisu Çevre Ödül
2019
organizasyonunda da dağıtılan ve Anadolu Basın Merkezi tarafından, Kocaeli
Sanayi Odası adına hazırlanan ‘Çevre
Ajandası’ da büyük ilgi gördü.
12. Sektörel Performans Değerlendirme
Organizasyonu’nda toplam 24 ödül verildi
08 Aralık 2019 tarihinde Ticaret Bakan Yardımcısı Gonca
Yılmaz Batur ve TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu’nun
katılımı ile 12.cisi düzenlenen Sektörel Performans Değerlendirme Organizasyonu kapsamında 22 sektör ödülü ve 2
büyük ödül olmak üzere toplam 24 ödül verildi. Büyük Ölçekli İşletme Kategorisinde Mustafa Nevzat İlaç San. A.Ş.,
KOBİ Kategorisinde ise Genmacs Otomasyon Mak. İth. İhr.
San. ve Tic. Ltd. Şti. büyük ödülün sahibi oldu.
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KISA KISA...
30.Yılımızda neler yaptık?
Tarihi Kapanca Sokak Evleri Projesi
KSO bu dönemde, yatırım projelerine de devam etti.
Kocaeli Sanayi Odası tarafından “Tarihi Kapanca Sokak
Evleri Projesi” kapsamında Doğu Marmara Kalkınma Ajansı (MARKA)’nın desteği ve İzmit Belediyesi’nin katkıları ile
restore edilen Kapanca Sokak’taki üç katlı tarihi ahşap binayı, butik otel olarak restorasyonu tamamlandı.

Covid-19 ve KSO
Bilindiği üzere tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını, Türkiye’de de Mart-2020 itibariyle görülmeye
başlandı. Salgınının yayılmasını önlemeye yönelik alınan
tedbirlerle, üretimin yavaşladığı, talebin daraldığı ve ticaretin duraksadığı bir döneme girildi.

KSO’nun yeni sosyal binasının inşaatına başlandı
Hizmet kalitesini daha da artırabilmek ve çeşitlendirebilmek için gereken fiziki altyapıyı güçlendirmek amacıyla;
Oda hizmet kampüsü içinde yer alan ve önceki yıl yıkımı
gerçekleştirilen sosyal binanın yerine yeni binanın yapılması için inşaat çalışmalarına başladı.
Oda Orkestrası izleyenleri büyüledi
Kurumsal sosyal sorumluluk ve topluma yönelik çalışmalar da devam etti. KSO Oda Orkestrasıyla “Kocaeli
Sanayi Odası 30.Yıl Konseri”, “Yaza Veda” ve “Atatürk’ün
Sevdiği Şarkılar” başlıklı üç adet geniş katılımlı konser düzenledi.
AB farkındalığı için etkinlikler düzenlendi
AB-Bilgi Merkezi, EuroDesk Temas Noktası marifetiyle
toplumun her kesiminde Avrupa Birliği farkındalığını oluşturulmak için bölgesel düzeyde etkinlikler düzenledi.
Meslek Komiteleri Müşterek Toplantıları
Meslek Komiteleri Müşterek Toplantılarını Nisan
2019’da 75, Kasım 2019’da 76 komite üyesinin katılımı ile
gerçekleştirdi. 2020 yılının ilk Müşterek Meslek Komitesi
Toplantısı’na ise Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca, TOBB
Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu ve TOBB ETÜ Rektörü Güven Sak’ın ile 134 komite üyesi katıldı ve toplantı videokonferans yöntemi ile yapıldı.
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Bu süreçte Kocaeli Sanayi Odası;
• Üyelerini bilgilendirmek için web sitesi ve sosyal
medya hesaplarını çok aktif kullandı. Üyelerinin faydalanabileceği her bilgiyi anlık olarak paylaştı.
• TOBB Proje okulu olan İzmit MTAL kimya bölümü öğretmen ve öğrencileri tarafından temizlik ve dezenfekte
ürünleri 10 ton/gün kapasite ile üretti.
• Odanın sosyal sorumluluk projesi olan Bizimköy Engelliler Üretim Merkezi’nde artan maske talebine katkı
sağlamak için maske üretimine başladı.
• Diğer taraftan, firmaların maske ihtiyacını karşılamak
için Kocaeli Valiliği ile ortak çalışmalar yaptı.
• Oda Meclis üyelerinden oluşan bir COVID-19 Komisyonu kurdu.

KISA KISA...
30.Yılımızda
neler yaptık?
• Konuyla ilgili webinarlar düzenleyerek, üyelerinin bilgiye erişimini sağladı.
• 27 Nisan 2020’de KSO’nun girişimleri ile Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı (TÜSEB) ve GTÜ İşbirliği ile COVİD-19 Tanı Merkezi kuruldu. Bölgedeki OSB’lerden gelen
talepler üzerine konu Sanayi Bakanına aktarılmıştı. Bu girişimler neticesinde; Sağlık Bakanlığının da yardımları ile
ilimiz pilot bölge oldu. Tanı merkezi GTÜ’nün laboratuvarlarında kurulması kararına varıldı. Bu merkez ÜniversiteSanayi işbirliği için de
bir örnek oldu. Bu uygulama ile firmaların
üretim kayıplarının
azaltılması ve sağlıklı bir şekilde çalışmaları amaçlanıyor.
• TOBB Nefes
Kredisi kapsamında
üyelerine 30 milyon
TL’nin üzerinde kredi hacmi oluşturdu.
• Bu süreç ile ilgili üyelerinden gelen sorunları ivedilikle; başta TOBB olmak üzere, Bakanlara (Hazine ve Maliye Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı, Sanayi Bakanlığı, Sağlık
Bakanlığı), Milletvekillerine ve yerel yöneticilere iletti. Bu
kapsamda düzenlenen üst düzey webinarlarda KSO temsil edilerek, sorunlar ilgili mercilere birebir iletildi.
Tüm bu çalışmalar devam ederken, müşteri memnuniyetini en üst düzeyde sağlamak amacı ile Oda’da uygulanan kalite, çevre ve müşteri memnuniyet yönetim sistemlerini ve TOBB akreditasyon sistemini sürekli geliştirdi ve
yaygınlaştırdı.
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Ne dediler?

Atacan Güner
Assan Hanil
Genel Müdürü

ocaeli Sanayi Odası, Türkiye sanayisinin belkemiği olan Kocaeli’de yer alan sanayi kuruluşlarının beklentilerinin karşılanması ve sorunlarının giderilmesi konusunda büyük sorumlulukları yerine
getirmektedir.
Oda’mızın 31. kuruluş yıl dönümünü kutluyor, toplusal kalkınmaya büyük katkı sağlayan bu organizasyonda
emek veren tüm üyelere ve değerli yönetime teşekkürlerimi sunuyorum.

Göksal Güngör
Assan Alüminyum
Genel Müdürü
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K

Haluk Yıldız
Kastamonu Entegre
CEO’su

urulduğu günden bugüne faaliyetlerini başarıyla sürdüren Kocaeli Sanayi Odası, hayata geçirdiği projelerle çevresine değer katarken, ülkemizin ekonomik ve toplumsal kalkınmasına da önemli
katkılarda bulunmuştur. Önde gelen sanayi üreticilerini çatısı altında buluşturan Odamız, üyelerin ihtiyaç ve
beklentilerini etkin bir şekilde karşılarken, Türkiye ekonomisine katkı sağlama konusunda da önemli bir misyon üstlenmektedir. Varlığı ile bizlere güç veren, üyesi
olmaktan gurur duyduğumuz Kocaeli Sanayi Odası’nın
31. kuruluş yıldönümünü en içten dileklerimle kutlar,
başarılarının devamını dilerim.

B

ulunduğu bölgeye ve ülkemize katma değer yaratan çalışmalarını yakından takip
ettiğim Kocaeli Sanayi Odası’nın kuruluş
yıl dönümünü kutluyorum. Türkiye’nin ihracatına
önemli katkı sağlayan Kocaeli sanayiinin gelişiminin
arkasında, şüphesiz ki Kocaeli Sanayi Odası’nın girişimlerinin ve katkılarının önemli payı mevcuttur.
Türkiye’nin önde gelen sanayi kuruluşlarının faaliyet gösterdiği Kocaeli, bir sanayi ve liman kenti
olarak büyümeye devam edecek. Bu süreçte Kocaeli
Sanayi Odası’nın geçmişte olduğu gibi takdire şayan
çalışmalara imza atacağına, öte yandan biz sanayi
kuruluşlarının talep ve beklentilerine odaklanacağına inancım tamdır. 31 yıldır ülke ekonomisinin gelişimine sunduğunuz katkı ve kıymetli hizmetler için
şahsım ve şirketimiz adına teşekkürlerimi sunar, başarılı çalışmalarınızın devamını dilerim.

Muhammet Saraç
İZAYDAŞ AŞ.
Genel Müdürü
KSO Çevre Komisyonu Başkanı

2

020 yılının ilk çeyreğinde yaşadığımız COVİD-19
pandemisi ile zor günler geçirdik. Neyse ki artık
normalleşme sürecine girmiş bulunmaktayız.
Bu süreçte çalışmalarına aralıksız devam eden Kocaeli
Sanayi Odası üyesi ve çalışanlarını tebrik ediyor ve nice
güzel çalışmalara imza atmaya devam edebiliyor olmanın mutluluğunu yaşıyorum.
Sanayinin başkenti ilimizde, Kocaeli Sanayi Odamız
Türkiye’nin önde gelen sayılı sanayi odaları arasında yerini almaktadır. Sanayi üretimimizin %14’ü Kocaeli’nde
gerçekleşirken Kocaeli Sanayi Odamız bu ağırlığı yeterince iyi taşımaktadır. Şehirle bütünleşmiş, güçlü ve
uyumlu meclis yapısı ile iyi hizmetler veren Kocaeli Sanayi Odamız, Başkan Ayhan Zeytinoğlu’nun aynı zamanda TOBB Başkan Vekili olması ve Uluslararası odalarda
görev yapması nedeniyle daha da etkili olmaktadır.
Kocaeli sanayi kültürü olan bir şehir. Sanayi kültürü
önemlidir ancak sadece üretmek ve yönetmek yetmez.
Topluma, çevreye ve kamuya karşı görevlerin de yerine getirilmesi gereklidir. Sosyal sorumluluk alanında da
odamızın önemli çalışmaları var. Bunlardan bir tanesi
Şahabettin Bilgisu Çevre Ödülleri, Kocaeli Sanayi Odası
tarafından sürdürülen çok kıymetli bir organizasyon.
Bunun dışında Avrupa Birliği ödüllü çok ciddi sosyal sorumluluk projeleri var.
Çağımızda artık yönetim sadece merkezi idareler
tarafından yapılmıyor. Sivil Toplum Kuruluşlarının ciddi ağırlığı, sorumluluğu var. Bu anlamda Kocaeli Sanayi
Odası, Kocaeli için en güçlü sivil toplum örgütü olarak
faaliyetlerini sürdürüyor. Bizler de gurur duyuyoruz.
Dünya Çevre Gününü kutladığımız bu ayda başkanlığını yürütüyor olduğum Odamızın Çevre Komisyonu
da başarılı çalışmalara imza atmış ve atmaya devam
edecektir. Başarılarla dolu 31 yılı geride bırakan Kocaeli
Sanayi Odamızın kuruluş yıldönümünü gönülden tebrik
ediyor, sağlıklı günlerde yeni başarılarla nice yıllar diliyorum.

Tuğrul Arıkan
Anadolu Isuzu
Genel Müdürü

K

ocaeli Sanayi Odası’nın 31. yaşını şahsım ve
Anadolu Isuzu ailesi adına en içten dileklerimle
kutluyor, Türk sanayiinin başkenti Kocaeli’nin
organize sanayi ve fabrikaları ile Türkiye’nin en önemli üretim üssü konumuna ulaşmasında büyük emekleri
olan, başta Kocaeli Sanayi Odası Başkanı Ayhan Zeytinoğlu olmak üzere tüm Kocaeli Sanayi Odası çalışanlarına teşekkürlerimi sunuyorum.
2020 yılına ülkemizi ve dünyayı etkisi altına alan
bir sağlık krizi ile girdik ve maalesef daha önce benzeri görülmemiş bir vaka ile mücadele etmek durumunda
kaldık. Anadolu Isuzu olarak bu süreçte Kocaeli Sanayi
Odası’nın üyesi olduğu sanayi kuruluşlarının ve paydaşlarının ihtiyaç ve beklentilerine önem vererek bir sanayi
örgütlenmesinin ötesinde toplumsal sorumluluk sahibi
ve duyarlı olmasından dolayı güç aldığımızı belirtmek
isterim.
Otomotiv sektörü, pandemi süresi boyunca sektörünün kalbinin attığı Kocaeli de ülkemizin ihracatına katkı
sağlamak ve ekosistemi devam ettirmek üzere şartlarını mevcut koşullara uyarlayarak çalışmaya devam etti.
Bu süreçteki çabanın ve desteğin 2020 yılı Türkiye genel
ihracatındaki payımızı önemli oranda destekleyeceğini
düşünüyorum. Anadolu Isuzu fabrikamızın da bulunduğu Kocaeli’nin başarılarını görmenin, bu süreçte birlikte
çalışmanın ve bu başarıda pay sahibi olmanın mutluluğunu ve gururunu yaşıyoruz.
Kocaeli Sanayi Odası’nın bugüne kadar olduğu gibi
bundan sonra da ülke sanayimizi ileriye taşıyacak çalışmalara imza atacağına, Kocaeli’den yepyeni başarı hikayelerinin doğmasına katkıda bulunmaya devam edeceğine gönülden inanıyorum.
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Uğur Meral
Uğur Metal Geri Dönüşüm
Yönetim Kurulu Başkanı

ünümüz Türkiye’sinde Kocaeli’yi sürekli büyüyen
bir sanayi kenti olarak tanımlamak doğru olur.
Kocaeli’nde sadece il merkezi olan İzmit’in değil,
Gebze başta olmak üzere diğer pek çok ilçenin de, hızla geliştiğini ve bir sanayi kimliği kazandığını görmekteyiz.
Coğrafi özellikleri sebebiyle gemi imalatı ve denizcilik te
bu yapılanma içinde öne çıkan sektörler arasında yer almaktadır. Ar-Ge merkezlerinin giderek yaygınlaşması, üniversiteler, teknoparklar ve kamu araştırma kurumlarıyla Kocaeli
bir sanayi bölgesi olmanın ötesinde bir eğitim ve istihdam
şehri olarak ta önem arz etmektedir.1990’lı yıllardan itibaren
organize sanayi bölgeleri ile de sanayinin daha planlı hale
gelmesi, sahip olduğu potansiyeli giderek arttırmıştır.
Bir sanayi kenti olan Kocaeli aynı zamanda bir üretim
merkezidir. Türkiye imalat sanayinin %13’ünü karşılayan
İstanbul’dan sonra ikinci büyük sanayi kentidir.
Bu bağlamda, Kocaeli’nde sanayinin geleceğe dönük yatırımlarında, çevreye duyarlı, kentin sosyal dinamiklerini ele
alan fakat aynı zamanda global sanayileşmeye uyumlu bir
yapı kazanması gereklidir.

Ünal Soysal
Petroyağ AŞ.
Yönetim Kurulu Başkanı
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1989’da kurulan Kocaeli ilimizin sanayisini temsil eden
Kocaeli Sanayi Odası’nın da, sanayideki bu gücün organize
edilmesinde ve katma değeri yüksek yatırımların desteklenmesindeki payını da unutmamak gerekir. İçinde bulunduğumuz bu pandemi sürecinde Kocaeli Sanayi Odası’nın girişimleri ve Sağlık Bakanlığı desteğiyle TÜSEB başkanlığında ve
GTÜ işbirliği ile oluşturulan COVİD-19 Tanı Merkezi ile pilot
bölge oluşturmuş, Belediye’ye vermiş olduğu desteklerle de
pandemi ile mücadelede Kocaeli ilimizin örnek il teşkil etmesinde önemli rol oynamıştır.
Bununla birlikte Kocaeli Sanayi Odası’nın alt yapıları tamamlanmış olarak kurucu ortağı olduğu OSB’ler, Teknoparklar ve Serbest Bölgeler istihdam açısından örnek teşkil etmektedir. Yine ilimizde yer alan Tübitak, Kocaeli Üniversitesi
ve Gebze Teknik Üniversitelerimiz ile sanayicilerimizi bir araya getirerek teknolojinin sürdürülebilir sanayi için vazgeçilmez olduğunu vurgulayıcı işbirliklerine öncülük etmekte ve
firmalarımızın Ar-Ge çalışmalarına daha fazla yönelmelerini
sağlamıştır. KSO’nun işbirliğiyle gerçekleştirilen kalifiye eleman yetiştirilmesine yönelik eğitim çalışmalarının istihdam
artışına, gerçekleştirmiş olduğu fuarlar, ulusal ve uluslararası platformlardaki çalışmalar ile firmaların daha bilinir olmasına, bünyesinde oluşturduğu meslek komitelerinin yapmış
olduğu ziyaret ve seminerlerin de geleceğe yönelik yapılan
planlamalara önemli katkılar sağladığına inanıyoruz.
KSO bünyesinde, Türkiye’de kadınlarımızın her platformda sesini duyurmasına olanak sağlayan bir sivil toplum kuruluşu olan Türkiye Kadın Girişimciler Derneği (KAGİDER)’in
kadınlarımızın ekonomik politik alanlarda da söz sahibi olmasını hedefleyen çalışmaları ayrı bir gurur kaynağımız…
Yine odamızın özellikle çevre konusunda göstermiş olduğu
duyarlılık çerçevesinde her yıl gerçekleştirdiği “Şahabettin
Bilgisu Çevre Ödülleri” organizasyonu da Kocaeli’nde sanayi
kuruluşlarının bilinçlendirilmesinde büyük rol oynuyor.
“Burası Kocaeli Burada iş Var” Sloganını ile yoluna devam
eden Kocaeli Sanayi Odası’nın, tüm sanayiciler, akademisyenler ve çalışanlarla oluşturduğu bu dinamik işbirliğinin,
icraatlerin ve gerek pandemi sürecinde ortaya koyduğu gerekse sonrasında sağlayacağına gönülden inandığımız iyileştirme mücadelelerinin Türkiye’de ve yurt dışında birçok
ülkede model teşkil edecektir.
Kocaeli ilimizin, içinde bulunduğumuz süreçte elbirliği ile
çalışmalarını sürdüren, tüm birimlerine ve bu birimlerin personellerine yürekten teşekkür ediyoruz.

K

ocaeli
Sanayi
Odası’nın
‘sanayinin
başkenti’ne olan gerek ekonomik gerek ticari olark gelişimine katkısı yadsınamaz.
Kocaeli Sanayi Odası 31 yıldır, sanayi bölgeleri,
üniversiteleri, teknoparkları ve 100’ü aşkın Ar-Ge ve
tasarım merkezleri ile ‘sanayinin başkenti Kocaeli’ye
hizmet veriyor.
Gerek yürüttüğü ve sahip olduğu çevre politikaları gerek sanayinin ve sanayicinin gelişmesi ve büyümesinde üstlendiği etkin rol ile tam 31 yıldır hizmet veren ve üyesi olmaktan da gurur duyduğumuz
Kocaeli Sanayi Odası’nın yeni yaşını kutlar, başta
Başkan Ayhan Zeytinoğlu olmak üzere tüm yönetim
kurulu ve meclis üyelerine değerli katkılarından dolayı teşekkür ederim.

B

Yunus Çiftçi
Çiftel Elektromekanik AŞ.
Yönetim Kurulu Başkanı

u yıl Kocaeli Sanayi Odası’nın 31. kuruluş yılını
CoronaVirüs salgını etkisi altında kutluyoruz.
Tüm dünya gibi ülkemizi de derinden etkileyen
bu pandemi döneminde Oda’mız çok aktif rol aldı.
Sanayinin sıkıntılarını ilgili kurumlara ve devlet otoritelerine iletmede olağanüstü çabalar sarf eden Oda’mız
pek çok hususta öncü roller üstlendi; özellikle OSB’lerde
çalışan personelin Sağlık Bakanlığı onayı ile Covid19 testinden geçirilmesi hastalığın yayılması ve iş sağlığı alanında önemli bir adım oldu. Başta KSO Başkanı Ayhan
Zeytinoğlu olmak üzere, Meclis Başkanı Hasan Tahsin
Tuğrul, Yönetim Kurulu üyeleri ve profesyonel kadromuza şükranlarımızı sunarız.

G

Zeki Sarıbekir
Sarten Ambalaj Sanayi ve Ticaret A.Ş.
CEO’su

üçlü sanayisi ve dinamik nüfusu ile hem
Marmara’nın hem de Türkiye’nin ‘üretim üssü’
niteliğindeki Kocaeli ilimizin lokomotifi Kocaeli
Sanayi Odası’nın 31’inci yaşını kutlarım.
31 yıldır Kocaeli’ne hizmet veren, hem sanayinin
hem de sanayicinin gelişmesi için sonsuz katkı sağlayan Kocaeli Sanayi Odası’nın bir üyesi olmaktan gurur
duyuyorum. İlin ülkemizin sanayi başkenti olarak kabul
görmesinde, üretim ve bilim kenti haline gelmesinde
Kocaeli Sanayi Odası’nın emeğinin çok büyük olduğunu
düşünüyorum.
Sarten Ambalaj olarak Gebze’deki fabrikalarımızla bu
bölgede olmaktan çok mutluyuz. Her zaman desteklerini yanımızda hissettiğimiz başta Kocaeli Sanayi Odası
Yönetim Kurulu Başkanı Ayhan Zeytinoğlu olmak üzere,
tüm Yönetim Kurulu Üyelerine ve tüm oda mensuplarına
bu vesile ile bir kez daha teşekkürlerimi sunarım. Kocaeli
Sanayi Odası’nın 31 yıldır olduğu gibi bundan sonraki yıllarda da çalışmalarıyla fayda sağlamaya ve Kocaeli ilini
daha da yukarılara taşıyacağına olan inancım tamdır.

[etkinlik ►

KSO Başkanlığında Vali Hüseyin Aksoy’un
Onuruna Veda Yemeği Düzenlendi.
“Kocaeli benim
beşinci Valilik olarak
görev yaptığım ildi.
Görev yaptığım yerleri
memleketim gibi
benimserim. Kocaeli’de
benim memleketlerimden
biri haline geldi. Bundan
sonra Kocaeli’yi de
bu şekilde anacağız.
Kocaeli’nde bir çok
alanda iş dünyamızla iş
birliği içerisinde olduk.
Bu katkıları sunan iş
adamlarımıza şimdiden
teşekkür ediyorum.”
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ocaeli Sanayi Odası Başkanlığının ev sahipliğinde Aydın
Valiliği görevine atanan Valimiz Sayın Hüseyin Aksoy’un onuruna
veda yemeği düzenlendi.
Wellborn Luxury Hotel’de düzenlenen veda yemeğine Valimiz Sayın
Hüseyin Aksoy’un yanı sıra Deniz
Eğitim- Öğretim ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Yalçın Payal, Cumhuriyet Başsavcısı Habib Korkmaz,
Adalet Komisyonu Başkanı Muhiddin
Paça, Kocaeli Üniversitesi Rektörü
Prof. Dr. Sadettin Hülagü, Gebze
Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr.
Muhammed Hasan Aslan, İl Emniyet
Müdürü Veysal Tipioğlu, İl Jandarma Komutanı Albay Osman Aslan,
Kocaeli Sanayi Odası Başkanı Ayhan
Zeytinoğlu, Oda Başkanları ile OSB
Yönetim Kurulu Başkanları katıldı.
Kocaeli Sanayi Odası Başkanı
Ayhan Zeytinoğlu veda yemeğinde
yapmış olduğıu konuşmada: “Sayın
Valim, oda olarak sizlerle çok yakın

çalışma fırsatı bulduk. Her konuda
bize destek oldunuz ve çok güzel 3
yıl geçirmiş olduk. Bundan sonraki
görev yerinizde size başarılı, mutlu,
sağlıklı yıllara diliyorum. İl Sanayi
Odası olarak, sizlerle çok güzel ve
uyum içerisinde çalıştık. Bize vermiş
olduğunuz emekler için size minnettar olduğumuzu, teşekkür ettiğimizi
belirtmek istiyorum. Daha iyi günlerde yine birlikte olmak dileğinde bulunan Kocaeli Sanayi Odası Başkanı
Ayhan Zeytinoğlu, Sayın Valimize
yeni görevinin hayırlı olması dileklerinde bulundu.
Vali Hüseyin Aksoy yapmış
olduğu konuşmada ise: “Değerli
katılımcılar, hepinize iyi akşamlar
diliyorum. Yaklaşık 3 yıl önce Kocaeli
Valiliği görevine başladık. Kocaeli
ülkemizin sanayisinin kalbinin attığı
bir kent ve Türkiye ekonomisine
en önemli katkı sunan ilk üç ilden
birisidir ve böylesine önemli olan
bir ilde görev yapmanın mutluluğu-

nu, onurunu yaşadım. Kocaeli’de
organize sanayi bölgeleri, organize
sanayilerin dışındaki birçok sanayi
kuruluşu ticaretiyle ve hareketliliğiyle gerçekten Türkiye ekonomisinin bel kemiği diyebileceğimiz bir
konumda. Bu üç yıllık görev içerisinde özellikle sanayicilerimizin, iş
dünyamızın bize aktardığı her türlü
konuya çözüm üretmek için gayret
gösterdik. Son dönemde özellikle
pandemi süresince sokağa çıkma
yasağı ilan edilen noktalarda Sayın
Cumhurbaşkanımızın da belirttiği
gibi hassas sektörlerde üretimin
devam etmesi, üretimin durmaması
adına Kocaeli’deki sanayicilerimizle birlikte ortak çalışmalar yaptık.
‘Üretmek istiyoruz’ diyen her sanayicimize desteği verdik. Bu hem
Kocaeli ekonomisine hem de ülke
ekonomisine de çok önemli katkılar
ortaya koydu. Üretmek, istihdam
sağlamak ve vergi vermeyi çok
önemli faaliyetler olarak görüyoruz.
Kocaeli de bu anlamda her sanayici
önemli çalışmalar ortaya koyuyor.
Kocaeli ekonomisi Türkiye ekonomisinin en önemli unsurlarından
biri haline geliyor.
Kocaeli Benim Valilik Olarak Görev
Yaptığım Beşinci İldi
Kocaeli benim beşinci Valilik
olarak görev yaptığım ildi. Görev
yaptığım yerleri memleketim gibi
benimserim. Kocaeli’de benim memleketlerimden biri haline geldi. Bundan sonra Kocaeli’yi de bu şekilde
anacağız. Kocaeli’nde bir çok alanda
iş dünyamızla iş birliği içerisinde
olduk. Bu katkıları sunan iş adamlarımıza şimdiden teşekkür ediyorum.
Kocaelimizin iki güzel Üniversitesi
ilimizin zenginliğine anlam katıyor.
Üniversitelerimizle de bu süreç
içerisinde karşılıklı iş birliği içerisinde de çalışmalar yaptık. Onların bu
kent ekonomisine de önemli katkıları var. Kocaeli üniversitemizin
70 bini aşan öğrenci sayısı, 10 bine
Yaklaşan Gebze Teknik Üniversitemizin öğrenci sayısı kent ekonomisine önemli bir katkı sunmaktadır.
Güzel anılarla Kocaeli’nden ayrılıyoruz, bundan sonra da kapımız
gönlümüz sizlere, Kocaeli’ne açık.
Bugün bizimle beraber olan bütün
arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Hepinize yaptığınız, çalıştığınız
alanlarda başarılar diliyor, sizleri
sevgi ve saygıyla selamlıyorum.”
dedi. Konuşmaların ardından günün
anısına toplu fotoğraf çekildi.

Koronavirüs İle mücadele kapsamında
Vali Hüseyin Aksoy’un başkanlığında ‘İl
Pandemi Kurulu 4. Toplantısı’ gerçekleştirildi

K

oronavirüs (COVID- 19) salgının
yayılmasının önlenmesi amacıyla
İl İdare Kurulunda alınan tedbirlerin en etkili şekilde uygulanması, bugüne kadar alınan tedbirlere vatandaşların en üst seviyede riayet etmeleri ve
ilave tedbirlerin görüşülmesi amacıyla
Vali Hüseyin Aksoy’un başkanlığında
İl Pandemi Kurulu 4. Toplantısı Video
Konferans Yöntemiyle gerçekleştirildi.
Vali Hüseyin Aksoy’un başkanlığında gerçekleştirilen toplantıya; Deniz
Eğitim- Öğretim ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Yalçın Payal, Kocaeli
Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr.
Tahir Büyükakın, Kocaeli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Sadettin Hülagü,
Gebze Üniversitesi Rektörü Prof. Dr.
Muhammed Hasan Aslan, Vali Yardımcıları, İlçe Kaymakamları İl Emniyet
Müdürü Veysal Tipioğlu , İl Jandarma
Komutanı Albay Osman Aslan, Marmara ve Boğazlar Bölge Komutanlığı
SG-71 Komutanı Ü. Tğm Can Bozkurt,
K.B.B Genel Sekreteri Balamir Gündoğdu, Genel Sekreter Yardımcısı Hasan
Aydınlık, Daire Müdür ve yetkilileri,
Kocaeli Ticaret Odası Başkanı Necmi
Bulut, Kocaeli Sanayi Odası Meclis
Başkanı Hasan Tahsin Tuğrul, Kocaeli
Sanayi Odası Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, Gebze Ticaret Odası Başkanı Nail Çiler, Körfez Ticaret Odası Başkanı Recep
Öztürk, Kızılay Kocaeli Şube Başkanı
Doç. Dr. Cengiz İpek ve Kent Konseyi
Başkanı Adnan Uyar katıldı.
İl Sağlık Müdürü Op. Dr. Şenol Ergüney, Covid-19 salgınıyla alakalı ülkemiz
de ve İlimizde de yapılan yoğun çalışmalar olduğunu belirterek, Kocaeli’nin
son durumu hakkındaki Pandemi
Kuruluna sunum gerçekleştirdi.
Pandemi Kurul Üyeleri Vali Hüseyin
Aksoy’un yeni görevinin hayırlı olması
dileklerinde bulunarak, covid-19 ile
ilgili yapılan çalışmaların ne aşamada olduğu, covid-19 ile mücadelede
önümüzdeki dönemde yapılması
gereken çalışmalar konusunda Deniz
Eğitim- Öğretim ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Yalçın Payal, Kocaeli
Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr.
Tahir Büyükakın, Sanayi Odası Başkanı
Ayhan Zeytinoğlu, Kocaeli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Sadettin Hülagü,
Gebze Üniversitesi Rektörü Prof. Dr.
Muhammed Hasan Aslan, Gebze Ticaret Odası Başkanı Nail Çiler ile diğer

üyeler görüş ve önerilerini sunarak,
değerlendirmeler yapıldı.
Vali Hüseyin Aksoy: “Pandemi süresinde 348 personelden oluşan 198
filyasyon ekibimiz çok ciddi ve önemli
çalışmalar gerçekleştirdi. Bu süre
içerisinde büyük bir özveri ile görev
yapan Vefa Sosyal ekiplerimiz de 65
yaş üstü ve evden çıkamayan kronik
hastalarımızın 267311 taleplerini yerine getirmişlerdir.
MASKE-MESAFE VETEMİZLİK
UYARISINDA BULUNDU.
Açık alanlarda da maske kullanımı
zorunlu olduğu halde vatandaşlarımızın kontrollü normalleşmeyi gevşeterek, maske ve sosyal mesafeye konusuna dikkat etmedikleri gözlemlenmiş
olup, bu konuda sahada görev yapan
emniyet ve zabıta ekiplerinin vatandaşımızı uyararak, tedbirlerin daha sıkı
alınması ve koronavirüsün tamamen
hayatımızdan çıkana kadar maske,
mesafe ve temizlik ilkelerine uyulması
gerektiğini” belirtti.
PANDEMİ SÜRESİNDE GÖREV YAPAN
HERKESE TEŞEKKÜR ETTİ.
Pandemi sürecinde özveri ile görev
yapan sağlık çalışanları başta olmak
üzere Emniyet, Jandarma personellerine, Kaymakam ve Vali Yardımcılarına,
Üniversite Rektörlerimize ve ekiplerine, Milli Eğitime bağlı okullarımızda
pandemi için üretim yapan öğretmen,
öğrenci ve velilerimize, Kocaeli’nin
değerli basınına ve görev alanına
giren konularda emeği geçen herkese
ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Pandemi
nedeniyle veda ziyaretlerinde bulunamayacağım. Bu güzide şehirde
görev yapmanın mutluluğunu, siz
değerli Kocaeli’lere hizmet etmenin
gururunu yaşıyorum diyen Vali Aksoy,
Kocaeli’nden ayrılırken gönlünün
ve kapısının her zaman açık olduğu
belirtti.
Kocaeli Odavizyon
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Kocaeli Sanayi Odası mayıs ayı ‘Meclis
Toplantısı’ gerçekleşti
Kocaeli gümrüklerinden
alınan nisan ayı
verilerini değerlendiren
KSO Başkanı Ayhan
Zeytinoğlu, “İhracat yüzde
54 azalarak 1 milyar 142
milyon dolar, ithalat da
yüzde 24.8 azalarak 2
milyar 727 milyon dolar
oldu. Kocaeli’nin en
önemli ihracat kalemleri
olan otomotiv sektörü
ihracatı yüzde 93.7,
kimyevi maddeler ihracatı
da yüzde 62.2 azaldı.”
dedi.

K

ocaeli Sanayi Odası’nın mayıs
ayı meclis toplantısı dün online
olarak yapıldı.
Meclis Başkanı Hasan Tahsin
Tuğrul başkanlığındaki toplantıya 92
meclis ve komite üyesi katıldı.
Toplantıya konuk olarak katılan
Piri Reis Üniversitesi Rektörü Prof.
Dr. Oral Erdoğan, “Ticaret savaşı
artı koronavinüs gölgesinde küresel
ekonomik büyüme gelişimi” konulu
bir sunum gerçekleştirdi.
İHRACAT SERT DÜŞTÜ
Kocaeli gümrüklerinden alınan
nisan ayı verilerini değerlendiren
KSO Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, “İhracat yüzde 54 azalarak 1 milyar 142
milyon dolar, ithalat da yüzde 24.8
azalarak 2 milyar 727 milyon dolar
oldu. Kocaeli’nin en önemli ihracat
kalemleri olan otomotiv sektörü ihracatı yüzde 93.7, kimyevi maddeler
ihracatı da yüzde 62.2 azaldı.
Tüm dünyada yavaşlayan ticaretin en belirgin etkisini nisanda göreceğimizi bekliyorduk. Nitekim ihracatta tarihi bir düşüş yaşadık. Ancak
bu seviyenin taban olma ihtimalinin
yüksek olduğunu düşünüyoruz.
Önümüzdeki aylarda AB ticaretinde de iyileşme olacağını bekliyoruz”
şeklinde konuştu.
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İŞSİZLİK ORANLARINDA YÜKSELME
Enflasyon rakamları hakkında konuşan Zeytinoğlu, “TÜFE aylık yüzde
0.85, yıllık yüzde 10.94 oldu. Mart
ayında sanayi üretiminde de gerilemeler görüleceğini bekliyorduk.
Yüzde 2’lik sınırlı bir gerileme oldu.
Bu, endeksin zaten düşük olduğu bir
dönemle kıyaslandığından kaynaklanıyor. Nisan ayı verilerinde maalesef daha ciddi düşüşler görebiliriz.
Ancak mayıs ayından sonra toparlanmalar olacağını tahmin ediyoruz.
İşsizlik ise şubatta yüzde 13.6 olarak
geldi. Ancak şubat, henüz pandemi
etkisinin görülmediği ayın verisi.
Sonraki aylarda işsizlik oranlarında
yükselmeler olabileceğini düşünüyoruz” dedi.
COVİD-19 TANI MERKEZİ
KSO’un girişimleri, Türkiye Sağlık
Enstitüleri Başkanlığı ve Gebze Teknik Üniversitesi işbirliği ile kurulan
COVİD Tanı Merkezi hakkında da bilgi
veren Zeytinoğlu, “Talep OSB’lerden
gelmişti. Girişimlerimiz neticesinde;
Sağlık Bakanlığının da yardımları ile
ilimiz pilot bölge oldu. Tanı merkezinin GTÜ’nün laboratuvarlarında
kurulması kararına varıldı. İsteyen
tüm üyelerimize bu testi yaptırmak

istiyoruz. Bu uygulama ile firmalarımızın üretim kayıplarını azaltmayı
ve sağlıklı bir şekilde çalışmalarını
amaçlıyoruz” ifadelerini kullandı.
SON RAKAMLARI VERDİ
“Biliyorsunuz testler ücretsiz.
İşçiden hiçbir şekilde ücret alınmıyor. Sürüntü örneği ve soğuk zincir
için firmadan kişi başı KDV dahil 30
lira ücret alınıyor. Benim ve 10 OSB
başkanının birlikte aldığı hızlı bir kararla, bu hizmet Aker OSGB’ye verildi.
Bugüne kadar yapılan test sayısı 29
bin 323. Toplam pozitif vaka sayısı
95. Tarama yapılan firma sayısı 314.
Pozitif vaka olan firma sayısı ise 45”
dedi.

Prof. Dr. Oral
Erdoğan
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COVİD-19 Krizinin işletmeler üzerindeki
etkilerinin anket sonuçları açıklandı
nen firmalar %69 ile mikro; %49 ile
küçük ölçekli firmalar iken bu oranın
büyük ölçekli firmalarda %31 olduğu
görülüyor. COVID-19 krizinin kadın
çalışanları daha çok etkilediğinin
görüldüğü ankette, işletmelerin yarısından fazlasının ikinci salgına hazır
olmadığı ortaya çıkıyor.

COVID-19 Krizinin İşletmeler
Üzerindeki Etkileri Anketinin
ilki 23-27 Mart 2020’de,
ikincisi ise 11-22 Mayıs 2020
tarihlerinde gerçekleştirildi.
Anket sonuçlarında, Mart’tan
Mayıs’a krizin işletmeleri
etkileme oranında az da olsa bir
düşüş olduğu izleniyor. Olumsuz
etkilenen firmalar Mart’ta %85
iken bu oran Mayıs’ta %78’e
düşüyor. Krizden en yoğun
etkilenen firmalar %69 ile mikro;
%49 ile küçük ölçekli firmalar
iken bu oranın büyük ölçekli
firmalarda %31 olduğu görülüyor.
COVID-19 krizinin kadın çalışanları
daha çok etkilediğinin görüldüğü
ankette, işletmelerin yarısından
fazlasının ikinci salgına hazır
olmadığı ortaya çıkıyor.
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H

edefler İçin İş Dünyası
Platformu’nun TÜRKONFED,
TÜSİAD ve UNDP koordinasyonunda gerçekleştirdiği COVID-19 Krizinin İşletmeler Üzerindeki Etkilerinin
ikinci Anket Sonuç Raporu açıklandı.
Elektronik ortamda, %60’ı mikro
ve küçük, %40’ı orta ve büyük ölçekli
olmak üzere toplam 619 firmanın
katıldığı anket, COVID-19 krizinin işletmeler üzerindeki etkilerini araştırma amacıyla gerçekleşti. İşletmeler,
krizin seyrine ilişkin öngörüleri ve
ne gibi tedbirlere ihtiyaç duydukları
hakkında 26 soru yanıtladı.
COVID-19 Krizinin İşletmeler Üzerindeki Etkileri Anketinin ilki 23-27
Mart 2020’de, ikincisi ise 11-22 Mayıs
2020 tarihlerinde gerçekleştirildi.
Anket sonuçlarında, Mart’tan Mayıs’a
krizin işletmeleri etkileme oranında
az da olsa bir düşüş olduğu izleniyor.
Olumsuz etkilenen firmalar Mart’ta
%85 iken bu oran Mayıs’ta %78’e
düşüyor. Krizden en yoğun etkile-

COVID-19 Krizi Çoğunlukla Mikro ve
Küçük Ölçekli Firmaları Etkiliyor
44 farklı ildeki firmaların COVID19 krizi sonucu ortaya çıkan etkilerinin değerlendirildiği ankette, mikro
ölçekli firmaların %35’inin, küçük
ölçekli firmaların da %24’ünün faaliyetlerini durdurduğu görülüyor. Mikro ölçekli firmaların %33’ü ödemelerinde çok zorlandıklarını belirtirken
büyük firmalarda bu oran sadece %2.
Çalışan sayılarına bakıldığında, firma
büyüklüğü ile COVID-19 krizinden etkilenme arasında ters orantı olduğu
görülüyor. Krizden en yoğun etkilenen firmalar %69 ile mikro ölçekli
firmalar iken bu oran büyük firmalarda %31’e düşmekte. Ayrıca, ankete
katılan firmaların %76’sı çalışan
sayısının değişmediğini söylerken,
çalışan sayısının %50’den fazla azaldığını belirten firmaların çoğunluğu
mikro ve küçük ölçekli firmalardır.
COVID- 19 Krizi Sonrası Artan
İş Yükü Kadın Çalışanları Daha
Olumsuz Etkiledi
COVID-19 krizinin çocuk bakımı,
hasta bakımı, hijyen ve gıda güvenliği
gibi aile ve ev içine ilişkin sorumlulukları arttırması nedeniyle özellikle
kadın çalışanlar üzerinde daha yoğun
bir etki oluşturduğu görülüyor. Covid-19 krizinden dolayı çalışanlarının
iş-yaşam dengesinde zorlandığını
gözlemleyen firmaların %34’ü kadınların daha olumsuz etkilendiğini
belirtmiştir. Ankete göre kadın yönetici oranı daha yüksek olan firmaların
kadınların daha fazla etkilendiğini
belirtmiş olmaları, iş yaşam dengesi
ve ev içi sorumluluklar konusunda
cinsiyete duyarlı bir farkındalık ve
bakış açısının bu tür firmalarda daha
güçlü olduğunu akla getirmektedir.
Sektörel olarak bakıldığında, özellikle
sağlık sektöründe çalışan kadınların
daha zor koşullarla karşı karşıya

kaldığı görülüyor.
Firmaların %64’ü Yeni Yatırım ve
Büyüme Planlarını Erteledi
COVID-19 krizi, mali bir krizden
ziyade iç ve dış talep krizi olarak
görülüyor. İç talep ve dış talep yetersizliği, firmaların en fazla risk olarak
gördüğü başlıklar olarak öne çıkıyor.
Yatırımcıların, yatırımlarını azaltması
da benzer bir şekilde yüksek bir risk
olarak değerlendiriliyor.
Ankete katılan firmaların %61’i
kısa çalışma ödeneğine başvururken,
kalan %39 çoğunlukla ihtiyaçlarını
veya yeterlilik koşullarını karşılamadığı için başvurmadıklarını belirtiyor.
Anketi yanıtlayan firmaların %44’ü
kısa çalışma ödeneği desteğinden
faydalanmaktadır. Veriler bu desteğin kapsayıcı olduğunu ve en fazla
ihtiyaç duyan firmalara yönlendiğini
gösteriyor. Bu destekten, küçük, orta
ve büyük ölçekli firmaların yaklaşık %50’si faydalanıyor. Firmaların
%47’sinin ise, yeni borç aldığı veya
borçlarını yapılandırdığı görülüyor.
İşletmelerin %59’u İkinci Dalga
Covid-19 Salgını Olasılığına Hazır
Değil
COVID-19 krizinin devamı durumunda, firmaların %48’i sermayelerinin en fazla 3 ay yeteceğini
belirtiyor. %22’si ise sermayelerinin
ya yetmediğini ya da en fazla bir ay
yeteceğini söylüyor. Firma ölçeğine
göre, sermayelerinin kısa dönemde
yetmeyeceğini belirten firmaların
%32’si mikro ölçekliyken bu oran büyük firmalarda %6 olarak görünüyor.
Ankete katılan firmaların %24’ü
sektörlerinin COVID-19 salgını sonrası
dönemde önemli ölçüde değişeceğini
belirtirken, sadece %5’lik bir dilim her
şeyin aynı kalmasını bekliyor.
Hedefler İçin İş Dünyası Başkanı
Ümit Boyner, “Hepimizin bildiği gibi,
COVID-19 virüsü salgını nedeniyle
tüm dünya gibi ülkemiz de zorlu ve
kritik bir süreçten geçiyor. Bu kapsamda, Hedefler İçin İş Dünyası Platformu (Business for Goals), iş dünyası ve sürdürülebilir kalkınma amaçları
arasında köprüyü kurmak ve iş
dünyasının sürdürülebilir kalkınmada
rolünü güçlendirmeyi amaçladığından dolayı, COVID-19 Krizinin İşletmeler Üzerindeki Etkilerini araştırmaya
yönelik iki anket çalışması gerçekleştirdi. COVID-19 virüsünün Türkiye’de
göründüğü ilk 15 gün içerisinde, 23-27
Mart tarih aralığında, KOBİ ağırlıklı
780 işletmenin katılımıyla şirketle-

rin risk algısı, hazırlık durumları ve
beklentilerini ölçme amacıyla birinci
anketimizi gerçekleştirdik. İlk anketimizin sonuçlanmasıyla Hedefler
İçin İş Dünyası Platformu olarak
ortak kuruluşumuz UNDP ile birlikte,
Türkiye’de COVID-19 krizine yönelik
yeni projeler geliştirerek uluslararası
fonlara erişmek için başvurularda
bulunduk ve başvurularımıza olumlu
geri dönüşler almaya başlıyoruz. İlk
anketimizin çıktılarına dayanarak
firmaların ihtiyaç duyduğu alanlarda
çevrimiçi buluşmalar gerçekleştirdik.
Buluşmalarımızda işletmelerin COVID-19 ile oluşan dönemde iş devamlılığının sağlanabilmesinde olumlu
etki yaratmak amacıyla kısa çalışma
ödeneğinden faydalanma gibi hayati
konuları da içeren COVID-19 sürecinde çalışma hukuku; dış ticaret, değişen yaşam şeklimizin iş yaşamında
kadınları nasıl etkilediği ve KOBİ’lerin
dijitalleşme süreçlerine katkı sağlanması ana konularımız oldu. Hepimizin
öngördüğü gibi, COVID-19 krizinden en fazla mikro ve küçük ölçekli
firmalar etkileniyor. Mikro firmaların
%35’inin, küçük ölçekli firmaların ise
%24’ünün faaliyetlerini durdurduğunu görüyoruz. Zorlayıcı konular;
maaş, vergi, kira, fatura gibi zorunlu
ödemelerin devam etmesi olarak görünüyor. COVID-19 krizi sadece içinde
bulunduğumuz durumu etkileyen
bir süreç değil, firmaların geleceğe
dair beklentilerini ve planlarını da
şekillendirerek uzun vadeli sonuçlar doğurabilecek bir süreç. Anket
çalışmalarımızdan çıkan sonuçların,
Birleşmiş Milletler’in bölgesel ve
küresel olarak tüm ülkelerde yürütmekte olduğu ‘Sosyo-ekonomik Etki
Araştırması’ raporunda veri olarak
kullanılacak olması bir kez daha ne
kadar değerli bir çalışma yapıldığını
göstermekte. Türkiye’deki işletmeler
için yeni projeler geliştirmek için aktif
bir şekilde çalışmalarımıza devam
edeceğiz.’’ dedi.
UNDP Türkiye Mukim Temsilcisi Claudio Tomasi, “UNDP Türkiye
kapsayıcı ve sürdürülebilir büyüme, demokratik yönetişim, küresel
ısınma, çevre, özel sektörle kalkınma
iş birliği, Suriyeli mülteciler ve ev
sahibi topluluklar, toplumsal cinsiyet
eşitliği gibi alanlarda çalışmalarına
devam ediyor. COVID-19 sadece bir
sağlık krizi değil ayrıca kalkınma ve
insani gelişme krizi. Bu krizi eşitsizlik,
ekolojik dengesizlik ve güvensizliği
tetikleyen, toplumu sosyal, ekonomik
ve politik anlamda etkileyen, çağımı-

zın en büyük sosyo-ekonomik krizi
olarak da tanımlayabiliriz.
11 Mart 2020’de ilk vakanın açıklanmasından bu yana UNDP Türkiye
olarak gelişmeleri yakından takip
ediyoruz. UNDP olarak Türkiye’de
faaliyet ve kaynaklarımızı COVID-19
salgınının olumsuz etkilerini dönüştürecek şekilde yönlendirmeye başladık. Bizler, Sürdürülebilir Kalkınma
Amaçları çerçevesinde özel sektörün
kalkınma sorunlarının çözümüne
yönelik geliştirdiği ulusal ve yerel
girişimleri destekliyoruz.
Afet ve pandemilere karşı dayanıklılık sorunları yaşayan KOBİ’lere
destek vermek çok önemli. UNDP
Türkiye, kapsayıcılık ilkesi gereğince
toplumun tüm kesimlerine yönelik
çalışmalar yürüterek COVID-19’un
yıkıcı ekonomik etkilerinin azaltılmasına yardımcı oluyor. İkinci anket
sonuçlarına bakarsak, Suriyelilerce
kurulmuş işletmelerin pandeminin
zararlarından daha fazla etkilendiğini görüyoruz. Mayıs ayı içinde Suriyelilerce kurulmuş işletmelerin %38’i
işletme faaliyetlerini durdurmak
zorunda kalırken bu oran benzer ölçekteki Türkiye geneli mikro ve küçük
firma grubunda %30, Türkiye geneli
için ise %22. Suriyelilerce kurulmuş
işletmelerden ankete katılıp krizden
etkilenmemiş olduğunu belirten yokken, %81’i büyük ölçüde etkilendiklerini belirtiyor. Ayrıca, Hedefler için
İş Dünyası Platformu tarafından gerçekleştirilen her iki anket çalışmasının sonuçları UNDP’nin bölgesel ve
küresel ölçekte gerçekleştireceği ve
diğer ülkelerle karşılaştırmalı durum
analizi yapacağımız çalışmalarımızda
veri olarak da kullanılacak.’’ dedi.
Hedefler İçin İş Dünyası Platformu
Hakkında: Sürdürülebilir bir kalkınma
için toplumdaki tüm oyunculara iş
düştüğü anlayışıyla harekete geçen
TÜRKONFED, TÜSİAD ve UNDP iş birliği ile kurulan Hedefler İçin İş Dünyası Platformu, bu konuda dünyanın
‘özel sektör inisiyatifiyle hayata
geçirilmiş ilk düşünce ve uygulama
(Think Do Tank) platformudur. Özel
sektör, kamu ve STK’ları, ‘sürdürülebilir kalkınma’ ortak paydasında buluşturmayı, özel sektöre kalkınmada
nasıl bir çözüm ortağı olabileceğine
ilişkin yol haritaları sunmayı amaçlayan platform, Birleşmiş Milletler’in
yoksulluktan iklim değişikliğine, toplumsal cinsiyet eşitliğinden çevreye
kadar 17 maddeden oluşan Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları’nı temel
almaktadır.
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4. Koronavirüs Etki Araştırması Sonuçlandı!

TAYSAD’dan Otomotiv Sektörü İçin
Erken Uyarı!

T

AYSAD, Koronavirüs Etki
Araştırması’nın sonuçlarını paylaştı. Ankete göre, 1
Haziran’dan itibaren tedarik sanayisinde ‘komple duruş’ eğilimi sona
ererken, 21 Haziran itibariyle üyelerin yüzde 42’si sosyal mesafeli
normal çalışma düzenine döneceğini bildirdi.
Tedarik sanayisinde üretim
hacimlerinin Haziran ayıyla birlikte
yüzde 60’ların üzerine çıkacağının
da ortaya koyulduğu ankette, sektörün yaşaması muhtemel ciro ve
istihdam kaybı özellikle dikkatleri
çekti. Anket sonuçlarına göre, TAYSAD üyelerinin en az yarısı, Nisan
ayında yüzde 55’den fazla ciro kaybı
yaşadı. Her iki tedarik sanayiciden
biri yıl sonunda yüzde 25 ciro kaybı
yaşayacağını öngörmekte. Pandeminin yarattığı iş kaybı nedeniyle
çalışan sayısında azalmaya gidilebileceğini de dile getiren katılımcılar, sene sonuna kadar mavi yaka
çalışanlarında yaklaşık yüzde 15;
beyaz yaka çalışanlarında ise yüzde
9 azalma olabileceğini belirtti.
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TAYSAD Başkanı Alper
Kanca, otomotiv sektörü
için erkenden alınacak
önlemlerin birçok
olumsuz senaryonun
önüne geçebileceği
gibi Türkiye’ye
ciddi avantajlar
sağlayabileceğini
belirtti.
TAYSAD Başkanı Alper Kanca,
otomotiv sektörü için erkenden
alınacak önlemlerin birçok olumsuz
senaryonun önüne geçebileceği gibi
Türkiye’ye ciddi avantajlar sağlayabileceğini belirtti. Avrupa’da
otomotiv sektörü için açıklanan önlem paketlerinden örnekler veren
Kanca, “Son anketimiz, Haziran ayı
itibariyle tüm üyelerimizin yeniden
üretime başladığını ve üretim hacimlerinin kademeli olarak arttığını
ortaya koyuyor. Bununla beraber,
anket otomotiv endüstrisinin ge-

leceği için acil sinyaller de veriyor.
TAYSAD olarak, iç pazarı hareketlendirecek vergi düzenlemelerinin
bir an evvel yapılması ve kamu
bankaları aracılığıyla yerli araç
satışının desteklenmesi gerektiğini
düşünüyoruz. Ayrıca, Kısa Çalışma
Ödeneği sürecinin uzatılması da
açıklanması gereken diğer önemli
destekler arasında yer alıyor. Aksi
halde, ankette de görüldüğü üzere
özellikle istihdam anlamında kayıplarla karşı karşıya kalabiliriz” dedi.
Dünyayı etkisi altına alan Yeni
Tip Koronavirüs (Covid-19) salgınının ilk anlarından itibaren
düzenlediği anketlerle otomotiv
tedarik sanayisinin nabzını tutan
Taşıt Araçları Tedarik Sanayicileri
Derneği (TAYSAD), dördüncüsünü
gerçekleştirdiği Koronavirüs Etki
Araştırması’nın sonuçlarını paylaştı. TAYSAD üyesi firmaların katımıyla gerçekleşen anket, otomotiv
endüstrisinin üretime yeniden
dönüşü, yıl sonu beklentileri ve karşılaşılması muhtemel problemlerle
ilgili önemli verileri ortaya koydu.

Ankete göre, 1 Haziran’dan itibaren
tedarik sanayinde ‘komple duruş’
eğilimi sona eriyor. Üyelerin yüzde
59’u 21 Haziran tarihine kadar kısmi
çalışma düzenini sürdüreceğini
belirtirken, sosyal mesafeli normal
çalışma düzenin ise Haziran ayında
yüzde 40’ın üzerine çıkması bekleniyor.
Tedarik sanayinde ciro kaybı yüzde 25’in üstünde
TAYSAD’ın anketi, kısmi çalışma yapan tedarik sanayicilerinin üretim hacimlerinde Haziran
ayından itibaren artış görüleceğini
de ortaya koydu. Buna göre, tedarik
sanayicileri Mayıs ayında yüzde 50
civarında olan üretim hacimlerinin,
Haziran ayı ile birlikte 60’ların üzerine çıkacağını tahmin etti.
Covid-19 salgını, tedarik sanayisinin ciro kaybı ve karlılık oranlarını
da önemli oranda etkiledi. Anket
sonuçlarına göre, her iki TAYSAD
üyesinden birisi, Nisan ayında yüzde 55’den fazla ciro kaybı yaşadığını
dile getirdi. Ankete katılan tedarik sanayicilerinin yarısı yıl sonu
itibariyle yüzde 25’in üzerinde ciro
kaybı yaşayacaklarını öngördü. Öte
yandan, katılımcılar, yıl sonunda
vergi öncesi karlılıklarına ilişkin

düşüş oranını yüzde 40 ve üzerinde
hesaplarken; yüzde 11’i ise zarar
edeceklerini belirtti.
İstihdam kaybı yaşanabilir
TAYSAD’ın düzenlemiş olduğu
dördüncü ankette, otomotiv tedarik
sanayisinin aldığı önlemler ve bu
önlemlere bağlı olarak istihdam sayısında yaşanabilecek küçülmelerle
ilgili önemli verilere de yer verildi.
Ankete katılan tedarik sanayicilerinin yüzde 91’i Covid-19’un neden
olduğu etkiler sebebiyle öncelikle
genel giderleri azaltmaya odaklandığını belirtti. Katılımcılar ayrıca bu
dönemde alacakları önlemleri, yatırımların azaltılması ya da tamamen
durdurulması, personel giderlerinin
düşürülmesi ve ilave borç alınması
olarak sıraladı. Ankete katılan tedarik sanayicileri, pandeminin yarattığı iş kaybı nedeniyle çalışan sayısında azalmaya gidilebileceğini de
dile getirerek, sene sonuna kadar
mavi yaka çalışanlarında yaklaşık
yüzde 15; beyaz yaka çalışanlarında
ise yüzde 9 azalma olabileceğini
belirtti.
“Otomotiv sektörünü destekleyecek planlar açıklanmalı”
TAYSAD Başkanı Alper Kanca,

“Covid-19 sürecinde ülkemizin
oldukça başarılı bir sınav verdiğini
düşünüyorum. Hükümetin verdiği
hızlı tepkiler ile açıklanan destekler
pandeminin açtığı yaraları sarmak
açısından etkiliydi. Bu süreçte,
otomotiv sektörü de hem ana hem
de tedarik sanayisiyle söz konusu sağlık seferberliğine çok ciddi
desteklerde bulundu. Şimdi aynı
şekilde ekonomimize odaklanmak
gerekiyor. Bu noktada, Türkiye’nin
lokomotif sektörü olarak kabul ettiğimiz otomotiv sektörünün rolü çok
önemli. Tıpkı Avrupa’da olduğu gibi
otomotivi destekleyecek planların
hazırlanması ve bir an evvel hayata
geçirilmesi gerektiğine inanıyoruz.
Ülkemizin en büyük ihracat pazarı
Avrupa’da işlerin açılması zaman
alacak. Bu süre içinde Türk sanayisinin çok hasar görmemesi için yurt
içi pazarının canlanması çok önemli. Avrupa ülkelerinin Uzakdoğu’dan
ürün tedariğini riskli bulması ve
güçlü bir yurt içi pazar, ülkemize
uzun bir süre sonra yeni otomotiv
yatırımlarının gelmesinin önünü de
açabilir” dedi.
“Gerekli önlemler alınmazsa istihdam kaybı yaşanabilir”
Otomotiv sektörünü destekleyecek önlemlerin başında iç pazara ve
yerli üretime odaklanılması gerektiğinin altını çizen Alper Kanca, “Türkiye küresel araç satışı sıralamasında 2017 yılında 1 milyon adet ile
17. sırada yer alırken, 2019 yılında
500 bin adedin altına düşerek 25.
sıraya geriledi. 2020’de ise mevcut
durumun daha da riskli bir hal alacağını biliyoruz. Dolayısıyla sinyal
vermeye başlayan sektörümüzün,
rakip ülkelere kıyasla konumunun
güçlendirilmesi için acil önlemlerin
uygulamaya alınması gerekiyor.
TAYSAD olarak, hükümetin erkenden hayata geçireceği birtakım
desteklerle, olası olumsuz senaryoların engelleneceğine inanıyoruz.
Bu kapsamda, iç pazarı hareketlendirecek vergi düzenlemelerinin bir
an evvel yapılması ve kamu bankaları aracılığıyla yerli araç satışının
desteklenmesi gerektiğini düşünüyoruz. Ayrıca, Kısa Çalışma Ödeneği
sürecinin uzatılması da açıklanması
gereken diğer destekler arasında
yer alıyor. Aksi halde, ankette de
görüldüğü gibi, hiç istemediğimiz
halde özellikle istihdam anlamında
kayıplarla karşı karşıya kalabiliriz”
değerlendirmesinde bulundu.
Kocaeli Odavizyon
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[ar-ge ►

TÜBİTAK’tan Ar-Ge ve Patent Atağı:

Sipariş-Ar-GE, Patent Lisans

T

ÜBİTAK’ın ş birliği gerektiren
ortak projeleri desteklemek
amacıyla açtığı “Siparişe Dayalı
Ar-Ge Projeleri İçin KOBİ Destekleme”
(Sipariş Ar-Ge) ve “Patent Tabanlı
Teknoloji Transferi Destekleme” (Patent Lisans) çağrıları için başvurular
15 Haziran - 31 Ağustos tarihlerinde
yapılabilecek.
Çağrılardan ilki Sipariş Ar-Ge ile
müşteri gereksinimlerini karşılayan
çözüm önerilerinin, KOBİ’ler tarafından Ar-Ge ile ticarileşebilir çıktılara
dönüştürülmesi hedefleniyor.
Çağrı kapsamında, hızla ürüne
dönüşebilecek ve yüksek ticarileşme
potansiyeline sahip Ar-Ge projeleri
desteklenecek. Projelerde Ar-Ge çalışmalarını tedarikçi kuruluş yaparken,
proje çıktılarını müşteri kuruluş ticarileştirecek. Müşteri kuruluş, tedarikçi
kuruluşun Ar-Ge maliyetlerine katkı
sağlayacak.
Ortaklı projelerin desteklenmesi, iş
birliklerini artıracak ve Ar-Ge destekleri için ayrılan kamu kaynaklarının
daha etkin kullanımını sağlayacak. Bu
süreç Türkiye’nin sürdürülebilir kalkınmasına da katkıda bulunacak.
Müşteri kuruluşlar içinden ikincil firmalar doğmasını özendireceği
düşünülen çağrının, bilginin paylaşılması, yayılması, ürünleştirilmesi
süreçlerine doğrudan katkı sağlama
yönleriyle, ulusal yenilik sisteminin
etkinliğini artıracağı öngörülüyor.
Ortak başvuru yapılacak
Çağrıya bir müşteri ve en az bir tedarikçi kuruluş ortak başvuru yapacak.
Sektör ve konu sınırlaması bulunmayan çağrıda proje önerilerinde yer
alacak pazar araştırması ve ekonomik
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yapılabilirlik incelemesi önem taşıyor.
Çağrı kapsamında projelerin kabul
edilen bütçelerinin toplamı en fazla
30 milyon lira olabilecek. Projelerin
ürün veya süreç geliştirme aşaması
en fazla 24 ay, ticarileşme süresi ise
sabit 24 ay olacak. Müşteri kuruluş
dönemsel olarak gerçekleşen proje
giderlerinin yüzde 40’ını tedarikçi
kuruluşa ödeyecek, TÜBİTAK giderleri
değerlendirdikten sonra “kabul edilen
harcama tutarının” yüzde 40’ını tedarikçi kuruluşa hibe edecek.
Patentli teknolojiler sanayiye...
Üniversitelerde, araştırma altyapılarında ve teknopark şirketlerinde
geliştirilen patentli teknolojilerin
sanayiye aktarılmasını hedefleyen
Patent Lisans çağrısıyla da teknoloji
üreten kuruluşlarla müşterileri arasındaki etkileşimler artacak, hizmet
alımları desteklenecek. Ulusal veya
uluslararası patentlerle korunan
teknolojilerin, lisanslama veya devir
yoluyla ekonomik değer oluşturması
sağlanacak.
Çağrı kapsamında üniversiteler,
araştırma altyapıları, teknoloji geliştirme bölgesi şirketleri ve teknoloji
transfer ofisleri “teknoloji sağlayıcı kuruluş” olarak nitelendiriliyor.
Bunların hak sahibi olduğu, ulusal
veya uluslararası patentlerle korunan
teknolojileri lisanslama ya da devir
yoluyla edinerek ekonomik değer
oluşturmayı hedefleyen ve Türkiye’de
yerleşik sermaye şirketleri de “müşteri
kuruluş” olarak tanımlanıyor. Çağrıya
müşteri ve teknoloji sağlayıcı kuruluşların ortak başvuru yapması gerekiyor.
Patent Lisans çağrısıyla, müşteri
kuruluşun, teknoloji sağlayıcı kuru-

luşun hak sahibi olduğu patent ya
da patentlerle korunan teknolojileri,
lisanslama ya da devir yöntemleriyle
edinimine ve bu teknolojileri uygulamaya yönelik hizmet alımlarına ilişkin
harcama ve giderler desteklenecek.
KOBİ’lere ekstra destek
Çağrıda projeler en fazla 60 ay
desteklenirken, destek üst sınırı büyük
ölçekli müşteri kuruluşlar için yüzde
60, KOBİ ölçeğindeki müşteri kuruluşlar için yüzde 75 olacak. Patentlerin
devredilmesi veya lisanslanmasında
temel destek oranı yüzde 25 olarak
gerçekleşecek.
Müşteri kuruluşun KOBİ olması,
yüksek teknoloji sektörlerinde faaliyet
göstermesi veya lisanslanan patentin
yüksek teknoloji “IPC sınıflarından” birini içermesi, müşteri kuruluşun bir ya
da daha fazla teknoloji sağlayıcı kuruluştan en az iki patenti lisanslaması ya
da devralması gibi durumlarda, destek
oranına yüzde 10-15 ilave edilecek.
Proje kapsamında lisanslanan
veya devredilen patentlerin uygulamaya alınması için müşteri kuruluşun
teknoloji sağlayıcı kuruluştan yapacağı eğitim ve danışmanlık işlerine ait
hizmet alımı giderlerine KOBİ ölçeğindeki müşteri kuruluşlar için yüzde 75,
büyük ölçekli müşteri kuruluşlar için
yüzde 60 destek oranı uygulanacak.
Eğitim ve danışmanlık hizmeti tutarı,
toplam destek kapsamına alınan tutarın yüzde 25’ini geçemeyecek.
Sipariş Ar-Ge çağrısına başvurular “https://eteydeb.tubitak.gov.tr/”
adresi, Patent Lisans çağrısına da
Proje Değerlendirme ve İzleme Sistemi (PRODİS) üzerinden 15 Haziran-31
Ağustos tarihlerinde yapılabilecek.
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[covid-19 özel ►

Covid-19 İle Mücadele Ve Dayanıklılık
Programı Destek Sözleşmeleri İmzalandı
Projelerle TÜBİTAK Ulusal Metroloji Enstitüsü (UME) tarafından, 2019-nCoV virüsü ölçümlerinde kullanılmak üzere RNA referans malzeme üretimi gerçekleştirilecek. Ayrıca
Arge faaliyetleri tamamlandığında kullanıcısına kolay kullanım imkanı sunan, %99,95 lik
koruma sağlayan PAKC sistemi üretilecek.

D

oğu Marmara Kalkınma Ajansı
(MARKA) Covid19 İle Mücadele
ve Dayanıklılık Programı kapsamında destek almaya hak kazanan
projelerin sözleşme imza töreni 29
Mayıs 2020 tarihinde başarılı başvuru
sahiplerinin katılımıyla telekonferans
yöntemiyle gerçekleştirildi.
Törende, Doğu Marmara Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Dr. Mustafa
ÇÖPOĞLU ile destek almaya hak kazanan kurum ve kuruluşların yetkilileri
arasında “Proje Destek Sözleşmeleri”
imzalanan projelerin kısa tanıtımları
yapıldı. Yapılan açıklama şöyle:
Covid19 İle Mücadele ve Dayanıklılık
Programı
Çin’in Vuhan şehrinde 1 Aralık 2019
tarihinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüs (COVID-19) hızla dünya genelinde yayılarak küresel bir salgın haline
gelmiş, 11 Mart 2020’de Dünya Sağlık
Örgütü tarafından pandemi olarak ilan
edilmiştir. Bu sebeple bu alanda mücadeleyi desteklemek için “COVID-19
ile Mücadele ve Dayanıklılık Programı”
oluşturulmuş, yaşanan can kayıplarının ve vaka sayılarının en aza indirilmesi bağlamında COVID-19 salgını ile
mücadeleye katkı sağlayan ve salgının
etkilerinin azaltılmasına yönelik acil
çözüm sunan projelerin desteklenmesi
amaçlanmıştır. Bu kapsamda başarılı
bulunan projelere toplam 579.394 TL
destek sağlanacaktır.
2019-nCoV Virüsünün Hızlı ve
Güvenilir Şekilde Teşhisine Yönelik
Tanı Kiti Referans Malzemesi
Üretilmesi Projesi
Proje kapsamında ülkemizde yapılan ölçümlerin kalitesinin arttırılabilmesi amacıyla yeni metotlar geliştiren
ve referans malzeme üreten bir kurum
olan TÜBİTAK Ulusal Metroloji Enstitüsü (UME) tarafından, 2019-nCoV virüsü
ölçümlerinde kullanılmak üzere RNA
referans malzeme üretimi gerçekleştirilecektir. Üretilecek olan referans
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malzeme, ülkemiz laboratuvarlarında
yapılan testlerin doğruluğunu artırmak
amacıyla, ülkemizde üretilen kitlerde iç
kalite kontrol malzemesi olarak kullanılabilecektir.
TÜBİTAK UME Laboratuvarları’nda
geliştirilecek altyapı, elde edilecek teknik deneyim ile 2019-nCoV virüsünün
mutasyona uğraması veya başka bir
virüsün ortaya çıkması durumunda,
yeni RNA referans malzemeler çok
kısa sürede üretilebilecektir.
Pandemik Anti Kontaminasyon
Cihazı (PAK-C)
Projenin amacı, Arge faaliyetleri tamamlandığında kullanıcısına kolay kullanım imkanı sunan, %99,95 lik koruma

sağlayan PAKC sisteminin üretilmesidir. Proje kapsamında üretilecek olan
200 adet ürünün, Covid19 ile mücadelede ön safta savaşan sağlık çalışanları
ve diğer kamu görevlilerine bağışlanması sağlanacaktır. PAK-C ürünü, kullanıcıya, kullanıcıyı yormadan solunum
yapabileceği geniş bir solunum ortamı
oluşturmakta, göz ve yüz bölgesinin
dış ortam ile bağını keserek kullanıcının temas ile enfekte olma ihtimalini
en aza indirgemekte, dezenfekte edilebilir sistemi ile tekrar kullanım yahut
farklı kullanıcıların kullanımına imkan
vermekte ve en önemlisi kullanıcıya
tek şarj ile 3 saat %99,95 oranlı filtre
edilmiş küvez havasının aktarımının
yapılmasını sağlamaktadır.

[kapasite kullanımı►

Mayıs ayında Kocaeli’de sanayinin
kapasite kullanımı yüzde 60,3 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

76,4

77,2

77,0

75,9

69,5

70,0

70,3

70,5

70,7

70,9

71,0

70,4

2019 (Kocaeli)

70,0

70,2

70,3

71,0

70,0

2020 (Türkiye)

75,5

76,0

75,3

61,6

62,6

2020 (Kocaeli)

70,5

70,7

68,6

54,3

60,3

Merkez Bankası tarafından açıklanan Türkiye geneli kapasite kullanım oranı mayıs ayında yüzde 62,6 ile nisan ayına
göre 1 puan artarken, 2019 yılının mayıs ayına göre 13,7 puan geriledi.
Kocaeli Sanayi Odası tarafından her ay açıklanan Kocaeli sanayi kuruluşlarının kapasite kullanım oranı mayıs ayında
yüzde 60,3 olarak gerçekleşti. Mayıs ayı kapasite kullanım oranı nisan ayına göre 6 puan, artarken, 2019 yılının mayıs
ayına göre 9,7 puan geriledi.

İstihdam

İç Siparişler

Dış Siparişler

Firma Bildirimleri

Mayıs (yüzde)

Firma Bildirimleri

Haziran (yüzde)

Firma Bildirimleri

Haziran (yüzde)

Arttı

6

Arttı

9

Arttı

11

Değişmedi

81

Değişmedi

49

Değişmedi

40

Azaldı

13

Azaldı

42

Azaldı

49

Mayıs ayı anketine yanıt veren firmaların bir önceki aya göre yüzde 6’sının
istihdamlarının arttığı, yüzde 81’inin
istihdamlarında değişim yaşanmadığı,
yüzde 13’ünün istihdamlarının azaldığı
belirlenmiştir.

Değerlendirmeye
alınan firmaların
ölçekleri

Firmaların yüzde 9’u haziran ayında
iç siparişlerinin arttığını belirtilirken,
yüzde 42’si siparişlerinin azaldığını
belirtmiştir. Firmaların yüzde 49’unda
ise sipariş miktarlarında bir değişim
yaşanmamıştır

25

KOBİ
75

KOBİ

Büyük Ölçekli

Büyük
Ölçekli

Ankete katılan firmaların yüzde 11’i
dış siparişlerinin haziran ayında arttığını belirtirken, yüzde 49’u azalış bildirmişlerdir. Firmaların yüzde 40’ında
ise alınan dış sipariş miktarlarında bir
değişim yaşanmamıştır.

Bölgemizdeki sanayi sektöründeki gelişmelerin ve değişmelerin aylık
olarak takip edilmesi amacıyla hazırlanan mayıs ayı anketi çerçevesinde
Odamızca bir araştırma yapılmıştır. Araştırmaya katılan firma sayısı 158
adet olup bu firmaların yüzde 75’i KOBİ, yüzde 25’i büyük ölçekli firma
niteliğindedir.
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[meslek komiteleri ►

Meslek Komiteleri
telekonferans yöntemi ile buluştu

Kocaeli Sanayi Odası 13. Meslek Komitsi aylık olağan toplantısı , 22 Mayıs Cuma saat 11:30’da online olarak
yapıldı. Toplantıya Meslek Komitesi

Başkanı Onur Özcan, Meslek Komitesi
Başkan Yardımcısı Taşkın Özkal, Meslek Komite Üyeleri Bahar Baykal, Sabri
Karataş ve KSO Belge Uzmanı Mahmut

Tatlı katıldılar. Toplantıda pandemi
sürecinde sanayicilerin sorunları görüşülerek, çözümler hakkında yönetim
kuruluna öneriler sunuldu.

Kocaeli Sanayi Odası 12. Meslek Komitesi
aylık olağan toplantısı, 27 Mayıs Çarşamba saat 10:00’da online olarak yapıldı.
Toplantıya Meslek Komite Başkanı Ahmet Üstün, Meslek Komite Başkan Yardımcısı Albert Saydam, Meslek Komite
Üyesi İrfan Kanık ve KSO Belge Uzmanı
Mahmut Tatlı katıldılar. Toplantıda pandemi sürecinde, sanayicilerin yaşadığı
sorunlar görüşüldü.

Kocaeli Sanayi Odası 11.Meslek Komitesi
Üyeleri, 1 Mayıs 2020’de aylık toplantısını
videokonferans yöntemiyle gerçeklestirerek, sektörel konularda istişarede bulundular.
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KSO’da Covid-19’a karşın telekonferans yöntemi
ile etkinlikler devam ediyor

COVID-19 Komisyonu 3. Toplantısı
Kocaeli Sağlık İl Müdürü Op. Dr. Şenol Ergüney’in katılımı ile 6 Mayıs tarihinde gerçekleştirildi.

Kocaeli Sanayi Odası 27. Meslek Komitesi (Makine Kurulum Hurda Atık
Bertarafı ve Enerji Sanayi Grubu)
Toplantısı, 8 Mayıs 2020’de videokonferans yöntemi ile yapıldı.

Kocaeli Sanayi Odası 23. Meslek Komitesi, komite toplantısı ardından “İşletmeler İçin Sanayiye Uzman Portalı”
Eğitimi gerçekleştirdi.

Kocaeli Sanayi Odası 23. Meslek Komitesi öncülüğünde
yürütülen Sanayiye Uzman ‘Mühendisler Emekli Olmaz’
Projesi toplantıları devam ediyor.
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[meslek komiteleri ►

KSO’da telekonferans yöntemi ile etkinlikler sürdü

11 Mayıs’ta KSO Covid-19
Komisyonu 4’üncü toplantısını gerçekleştirdi.

12 Mayıs’ta Kocaeli Sanayi Odası 15. Meslek Komitesi toplantısı
gerçekleşti.

14 Mayıs’ta Hesapları İnceleme
Komisyonu Toplantısı videokonferans ile gerçekleştirildi.
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13 Mayıs’ta Kocaeli Sanayi Odası 19. Meslek Komitesi Toplantısı videokonferans yöntemi ile gerçekleşti.

Kocaeli Sanayi Odası 23. Meslek Komitesi Mayıs ayı
toplantısı’nı 14 Mayıs’ta gerçekleştirdi.

20 Mayıs’ta Kocaeli Sanayi Odası 20. Meslek Komitesi
Mayıs ayı toplantısı gerçekleştirildi.

Kocaeli Sanayi Odası 3. Meslek Komitesi Mayıs ayı toplantısını gerçekleştirerek videokonferans üzerinden online olarak bayramlaştılar.

Kocaeli Sanayi Odası 12. Meslek Komitesi Toplantısını 27
Mayıs’ta online olarak gerçekleştirdi.

28 Mayıs tarihinde Kocaeli Sanayi Odası 32. Meslek Komitesi Toplantısı online olarak yapıldı.
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[meslek komiteleri ►

KSO’da telekonferans yöntemi ile etkinlikler sürdü

KSO 9. Meslek Komitesi (Boya
ve Sanayi Gazları Sanayi Grubu)
ve 10.Meslek Komitesi (Temel
Kimyasal Ürünler Sanayi Grubu)
Mayıs ayı toplantısını gerçekleştirdi.

21 Mayıs’ta KSO 24. ve 36 Otomotiv Meslek Komiteleri Mayıs
ayı toplantısını gerçekleştirdi.

22 Mayıs’ta KSO 27. Meslek Komitesi (Makine Kurulum Hurda
Atık Bertarafı ve Enerji Sanayi
Grubu) Mayıs Ayı Toplantısı videokonferans yöntemi ile yapıldı.

28 Mayıs’ta KSO 25. Meslek Komitesi Toplantısı online olarak
yapıldı.
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[çevre ►

KSO Çevre Komisyonu
5 Haziran Dünya Çevre Günü’nü kutladı
Kocaeli Sanayi Odası öncülüğünde kamu kurum ve kuruluşları, yerel idareler, OSB Müdürlükleri ve KSO Meclis Üyelerinin katılımı ile oluşturulan “KSO
Çevre İhtisas Komisyonu” 5 Haziran Dünya Çevre Günü nedeni ile telekonferans yöntemi ile biraraya geldi.

K

ocaeli Sanayi Odası öncülüğünde
kamu kurum ve kuruluşları, yerel idareler, OSB Müdürlükleri ve
KSO Meclis Üyelerinin katılımı ile oluşturulan “KSO Çevre İhtisas Komisyonu”

rı, 2020 yılında gerçekleştirilecek olan
Çevre Etkinlikleri konuları görüşüldü.
Komisyon üyelerinin Dünya Çevre Günü
mesajlarını paylaştığı toplantı, teklif ve
temenniler ile tamamlandı.

2020 yılının ikinci toplantısını telekonferans yöntemi ile gerçekleştirdi.
İZAYDAŞ Genel Müdürü Muhammet
Saraç’ın başkanlığında yapılan online
toplantıya, KSO Meclis Üyesi Hasan
Şerefhan, TÜBİTAK MAM Çevre ve Temiz Üretim Enstitüsü’nden Selma Ayaz,
KOÜ Çevre Mühendisliği Bölümü’nden
Sevil Veli, GTÜ Çevre Mühendisliği
Bölümü’nden Nihal Bektaş, Çevre Mühendisleri Odası’ndan Murat Sancak,
KSO İş Geliştirme Sorumlusu Aynur
Hacıfettahoğlu ve OSB’lerin Çevre Mühendisleri iştirak etti.
5 Haziran Dünya Çevre Günü münasebeti ile yapılan toplantıda; COVID-19
süreci ile ilgili talep ve tedbirler, 26. Şahabettin Bilgisu Çevre Ödülleri, Avrupa
Yeşil Anlaşması, Yönetmelik TaslaklaKocaeli Odavizyon
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İzmit Körfezi’nin kanatlı koruyucusu tüm
Marmara Denizi’ni koruyacak
Marmara Belediyeler Birliği ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Marmara Denizi’nin
korunması için anlaştı ve Kocaeli Büyükşehir Belediyesine ait deniz kontrol
uçağı tüm Marmara’yı denetleyecek.

K

ocaeli’de 2007 yılında hizmete
koyulan ve İzmit Körfezi’nin kirlenmemesi için havadan denetimlerini sürdüren deniz kontrol uçağı,
Marmara Belediyeler Birliği ile Çevre
ve Şehircilik Bakanlığı protokolü ile
tüm Marmara Denizini denetleyecek.
Marmara Belediyeler Birliği ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç.
Dr. Tahir Büyükakın, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile yaptıkları görüşmeler
sonrasında İzmit Körfezi’nde 2007 yılından beri süren deniz hava kontrol
uçağı ile havadan yapılan denetimlerin
yakında tüm Marmara Denizi’nde başlatılacağını söyledi.
5 Haziran Dünya Çevre Günü’nde İzmit
Körfez üzerinde deniz kontrol uçağı ile
havadan yaptığı denetim sonrasında
konuşan Başkan Büyükakın, yapılacak olan denetimlerle tüm Marmara
Denizi’nin koruma altına alınacağını
söyledi.
İzmit Körfezi’ni koruyan deniz uçağı
tüm Marmara Denizi’nde görev yapacak
Deniz uçağı denetimlerinin tüm Marmara Denizi’nde yapılması adına Çevre
ve Şehircilik Bakanlığı ile görüştüklerini söyleyen Büyükakın, “Çevre konusu yıllardır bizim üzerinde titizlikle
durduğumuz bir konu. Türkiye’nin ilk
ve tek denizi havadan denetleyen uçağımızla yıllardır Körfez’in korunması
maksadıyla çalışmaları yürütüyoruz.
Şu ana kadar çok ciddi sayıda ihlal tespit edilmiş oldu. 2007 yılından bu güne
kadar 500’den fazla ihlal tespit edildi.
Bu doğrultuda her birine ayrı ayrı cezalar verildi. Bunun genişletilmesi için
geçtiğimiz günlerde Çevre Bakanımızla
bir toplantı yaptık. Marmara Denizi’nin
tamamında bu uçuşların yapılması,
Marmara’ya kıyısı olan bütün belediyeleri kapsayacak şekilde genişletilmesini arz ettik. Onlar da uygun yaklaştılar.
İnşallah önümüzdeki günlerde denizin
havadan kontrolünün hem Kocaeli’de
hem de Marmara’ya kıyısı olan tüm
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illerimizde yapmış olacağız. İnşallah Çevre ve Şehircilik Bakanlığımızla,
Marmara’nın tamamında bu denetimlerin yaygınlaştırılması mümkün olacak” dedi.
- Öncü bir hizmete imza atmış bulunuyoruz
Marmara Belediyeler Birliği’nin Mar-

mara Denizi’nin korunması adına Marmara Denizi’ne kıyısı olan belediyeler
tarafından kurulduğunu hatırlatan
Büyükakın, “Esas misyonu Marmara
Denizi’nin çevresel olarak koruma altına alınması ve belediyelerin buna uygun politikalar üretmesi. Bu anlamda
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi olarak
çok öncü bir hizmete imza atmış bulunuyoruz. Bunun tüm belediyelere yaygınlaştırılması yenilikçi bir yaklaşım
olacak” diye konuştu.
- TÜBİTAK MAM ile su kalitesinin tamamını kontrol ediyoruz
Su kalitesi ve Deniz kirliliği kontrolü çalışmalarına devam ettiklerini de söyleyen Büyükakın, “Arıtmaların tamamının
yapılması, hiçbir arıtılmamış deşarjın
Marmara Denizi’ne en azından ilimiz-

den yapılmamış olması denizdeki canlı
çeşitliliğini de arttırdı. TÜBİTAK MAM
ile birlikte deniz suyunun kalitesinin ve
deşarj ortamlarındaki, derelerden denizlere olan akışlardaki su kalitesinin
tamamını kontrol ediyoruz. Havadan
uçakla denetim devam ediyor. Bununla
birlikte balıklandırma çalışmalarımız
devam ediyor. 23 arıtma tesisimiz ile

Körfez’in hiçbir tarafından damla su
bile arıtılmadan bırakılmamış oluyor”
şeklinde konuştu.
- Kocaeli’nin griden yeşile dönen bir
hikayesi
İzmit Körfezi’nin yapılan temizlik ve
çevre koruma çalışmaları ile kokan gri
bir alandan yeşil bir alana dönüştürüldüğünü anlatan Büyükakın, “Burnumuzun hemen dibinde çöplükler vardı.
İnanılmaz kokular vardı. 2004 yılında
Kocaeli’de kişi başına düşen yeşil alan
miktarı 1 metre kare bile değildi. Bugün
12 metrekare kişi başına düşen yeşil
alanımız var. 23 milyon ise yeşil alanımız var. Bu manada Kocaeli’nin griden
yeşile dönen bir hikayesinin olduğunu
da bahsetmeden geçemeyeceğim” ifadelerini kullandı.

Türkiye İMSAD Başkanı Tayfun Küçükoğlu:

Çevre dostu enerji verimli binalar
gelecekte ülkelerin en önemli gündemi olacak
Türkiye İMSAD (Türkiye İnşaat Malzemesi Sanayicileri Derneği) Yönetim
Kurulu Başkanı Tayfun Küçükoğlu, “Gelecekte çevre dostu, enerji verimli,
sürdürülebilir binalar, ülkelerin en önemli gündemi olacak. Ülkemizde tüketilen
toplam enerjinin yaklaşık yüzde 31 gibi büyük bir kısmı binalarda kullanılıyor.
Oysa binalarda enerji verimliliğini artırıp, enerji ithalatını ve sera gazı salımını
azaltarak, ekonomiye ve çevreye katkı sağlayabiliriz” dedi.
emisyonlarının düşürülmesi, sürdürülebilir ekonomik büyüme ve istikrar
için oldukça önemli. Küresel sera gazı
emisyon kaynaklarının yüzde 75’i enerji
eldesi, sanayi, ulaşım, ısıtma-soğutma
ve binalar nedeniyle oluşuyor. Enerji verimliliği sadece enerji maliyetini
düşürmekle kalmayacak, daha büyük
tehdit olan sera gazı emisyonlarını da
düşürecek. Enerji üretiminden enerji
tüketimine 2023 Vizyonu ile belirlenen
yüzde 20 enerji tasarrufu, yüzde 38,8
yenilenebilir enerji, yüzde 20 sera gazı
emisyon düşürülmesi hedefleri, sanayicilerimizin üretimleri ve ürünleri ile
daha hızlı gerçekleşebilecektir” diye
konuştu.

Ç

Çevre dostu yapılarla konutlarda
enerji verimliliğinin artırılmasının çok önemli olduğunu belirten
Türkiye İMSAD Yönetim Kurulu Başkanı Tayfun Küçükoğlu, şöyle konuştu:
“Türkiye enerjide büyük oranda dışa
bağımlı. Toplam enerji tüketiminin sadece yüzde 25’i yerli kaynaklardan,
yüzde 75’i doğalgaz, petrol gibi ithala-

ta dayalı fosil yakıtlardan karşılanıyor.
Ülkemizde tüketilen toplam enerjinin
yaklaşık yüzde 31’i ise binalarda kullanılıyor. Oysa binalarda enerji verimliliği
ile enerji ithalatında yüzde 20 tasarruf
sağlayabiliriz.”
Atmosfere sera gazı salımının kontrol
edilmesi gerektiğini vurgulayan Tayfun Küçükoğlu, “Ülkemizin sera gazı

Kaynakların akılcı ve etkin kullanılmasının günümüzde daha önemli hale
geldiğini vurgulayan Tayfun Küçükoğlu, “Dünyada sadece son 30 yılda
ormanların 5’te 1’i yok oldu. Çevreyi
korumaya yönelik tedbirler, ekolojik
dengeyi koruyarak sürdürülebilir bir
gelecek inşa etmemizde önemli rol
oynayacaktır. Tüm dünyada yeşil bina
ve sürdürülebilir malzemelerin kullanımına yönelik talep artıyor. Çevre
dostu binalar ve akıllı kentlerin planlandığı bir süreçte inşaat malzemesi
sanayisinin sorumluluğu daha da artıyor. Gelecek nesillere daha temiz ve
daha sağlıklı bir çevre bırakmak adına
sürdürülebilir yapılara odaklanmalı,
bunun için de çevre dostu malzemeler
geliştirmeye öncelik vermeliyiz. Türkiye inşaat malzemesi sanayicileri olarak, başta ülkemizdeki sürdürülebilir
malzeme ihtiyacının karşılanması için
inovatif ürünler geliştirmeye devam
etmemiz çok önemli” dedi.
Kocaeli Odavizyon
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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez:

‘Sıfır Atık Projesi’ ile 2019’da 261 bin
kilogram atık toplandı
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, sosyal medya hesapları
üzerinden “Dünya Çevre Günü” kapsamında yaptıkları çevre projeleri hakkında bilgiler paylaştı.

E

nerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı
Fatih Dönmez, sosyal medya hesapları üzerinden “Dünya Çevre
Günü” kapsamında yaptıkları çevre
projeleri hakkında bilgiler paylaştı.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih
Dönmez, “Dünya Çevre Günü” dolayısıyla sosyal medya hesabı üzerinden
paylaşımda bulundu.

Enerji Bir Nefes Projesi” kapsamında
ise 2020 hedefinde toplam da 2.3 milyon ağaç ile 460 bin yeni fidan diktiklerini belirtti.
Ayrıca, 2019’da 487 bin ilave ağaç diktiklerini, “Sıfır Atık Projesi” ile 261 bin
kilogram atık topladıklarını ve 628 bin
kilowatt (kWh) enerji tasarrufu yaptıklarını bildirdi.

- Bir enerji bir nefes...
Bakan Dönmez, “Bakanlığımız ve bütün
kurumlarımızla sağladığımız tüm atılım
ve rekorları doğayla bütünleşerek gerçekleştirdik.
Geleceğimizin
mirası
olan
kaynaklarımızı
korumak adına yaptığımız
yatırımların
hedefi
net:
‘Temiz enerji
güçlü Türkiye’”
notuyla paylaştığı
gönderisinde
çeşitli bilgiler
paylaştı.
“Enerji’nin
Çevre
Atığı”
başlığı altında
bilgiler veren
Bakan Dönmez, 75 çevre,
su, toprak ve
hava kalitesini
artırmak için
yaptıkları projeler için 784
milyon
lira
yatırım yaptıklarını ve “Bir

- Yerli ve yenilenebilir enerji üretimi 5
ayda yüzde 66 oldu
Bakan Dönmez, “Uzun vadeli yatırımla-
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rımızın meyvelerini toplamaya devam
ediyoruz. 24 Mayıs’taki günlük rekorun
ardından geçen yıl yüzde 62 olan yerli
ve yenilenebilir kaynaklardan elektrik
üretimimiz, bu yılın ilk 5 ayında yüzde
66 oldu. Hedef net: Daha fazla yerli,
daha fazla yenilenebilir.” ifadelerini
kullandı.
“Enerjimiz Yerli ve Yenilenebilir” başlıklı bir infografik de paylaşan Bakan Fatih Dönmez, yüzde 34,3 hidrolik, yüzde 13,8 yerli kömür, yüzde 8,8 rüzgar,
yüzde 3,6 jeotermal, yüzde 3,5 güneş,
yüzde 1,8 biyokütle, yüzde 0,2 diğer
kaynaklar olmak
üzere bu dönemde
yerli ve yenilenebilir kaynaklardan
elektrik üretiminin
yüzde 66 olduğunu kaydetti.
- Enerji sektöründe “yeni normal”
başladı
Öte yandan, Bakanlığın
resmi
Twitter hesabında
yer alan “Enerjide
‘Yeni Normal’ Başladı” başlıklı infografikte, 1 Haziran
itibarıyla yeni bir
sürece geçildiğine işaret edilerek,
elektrikte yeni tip
koronavirüs (Kovid-19)
salgını
süresince askıya
alınan bakım onarım çalışmalarının
başladığı ve yatırımların hızlandığı
ifade edildi.

[üyelerden ►

TÜPRAŞ, 2020 yılının ilk çeyreğinde Türkiye’nin enerji
ihtiyacını karşılamaya ve yatırımlarına devam etti
Türkiye’nin lider sanayi kuruluşu Tüpraş, 2020 yılının ilk çeyreğine ilişkin
finansal sonuçlarını açıkladı. Yılın ilk çeyreğinde toplam 6,0 milyon ton üretim ve 6,2 milyon ton satış yapan Tüpraş’ın bu dönemdeki yatırım tutarı ise
320 milyon TL oldu.

P

etorl ürünleri talebi, küresel ekonomideki yavaşlama ve mevsim
normallerinin üzerinde seyreden
hava sıcaklıkları nedeniyle yıla zayıf bir
başlangıç yaptı. Dünyayı etkisi altına
alan Koronavirus (Covid-19) salgınını
önlemeye yönelik karantina tedbirlerinin hayata geçirilmesinin ardından
ise daha önce hiç görülmemiş bir talep
daralması yaşanmaya başladı.
Küresel havacılık faaliyetleri, uluslararası ve bölgesel uçuşların iptalleriyle
büyük ölçüde durma noktasına gelince
en büyük olumsuz etki jet yakıtı talebinde yaşandı. Dünya nüfusunun yarısından fazlasını kapsayan gönüllü ve
zorunlu sokağa çıkma yasakları nedeniyle karayolu yakıtlarına olan talep de
bu zayıflamadan payını aldı ve düşen
talebin etkisiyle ürün marjları baskılandı.
- Talep şoku ve yaşanan anlaşmazlık
ile petrol fiyatlarında tarihi düşüş
Yıla 66 $/v seviyelerinde başlayan
Brent petrol fiyatı, talep tarafında yaşanan gelişmeler ışığında yaklaşık
yüzde 21 azalarak mart ayı başlangıcı
itibarıyla 52 $/v seviyelerine indi. Petrol fiyatlarını desteklemek amacıyla
OPEC’in 5 Mart’ta gerçekleştirdiği toplantıda üretim kısıtlamalarının devam
etmesine dair sonuç alınamayınca,
tarihte ilk kez eş zamanlı arz ve talep
krizi yaşandı ve Brent fiyatı mart sonu
itibarıyla yaklaşık 18 $/v seviyelerine
kadar geriledi.
- Petrol fiyatlarında keskin düşüş ile
büyük stok zararı kaydedildi
Tüpraş 2020 yılının ilk çeyreğinde yüzde 84,6’lık kapasite kullanımıyla 6,0
milyon ton üretim yaparken, 4,6 milyon
tonu yurt içinde olmak üzere, toplam
6,2 milyon ton ürün satışı gerçekleştirdi. Tüpraş’ın 2020 yılı ilk çeyrek cirosu
yüzde 18 azalarak 16,9 milyar TL oldu.
Tüpraş, düşük rafineri karlılığı ortamına ilave olarak petrol fiyatındaki gerileme neticesinde görülen stok zararı-

nın da etkisiyle, 2020’nin ilk çeyreğinde
2.265 milyon TL net zarar kaydetti.
Tüpraş, yürüttüğü güçlü ve disiplinli
finansman politikalarıyla içinde bulunduğumuz dalgalı dönemde güçlü
bilançosunu korudu. Güçlü bilançonun
devamlılığını hedefleyen etkin finansman yönetimi önümüzdeki dönemde
de Tüpraş’ın operasyonlarını destekleyecek şekilde esas olmaya devam
edecek.
- Tüpraş, emniyetli işletme anlayışı ile
Türkiye’nin akaryakıt ihtiyacını karşılamaya devam ediyor
Emniyetli üretim önceliğiyle hareket
eden Tüpraş; salgının ilk günlerinden
bu yana, Dünya Sağlık Örgütü ve T.C.

Operasyonel ve Finansal Veriler
Operasyonel
(Bin Ton)

Finansal
(Milyon TL)

Sağlık Bakanlığı başta olmak üzere
tüm yetkili mercilerin güncel öneri ve
direktifleri doğrultusunda gerekli önlemleri almış ve Türkiye’nin akaryakıt
ihtiyacını karşılama görevini, hiçbir aksaklığa izin vermeden başarıyla yerine
getirmiştir.
Türkiye’nin enerji ihtiyacının karşılanması konusunda stratejik öneminin
bilincinde olan Şirket, 2020 yılının ilk
çeyreğinde de modernizasyon ve enerji
verimliliği konularında projelerini sürdürerek, toplam 320 milyon TL yatırım
harcaması gerçekleştirmiştir.
Tüpraş, güçlü insan kaynağı ve küresel
rekabet gücü ile hissedarları, iş ortakları ve Ülkemiz için katma değer oluşturmaya devam edecektir.

1.Ç 2020 1.Ç 2019

Fark
(%)

Toplam Üretim

6.040

6.740

-10

Toplam Satış

6.214

7.241

-14

Satış Hasılatı

16,940

20.708

-18

Faaliyet Karı

-1,716

228

Vergi Öncesi Kar

-2,798

-310

Net Dönem Karı

-2,265

-375
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Kastamonu Entegre CEO’su Haluk Yıldız:

Daha sağlıklı bir gelecek için umut ekiyoruz
Kastamonu Entegre CEO’su Haluk Yıldız, üretim faaliyetini doğal kaynakları tüketmeden gerçekleştirmenin bugün en büyük sorumlulukları olduğuna
dikkat çekerek, “Gerek ülkemizde gerek faaliyet gösterdiğimiz diğer ülkelerde endüstriyel plantasyon çalışmalarına imza atarak orman varlığımızı
koruyor, daha sağlıklı bir gelecek için umut ekiyoruz.” dedi.

K

urulduğu günden bugüne doğal dengeyi koruma ve topluma
katkı sağlama misyonuyla hareket eden Kastamonu Entegre, faaliyet
gösterdiği tüm coğrafyalarda çevre
dostu uygulamalara imza atarak ortak mirasımıza sahip çıkıyor. İnsanı ve
doğayı odağına alan sürdürülebilirlik
yaklaşımını, kurumsal yönetim ilkelerinin ayrılmaz bir bileşeni olarak gören
şirket; Türkiye, Romanya, Bulgaristan, Bosna Hersek, Rusya ve İtalya’da
yer alan üretim tesislerinde kullandığı
odun hammaddesini, gençleştirme ve
bakım faaliyetleri sonucu ömrünü tamamlamış endüstriyel ormanlardan
elde ediyor.
- Orman varlığını ve biyoçeşitliliği koruma altına alıyoruz
2020 Dünya Çevre Günü temasının
“Biyoçeşitlilik” olduğuna dikkat çeken
Kastamonu Entegre CEO’su Haluk Yıldız, dünya üzerindeki canlı türlerinin
büyük bölümüne yuva olan ormanların
ortak mirasımız olduğunu hatırlatarak
şunları söyledi:

Hatıra Ormanı - Kastamonu

“İnsanın doğa üzerindeki yıkıcı etkisi
artarken, gelecek nesillere sağlıklı bir
çevre bırakabilme konusunda üzerimize düşen görev giderek ağırlaşıyor.
Kastamonu Entegre olarak, bugün en
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büyük sorumluluğumuzun, üretimimizi
doğal kaynakları tüketmeden, verimli bir biçimde gerçekleştirmek olduğunun bilincindeyiz. İnsanı ve doğayı
odağına alan sürdürülebilirlik yaklaşımını kurumsal yönetim ilkelerimizin
ayrılmaz bileşeni olarak görüyor, çalışmalarımıza BM İklim Eylemi hedefini gözeterek devam ediyoruz. Gerek
ülkemizde gerek faaliyet gösterdiğimiz
diğer ülkelerde endüstriyel ormancılık
çalışmalarına imza atarak, daha sağlıklı bir gelecek için umut ekiyoruz. Bir
yandan endüstriyel plantasyonlar ile
dünya üzerindeki orman varlığını ve
biyoçeşitliliği koruma altına alırken, diğer yandan atık ahşapların geri dönüşümle yeniden üretim sürecine dahil
edilmesi için yerel ve uluslararası projelerde aktif rol oynuyoruz.”
- Global ölçekli sürdürülebilir ormancılık politikası
Tarım ve Orman Bakanlığı ile TEMA
Vakfı öncülüğünde kurulan ENAT
A.Ş.’nin ikinci büyük ortağı olarak, bugüne kadar 14 bin dönüm araziye (yaklaşık 2000 futbol sahası)
1,7 milyon fidan dikilmesini
destekleyen
Kastamonu
Entegre, Türkiye’de sürdürülebilir orman yönetimi ve kaynakların verimli
kullanımı konusunda etkin
rol oynuyor. Sektörün global markası olarak faaliyet
gösterdiği diğer ülkelerde
de bu çalışmalara öncülük eden şirket son olarak,
sürdürülebilir ormancılık
faaliyetini belgeleyen FSC
sertifikası ile üretim yapan
Bulgaristan yonga levha
tesisinin hammadde ihtiyacını karşılamak amacıyla Plovdiv bölgesinde bir
plantasyon çalışması başlattı. Toplam
864 dekarlık atıl belediye arazisini 32
yıllığına kiralayarak buraya 110 bin adet

kavak fidanı diken Kastamonu Entegre,
bu endüstriyel ormandan her yıl levha
üretimine uygun 5 bin ton hammadde
temin etmeyi hedefliyor.
- Atıkları ekonomik değere dönüştürüyor
Hammaddesini sürdürülebilir ve yenilenebilir sertifikalı kaynaklardan temin
ederek döngüsel ekonomiye odaklanan Kastamonu Entegre, her atığın
değerlendirildiği yenilikçi çözümler
geliştiriyor. Avrupa Birliği’nin en büyük
araştırma ve inovasyon programı olan
Horizon 2020 kapsamında desteklediği
ECOBULK projesine Türkiye’den tek çözüm ortağı olarak seçilen şirket, proje
kapsamında geliştirdiği %100 geri dönüşümlü malzemeden üretilen yonga
levhaların büyük ölçekli üretimine bu
yıl içinde başlamayı planlıyor. Şirket
son olarak, atıkları yeniden kullanarak
ekonomik ve çevresel değer yaratmayı hedefleyen Türkiye Materials Marketplace platformunda sektör öncüsü
olarak yer aldı.
- Sürdürülebilirlik raporu ile sektöre
örnek oldu
Sektöründe sürdürülebilirlik raporu
yayımlayan Türkiye’de ilk, dünyada ise
ilk üç şirketten biri olan Kastamonu Entegre, çevreye etkisini en aza indirmek
amacıyla 2015 yılında karbon ayak izini
hesaplamaya başladı. Tesislerindeki
atıkları biyokütle enerji santrallerinde elektrik ve ısıya dönüştürerek yılda
ortalama 240 bin ton karbon salımının
önüne geçen şirket, Adana fabrikasında kurduğu Güneş Enerji Santrali ile
enerji ihtiyacını temiz ve yenilenebilir kaynaklardan karşılamaya başladı.
Geçtiğimiz yıl ise, yerlileştirme projesi kapsamında ithal ürünlerin yerli
ikamelerine geçerek, mesafeye bağlı
karbon salımını asgari düzeye indirdi ve 8,5 milyon TL tutarında tasarruf
sağladı.

Adel Kalemcilik iyilik değerleriyle
‘doğa’ için iz bırakıyor
Adel Kalemcilik, gelecek nesillere ve çevreye olan sorumluluğunun bilinciyle hayata geçirdiği çevreci projeleriyle sürdürülebilir bir gelecek için iz
bırakıyor.

T

ürkiye’de nesillerin gelişimine
eşlik eden Adel Kalemcilik, sürdürülebilirliğe en üst seviyede
önem vererek doğanın korunmasına
katkı sağlamaya devam ediyor. Benimsediği iyilik değeriyle hareket eden
Adel, daha iyi bir gelecek için yeni proje ve çalışmaları hayata geçiriyor. Son
olarak 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve
Çocuk Bayramı’nın 100. Yılına özel gerçekleştirdiği İyilik Ağacı projesi kapsamında, çocukların geleceğine sürdürülebilir bir iz bırakma hedefiyle 30
bin ağaç tohum topu bağışlayan Adel,
geleceğe ve doğaya yatırım yaparak
ormanların gelecek nesillere aktarılmasına katkıda bulunuyor.

-Tüm iş süreçlerinde sürdürülebilir
anlayış
Adel Kalemcilik, tüm operasyonlarında
çevre ve doğa dostu bir anlayış benimsiyor. Kalem üretiminde kullanılan tüm
ağaç hammaddesi FSC sertifikasına
sahip olup yalnızca endüstriyel amaçla yetiştirilmiş ağaçlardan sağlanıyor.
Adel, etkili atık yönetimi politikalarıyla
geri kazanım oranlarını en üst seviyeye
çıkartırken minimum miktarda atık ortaya çıkmasını sağlıyor. Paketlemede
ise ambalajlama materyallerinin hacmi ve ağırlığı optimize ediliyor. Geri dönüştürülmüş veya alternatif materyal
seçeneklerinden faydalanılarak ambalaj malzemesi kullanımı azaltılıyor.

Bahçe sulaması için yağmur sularını
kullanan Adel, atık su arıtımında ileri
teknolojilerden faydalanırken, atık su
kalitesini ve miktarını düzenli biçimde
takip ediyor.
- Kullanılan enerjinin yüzde 50’si yenilenebilir enerji kaynaklarından
Adel Kalemcilik, çevreye saygılı üretimi
destekleyerek yıllık enerji ihtiyacının
yıllık yüzde 50’sini fabrikasında üretim
sonucu ortaya çıkan odun talaşından
karşılıyor ve sürekli gelişim için enerji
verimliliği projelerine yatırım yaparak,
sera gazı ve NOx, SOx gibi diğer hava
emisyonlarını da azaltmak yönünde
çalışıyor.
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Brisa 4. kez CDP Türkiye İklim
Değişikliği Lideri oldu
Brisa, Türkiye’den sadece 5 şirketin seçildiği Karbon Saydamlık Projesi 2019
(Carbon Disclosure Project-CDP) Türkiye İklim Değişikliği Liderleri arasında yer aldı. Bu yıl ilk kez hesaplanan “Tedarikçi İletişimi Derecelendirmesi”
alanında da küresel liderler arasına giren Türkiye’den tek şirket oldu.

S

abancı Holding iştiraklerinden,
Bridgestone ve Lassa markalarıyla Türkiye lastik pazarı lideri
Brisa, uluslararası çevresel raporlama
platformu CDP tarafından lider kurumlar arasında gösterildi. Brisa’nın 2019
yılı iklim değişikliğinin etkilerini azaltmaya ve doğal kaynakları korumaya
yönelik çalışmaları, CDP’nin İklim Değişikliği Programında “A-” derecelendirme notunu aldı ve “CDP Türkiye İklim
Değişikliği Lideri” kategorisinde ödül
almaya hak kazandı. Brisa Türkiye’de 5
İklim Lideri firmadan biri oldu.
Aynı zamanda CDP, iklim değişikliği
risklerinin azaltılarak yönetilmesini hedefleyen ve tedarik zincirindeki iş birlikleri performansının raporlanmasına
yönelik programını bu yıl Türkiye’de
ilk kez başlattı. Brisa “Tedarikçi İletişimi Derecelendirmesi’ kategorisinde
de ‘A’ notunu alarak bu ödül sınıfında
yer alan lider şirketler arasına girdi ve
Türkiye’de bu başarıyı elde eden tek
şirket oldu.
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9 Haziran günü düzenlenen ve ödül
töreninin de çevrimiçi olarak yapıldığı
CDP İklim Değişikliği Konferansı’nda
‘İklim Değişikliğinin İş Stratejilerine
Etkisi - Liderler Paneli’ adlı oturumunda konuşmacı olarak yer alan Sabancı
Holding Sanayi Grup Başkanı ve Brisa
CEO’su Cevdet Alemdar şunları söyledi; “COVID-19 küresel salgınının da
gözler önüne serdiği üzere hepimizin
dünyanın geleceği için sorumluluk almamız şart.
Biz Brisa olarak gönülden bir yaklaşımla çözümün parçası oluyoruz.
Biz diyoruz ki “Brimiz Hepimiz İçin”.
Brisa’nın “bir”leri önce
Türkiye’ye ve sonra
insanlığa hizmet için.
İklim
değişikliğiyle
mücadele
programını son 15 yıldır somut projelerle, çevre
odaklı, toplumsal ve
yönetişim sistemleri
kurarak istikrarla yürütüyoruz. Sürdürülebilirlik yolculuğunda,
daha 1990’lı yıllarda, Türkiye’nin ilk,
Avrupa’nın ikinci ISO14001 sertifikasyonunu alan Brisa, bugün Ar-Ge çalışmalarımız ve dijitalleşmemizden
yararlanarak yol almaya, yol açmaya
devam ediyor.
Birçok çalışmamızdan yalnızca iki örnek vereyim. İlki; kaçak emisyonların
önlenmesini sağlayan ve enerji tüketimini önden tahmin eden veri analitiği
sistemleriyle ISO50001 Enerji Yönetim
Sistemlerimiz. İkincisi ise suyun daha
verimli kullanılması ve atık suyun geri
kazanımı projelerimizle tüketimimizi uzun soluklu projelerle yüzde 53
azaltmamız ve bununla geçen yıl Bridgestone Global Ödülü almamız. Şimdi
de CDP İklim Değişikliği projesinde dördüncü kez Türkiye’de İklim Lideri şirket
olarak, tedarikçi iletişimi kategorisinde
de Global lider şirketlerden biri olarak

açıklanıyoruz.
Sürdürülebilirlik alanındaki adımlarımızın takdirlerle, ödüllerle taçlandırıldığı için teveccühle teşekkür ediyoruz.
Şirketimizin ortakları Bridgestone Corporation ve Sabancı Holding’in de stratejik öncelikleri arasında gösterilen
sürdürülebilirlik alanında Brisa olarak
sağladığımız bu başarı ve ülkemize
kazandırdığımız global liderlik bizlere
gurur ve gelecek yıllar için motivasyon
veriyor.”
Brisa 2005 yılından beri karbon salım
verilerini takip ediyor ve 2011 yılından
beri CDP’ye karbon salımı ve su
raporlaması yapıyor. Şirket karbon
salımında
2020
yılında hedeflediği birim üretim
başına
karbon
salımının
2005
yılında göre yüzde 25 azaltılması
hedefini, 2019 yılı
itibarıyla 6 puan
üzerinde yüzde 31
düşüşle gerçekleştirdi. 2020 yılındaki su tüketim hedefini ise 2008 yılına
göre yüzde 61 azaltmak olarak belirleyen Şirket, 2019 yılında yüzde 53 oranında tasarruf etmeyi başardı.
Brisa, 2019 yılında hayata geçirdiği toplam 421 projenin de katkısıyla, enerji
tasarruf çalışmalarına başladığı ilk yıl
olan 2008 yılına oranla, yüzde 40 daha
fazla enerji tasarrufu sağladı.
Brisa 2015, 2016 ve 2017 yıllarında da
CDP Türkiye İklim Liderleri arasında
yer aldı. 2017 yılında ISO14046 Su Ayak
İzi Standardı’nı almaya hak kazanan
Türkiye ve Avrupa’daki ilk şirket oldu.
2017’de CDP Su programında “A-” derecelendirme notu ile Türkiye “Liderlik”
sınıflandırmasında yer aldı. 2015 yılından Ekim 2020 dönemine kadar kesintisiz olarak ‘Borsa Istanbul Sürdürülebilirlik Endeksi’nde yer alıyor.

Özgür Yücetürk: Ford’un Avrupa’da en çok

satan SUV modeli ‘Kuga’ Türkiye’de
Ford’un Avrupa’da en çok satan SUV modeli Kuga, yepyeni ve rafine yaşam
alanı ile Türkiye’de. Ford’tan yapılan açıklamada üstün konfor anlayışıyla
tasarlanan yeni Kuga’nın; B&O ses sistemi, dinamik LED ön far sistemi, aktif
park asistanı, 180˚ ön görüş kamerası, 12,3 inç dijital gösterge paneli, 2. sıra
kayar koltuk tasarımı, ısıtmalı arka koltukları ve göz hizası gösterge paneli
ile teknoloji noktasında zengin donanımlar içerdiği belirtiliyor.

F

ord’un Avrupa’da en çok satan
SUV modeli olan ve yenilenen
Ford Kuga, 1.5 litre EcoBoost benzinli, manuelin yanı sıra yeni sekiz vitesli otomatik şanzımanla da kombine
edilebilen 1.5 litre EcoBlue dizel, Akıllı 4x4 Çekiş Sistemi ile sunulan 2.0lt
Ecoblue dizel ve 2.5 litre PHEV benzinli
motorla zengin bir güç ve aktarma organı çeşitliliği sunuyor.
Yeni Ford Kuga, 150 mm ileri-geri hareket eden kızaklı arka koltuk tasarımıyla
sınıf lideri 2.sıra diz mesafesini ve esnek bagaj hacmi kullanımı imkanını birlikte sunuyor. Geniş ve ferah iç mekân
özelliklerini; kablosuz şarj özelliği, 8
inçlik renkli dokunmatik ekranıyla SYNC
bilgi-eğlence sistemi, premium B&O
ses sistemi ve farklı sürüş modları ile
tasarımı değişen 12,3 inç büyüklüğünde Dijital Gösterge Paneli gibi gelişmiş
konfor donanımları tamamlıyor. Euro
NCAP tarafından en yüksek derecelendirme olan 5 Yıldız ile değerlendirilen
yeni Ford Kuga; Dur & Kalk ve Trafik
Levhası Tanıma Sistemine sahip Adaptif Hız Kontrol ve Şerit Hizalama Asistanı, Ford Dinamik LED Ön Far Sistemi,
Göz Hizası Gösterge Paneli ve Yeni Aktif Park Asistanı gibi gelişmiş teknolojilerle üstün güvenlik sunuyor.
- Yücetürk: “Kuga’ya olan talebi göz
önüne alarak, hızlıca müşterilerimizle
buluşturuyoruz”
Kuga’nın Ford’un Avrupa’da en çok satan SUV modeli olması ve her kesime
hitap eden özellikleriyle büyük beğeni
topladığını vurgulayan Ford Otosan
Pazarlama, Satış ve Satış Sonrası Genel Müdür Yardımcısı Özgür Yücetürk,
“Geleceğin SUV’si olarak konumlandırdığımız yeni Ford Kuga Avrupa’da
olduğu gibi ülkemizde de çok beğenilen bir model ve büyük talep görüyor.

Müşterilerimizin bu talebini değerlendirerek biz de Yeni Kuga’yı Türkiye’deki
müşterilerimizle hızlıca buluşturmak
üzere harekete geçtik. Şu an sınırlı
sayıda olmak üzere ön satışa başlıyoruz. Yeni Kuga için alınan ön siparişler, Haziran sonu itibarıyla sahiplerine
teslim edilmeye başlanacak. Bununla
birlikte, çok yakında Yeni Kuga modelimizi ‘Ford Dijital Stüdyo’ hizmetimizle müşterilerimize dijital ortamda
sunacağız. Müşterilerimiz, ‘Ford Dijital
Stüdyo’ aracılığıyla seçili Ford modellerini bilgisayarından, telefonundan
ya da tabletinden inceleyip, kendisine
özel satış danışmanına istediği soruyu sorabiliyor. Bu hizmete erişmek için
online randevu almaları yeterli. Yeni
Kuga’nın dikkat çekici tasarımını, ileri teknolojileri ve sınıf lideri 2.sıra diz
mesafesini müşterilerle buluşturmak
için sabırsızlanıyoruz”
- Tamamen müşteri ihtiyaçları göz
önüne alınarak tasarlandı
Yeni Ford Kuga, yakıt verimliliğine katkı
sağlayan gelişmiş aerodinamik özel-

likler dışında önceki nesil ile kıyaslandığında eşdeğer güç ve aktarma seçeneğine oranla 80 kg’a kadar ağırlık
avantajı sağlayan Ford’un yeni esnek
önden çekişli platformu üzerine yükseliyor.
Sadece aerodinamik performansı iyileştirmekle ve önemli bir ağırlık avantajı sunmakla kalmayan yeni platform
aynı zamanda yeni Kuga’nın üstün
güvenlik seviyesine de katkı sağlıyor.
Yeni Kuga’nın çarpışma güvenliğinde
önemli bir paya sahip olan yeni platform, gelişmiş sürüş dinamiklerini de
beraberinde getiriyor. Yüzde 10 daha
fazla burulma dayanıklılığı sağlarken
daha fazla yaşam alanı yaratıp aynı
zamanda etkileyici ve dinamik bir tasarım sunuyor.
- Style, Titanium, ST-Line donanım seviyeleri ve 11 renk seçeneğiyle satışa
sunuluyor
Style, Titanium ve ST-Line olmak üzere
her bir donanım seviyesine bağlı olarak uygulanan özel tasarım detayları
yeni Kuga’nın karakterini değiştiriyor.
17 inçlik jantlara sahip Style donanım seviyesi daha yalın bir görünüme
sahipken, 18 inçlik jantlara sahip Titanium donanım seviyesinde ilave
teknoloji, konfor ve tasarım detayları
devreye giriyor. ST-Line versiyonu ise;
19 inçlik jantlar, renkli fren kaliperleri,
daha sportif bir ön tampon tasarımı,
arka tampona entegre difüzör ve tam
boy spoyler ile LED gündüz farlarıyla
Ford’un performans DNA’sından izler
taşıyor.
Yeni Ford Kuga; Buz Beyazı, Blazer
Mavi, Pasifik Mavi, Aytozu Gri, Akik Siyah, Kurşun Gri, Manyetik Gri, Kumsal
Gri, Bronz Turuncu, Mercan Kırmızı ve
Platin Beyaz olmak üzere 11 farklı gövde rengiyle satışa sunuluyor.
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Y. Mimar Feza Ökten Koca: “Yeni Normallere Uyum

Sağlanarak Turizmde Başarı Sağlanabilir…”
Ödüllü projeleri ile ulusal ve uluslararası çapta başarılara imza atan Elips
Tasarım Mimarlık Kurucusu Y. Mimar Feza Ökten Koca, Covid-19 pandemisi
sonrası turizm sektöründe otellerin ve tatil köylerinin mimari açıdan ne tür
değişiklikler yapması gerektiğini aktardı.

E

lips Tasarım Mimarlık
Kurucusu Y.Mimar Feza
Ökten Koca, Covid-19
pandemisi sonrasında turizm
alışkanlıklarının ne yönde değişeceğini mimari açıdan değerlendirdi. Feza Ökten Koca’ya
göre, turizmde önceliklerin değiştiğini kabul ederek, yeni normallerde göre yapılan tasarımlar başarıyı getirecek.
Covid-19 pandemisi sonrası özellikle farklı ziyaretçilerin
kullanımına açık olan otellerin
ve tatil köylerinin iç düzenlemesinde değişiklikler yapılması
gerektiğini vurgulayan Y.Mimar
Feza Ökten Koca, bu konuda titiz
davranan işletmelerin müşterilerinin güvenini sağlayabileceklerini dile getiriyor. Mimar, bu dönemde insanların seyahat ve konaklama
konularında çok daha temkinli davranacaklarını sözlerine ekliyor: “Bugüne
kadar genel olan her şey, artık daha
kişisel hale gelmek zorunda. Buna en
iyi örnek, otellerin restoran bölümleri
olabilir. Bugüne kadar açık büfe sisteminin yaygın olması pandemi sonrası
bu düzende ciddi farklılıklar getirecektir. Farklı kişilerin aynı şeylere dokunma ihtimali, yiyeceklere yaklaşma
mesafesi ve kişilerin nefeslerinin yiyecekle ilişkisi, müşterilerin yiyecekleri
alırken birbirlerine olan yaklaşma mesafeleri sorgulanmalı” diyen Feza Ökten Koca’ya göre açık büfe sisteminin
yerini en kısa sürede alakart restoranlara bırakması gerekecek.
Lobi yerleşimlerinin de tamamen
sosyal mesafeler gözetilerek revize
edilmesi gerektiğini dile getiren Feza
Ökten Koca, özellikle havalandırma
sistemlerinin elden geçirilmesinin ve
hava temizleyici cihazlar kullanılmasının öneminin de altını çiziyor. Aynı
zamanda mekanlarda sistematik dezenfeksiyon işlemleri yapılmasının ve
temiz hava girişi sağlanmasının da ha-
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yati önem taşıdığını belirtiyor ve ekliyor: “Mekanların birçok farklı noktalarına el dezenfektan sağlayıcı cihazlar
konulmalı, müşterileri bu konularda
uyarma amaçlı yeni yönlendirmeler
tasarlanmalı.”
Otel odalarında yapılan günlük temizlikte tek kullanımlık temizlik pedleri kullanılmalıdır, böylelikle bir odada
olabilecek bir virüs ya da mikrobun diğer bir odaya bulaşması engellenmeli.
Her check-out sonrası dezenfeksiyon
işlemi uygulanması gerektiğinden
söz eden mimar, görevlilerin mutlaka
maskeyle çalışmak zorunda olduğunu da sözlerine ekliyor. Feza Ökten
Koca’ya göre mümkünse her odada
hava temizleme cihazı olmalı ve girişlere mutlaka dezenfektan cihazları ve
uyarılar yerleştirilmeli.
Özellikle genelde tamamen kapalı alanlarda yer alan küçük-büyük
toplantı odalarının havalandırma sistemlerinin tekrar elden geçmesi gerekmektedir. Buradaki şartlandırılmış
havanın mutlaka dışarıdan alınan temiz hava ile sağlanması ve içerideki
havanın devir daim etmesinin engellenmesi gerekmektedir, özellikle kul-

lanılan filtrelerin değişmesi söz
konusu olabilir. Hastanelerde
kullanılan havalandırma sistemlerinde mutlaka hepa (High Efficiency Particulate Air) filtreler
kullanılmaktadır, oteller de kapalı
alanlarında kullandıkları havalandırma sistemlerinde hepa filtre sisteminden yararlanabilirler.
Otellerde ve tatil köylerinde
ortak tuvaletlerde sosyal mesafeye dikkat edilerek yerleşim
yapılması gerektiğini dile getiren
mimar, kişilerin bekleme noktalarının belirlenmesi gerektiğini
vurguluyor ve ekliyor: “Sıcak hava
üfleyen el kurutma cihazları artık
kullanılmamalı. Ana girişler kapısız olarak ya da fotoselli kapılarla
düzenlenmeli. Mümkün olduğunca elle dokunma olasılığını azaltıcı çözümlere gidilmeli. Özellikle tuvaletlerin egzos sisteminin çok iyi çalışması
gerekmektedir. Virüsün insan dışkısında yaşadığı bilinmektedir, bu yüzden
egzos çok önemlidir, aynı zamanda da
rezervuar kullanımı sırasında mutlaka
klozet kapağının kapalı olduğundan
emin olunmalıdır.’’
“Turizm yapılarında renovasyon
şart ama mutlaka uzman mimarlarla
yapılmalı...”
Pandemi sonrası otellerde yapılması gereken düzenlemeler için kesinlikle yeni bir yönetmeliğe ihtiyaç
olduğunu dile getiren Y.Mimar Feza
Ökten Koca, bu yönetmelik oluşturulurken mutlaka turizmci, mimar, doktor gibi konu uzmanlarından oluşan
bir ekiple belirlenecek kriterlerin dikkate alınması gerektiğini vurguluyor.
Aynı zamanda farklı tipteki otellere
göre farklı yönetmelikler ve kontrol
mekanizmaları oluşturulması gerektiğini de sözlerine ekliyor.
‘’Mevcut otellerin duruma adapte
edilebilmesi için renove edilmesi gerekecektir. Bu da tabii ki renovasyon

projelerinde artışa neden olacak, ancak günün ekonomik koşulları bu girişimleri zorlayacak” diyen Feza Ökten
Koca, doğru renovasyonun ekonomik
olarak en doğru karar olduğunu ve ancak işin uzmanları ile gerçekleştirilebileceğini dile getiriyor.
Her ne kadar dünya en zor günleri
geride bırakıp normalleşme günlerine yavaş yavaş geçiyor olsa da henüz
yaşadığımız sürece “pandemi sonrası”
denilemeyeceğini aktaran Feza Ökten
Koca, bu nedenle hala tedirginliğin
sürdüğünü ve eski günlere bir anda
geri dönülemeyeceğini dile getiriyor
ve ekliyor: “Otellerin duruma bu açıdan bakması gerekir. Müşterilerin bu
korkusunu yenebilecekleri düzene girdiklerini onlarla iyi bir şekilde paylaşmalılar.” Bu noktada müşteri güvenini
kazanmanın oldukça önemli olduğunu
belirten mimar, yeni normallere uyum
sağlanarak turizmde başarılı olunabileceğini aktarıyor ve ekliyor: “Otel
yöneticilerinin mutlaka konunun uzmanları ile birlikte çalışmalarını tavsiye ediyorum, özellikle doktorlardan
mutlaka sürekli destek almalılar. Mutlaka müşterilerine karşı şeffaf olmalılar, söyledikleri şeylerin arkasında
durmalılar. Müşterilerin güveni ancak
bu şekilde kazanılır. Zor günlerde yeni
yatırımlar yapmak zorundalar. Bundan
birkaç ay önce hiç akılda olmayan yeni
maliyetler ortaya çıktı ama bunu en iyi
yapan kazanacak. Uzun vadeli düşünmeleri gerekiyor.”
Turizm tesisi planlayan yatırımcıların mutlaka yeni normalleri dikkate
alarak hareket etmelerini, planlanan
ya da yapılmakta olan projelerde bu
yönde revizyonlar yapmalarını tavsiye
ediyor ve ekliyor: “Bu dönemde müşteri odaklı düşünmemiz ve önceliklerin
değiştiğini kabul etmemiz gerekiyor.”
Elips Tasarım Mimarlık Hakkında:
Elips Tasarım Mimarlık İnşaat Ltd.
Şti. 1999 yılında Y.Mimar Feza Ökten
Koca tarafından kuruldu. Mimari tasarım hizmetleri ile başladığı yolculuğuna
yıllar içinde iç mimari tasarım ve anahtar teslim uygulama işlerini de ilave etti.
Özellikle konut, ticari alanlar, yemeiçme, mağazacılık ve eğitim alanlarında projeler üretmektedir. Bu süreçte
mobilya ve aydınlatma tasarımları da
üretmeye başlayan Elips Tasarım Mimarlık, daha sonra bu çalışmaları FEZA
markası altında yapmaya karar vermiştir. Mimar, iç mimar ve endüstri ürünleri tasarımcılarından oluşan ekibe her
sene katılan stajyer ve yeni mezunların
eğitimlerine Elips Tasarım Mimarlık’ta
devam etme fırsatı verilmektedir.

Dayanıklı Tüketim Malları Meclisi sektörün
güncel konularını görüştü
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ürkiye Dayanıklı Tüketim
Malları Meclisi Haziran ayı
toplantısı, TOBB Yönetim
Kurulu Üyesi Oğuzhan Ata Sadıkoğlu ve Meclis Başkanı Fatih Kemal
Ebiçlioğu’nun başkanlığında video
konferans yöntemiyle gerçekleştirildi.
Sadıkoğlu, tüm dünyayı etkisi
altına alan COVID-19 salgını sebebiyle ülke olarak zor bir dönemden
geçildiğini belirterek, Meclis Başkanı
ve üyelere bu süreçteki yoğun çalışmalarından dolayı teşekkür etti.
Toplantı gündemi kapsamında
ilk olarak Koç Holding Ekonomik
Araştırmalar Koordinatörü Ahmet
Çimenoğlu tarafından Dünya ve
Türkiye’nin ekonomik görünümü
hakkında bilgiler sunuldu. Çimenoğlu, özellikle Nisan ayında COVID19
etkilerinin güven endekslerine sert
bir şekilde yansıdığını, diğer taraftan
salgının önümüzdeki dönem seyri
ve turizm/ihracat performansının
toparlanmanın hızını belirleyeceğine
değindi. Yabancı yatırımcının son
bir yılda toplam sermaye çıkışının
11,2 milyar dolar olduğu dikkate
alındığında ihracat performansının
öneminin çok daha öne çıktığına
dikkat çekti.
Sonrasında Meclisin düzenli
gündem maddelerinden olan Türkiye Beyaz Eşya Sanayicileri Derneği
(TÜRKBESD) sektör verilerinin üretim, iç satış ve ihracat rakamları ve
İstanbul Maden ve Metaller İhracatçı Birlikleri (İMMİB) sektörel ihracat
verilerinin güncel hali paylaşıldı.
2020 Ocak-Nisan kümülatif
verilerine bakıldığında COVID19
sürecinden önceki dönemin pozitif
etkisi ile 6 büyük eşyada iç satışlarda, bir önceki yılın aynı dönemine
göre %4,6 artış görüldüğü, Nisan
Ayı özelinde iç pazarda daralma-

nın bir önceki yılın
aynı ayına göre %11
seviyesinde olduğu
bilgisi verildi.
Ocak-Nisan
dönemine ihracat ve
üretim verilerine bakıldığında ise, geçen
seneye kıyasla ihracattaki daralmanın
%10,6 iken üretimdeki daralmanın %14
seviyesinde olduğu
bilgisi paylaşıldı. İMMİB’in dayanıklı tüketim malları (DTM) ihracat
verilerinin yer aldığı sunumunda ise,
2020 Ocak-Mayıs kümülatif verilerine bakıldığında; bir önceki yılın
aynı dönemine göre değer olarak
%18,7 miktar olarak ise %16,6 azalma olduğu bilgisi paylaşıldı.
Ülke bazında bakıldığında DTM
ihracatında en büyük payın %62
ile AB olduğu, ihracatta payı %55
olan ilk 10 ülkeye bakıldığında ise,
bir önceki seneye göre %15’lik
düşüş olmasına rağmen ilk sırada
Almanya’nın yer aldığı ifade edildi.
İhracatta en fazla azalmanın %38
ile Fransa’da görüldüğü, en fazla artışın ise Ukrayna ve Mısır’a yapılan
ihracatta olduğu bilgisi verildi.
Toplam beyaz eşya ihracatında geçen senenin aynı dönemine
kıyasla, miktar açısından %19, değer
olarak %20 azalma olduğu, ihracatta buzdolabı ve soğutucuların %28
ile en büyük paya sahip olduğu belirtildi. Teknoloji yoğunluğuna göre
dayanıklı tüketim DTM ihracatına
bakıldığında, aynı dönemde değer
ve kg birim fiyatta bir önceki yılın
aynı dönemine göre sırasıyla %23
ve %11 azalma görüldüğü bilgisi
paylaşıldı. Yüksek teknoloji ihracatında en yüksek payın %43 ile TV
alıcılarında olduğu bilgisi eklendi.
Bunun yanında, tüketici elektroniği ihracatında geçen senenin aynı
dönemine kıyasla miktar olarak
%9, değer olarak %17 azalış olduğu,
en büyük payın %42 ile elektrik
elektronik malzemelerinde olduğu
bilgisi paylaşıldı. Son olarak, Türkiye
genelinde tüm sektörlere bakıldığında 2020 Ocak-Mayıs kümülatif
verilerine göre dayanıklı tüketim
ürünlerinin ihracatın %5,8’ini oluşturduğu bilgisi verildi.
Kocaeli Odavizyon
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Ar-Ge’ye sağlanan teşvikler
teknoparkların sayısını artırıyor
Ersu TÜREDİ
SMMM, Bağımsız Denetçi,
İstanbul Okan Üniversitesi, SBE Muhasebe ve Denetim
Doktora Programı Öğrencisi
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üreselleşme ile birlikte ülke ekonomilerinin en
önemli güç kaynağının bilim ve teknoloji olduğunu söyleyebiliriz. Bu alanda lider olan ve
teknoloji üreten ülkelerin gelecekte dünyaya hakim
olacağı kaçınılmaz bir gerçektir ve bu durum teknoloji
üretmekte geri kalmış olan ülkeler ile diğerleri arasındaki gelişmişlik farkının giderek artmasına neden
olmaktadır. Global pazardan ciddi pay almayı amaçlayan ülkeler açısından Ar-Ge faaliyetleri önemli bir
konuma gelmiştir. Söz konusu ülkeler politikalarını bu
yönlerini kuvvetlendirecek şekilde değiştirmektedirler.
Ülkemizde de son yıllarda teknolojik gelişmeyi yakalayabilmek hedefiyle kararlı adımlar atılmakta ve Ar-Ge
faaliyetlerine sağlanan teşvik ve destekler ile kurulan
teknoloji geliştirme bölgelerinin sayısı her geçen gün
artmaktadır.
- Teknoparkların Kurulma Amaçları
Kuruluş amaçlarından dolayı değişik terimlerle ifade
edilen teknoparklar ABD’de Araştırma Parkı (Research
Park), İngiltere’de Bilim Parkı (Science Park), Fransa ve
Japonya’da Teknoloji Kenti (Technopole, Technopolis)
gibi isimlerle anılmaktadır. Ayrıca teknopark yerine Girişimci Merkezi (Enterprice Center), Yenilik (İnovasyon)
Merkezi, Endüstriyel Park (Industrial Park), İş Merkezi
(Business Center) gibi isimler de kullanılmaktadır (Özdemir, 2014, s. 6). Bu çerçevede teknoparkların kuruluş amaçlarını aşağıdaki gibi özetleyebiliriz (Babacan,
1995) :
• Yeni teknoloji tabanlı işletmelerin yaratılması ve geliştirilmesi,
• Araştırma ve geliştirme aktivitelerini yatırıma dönüştürmek,
• Girişimciliği teşvik etmek,
• Bölgede ekonomik aktivitelerin sayısını ve tiplerini
arttırma,
• Teknoloji transferini desteklemek,
• Üniversitedeki yaratıcılık ve bilgiyi ticarileştirmek,
• Eğitim gücünü arttırmak,
• Bölgede kalan üniversite mezunlarına iş olanakları
yaratmak,
• Teknoparktan kazanç elde etmek,
• Daha yüksek maaş ödeyen iş imkanı oluşturmak,
• İşçilerin yeteneğini geliştirmek ve yeni şanslar tanımak
OECD’nin 1986 yılında düzenlediği “Science Parks, and
Technology Complexes in Relation to Regional Development” konulu seminerdeki sunulan tebliğlere göre
teknoparkların kuruluş amaçları aşağıda özetlenmiştir
(Özbay, 2000):
• Kent çevresinin canlandırılması,
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• İleri teknoloji kullanılan sektörlerde istihdamın büyümesini sağlamak,
• Uzun dönemli istihdamın artışını ve yenilik kaynağı
olarak teknoloji kökenli küçük işletmelerin ve ortaklıkların ortaya çıkarılmasını sağlamak,
• Bölgeler arası gelişmişlik farkını azaltmak,
• Yerel yönetimleri teknolojik gelişmede aktif hale getirmek,
• Ar-Ge çabalarının bölgesel ve yerel ekonomide yeniden yapılanma sağlamasına katkıda bulunmak,
• Bölgesel yenilik yaratma çabaları için altyapının oluşturulmasını sağlamak,
• Bölgesel kaynaklar ile bölgenin araştırma kapasitesi
ve yüksek öğrenim kurumları arasında daha verimli ve
aktif ilişkiler kurmak,
• Ürün yeniliğinin oluşmasına ortam sağlayarak yerel
sanayinin canlandırılmasını ve modernizasyonunu teşvik etmek,
• Yüksek teknolojili firmaları yöreye kazandırmak.
- Teknoparkların Sağladığı Faydalar
‘Ülke Ekonomisine Sağladığı Yararlar’
Yapılan yenilikler ve bu yeniliklerin yaygınlaştırılması ülkenin ekonomik olarak gelişmesine büyük katkı
sağlamaktadır. Dünya da girişimci, yenilikçi, yaratıcı
olma gibi kavramlar daha önemli bir hale gelmektedir.
Teknoparkların bu kavramların gerçekleştirilmesi için
önemli bir yere sahiptir. Teknoloji Geliştirme Bölgeleri
ülke genelinde kaynakların tasarruf edilmesini sağlayarak, ülkenin uluslararasında rekabet gücünü ve
ülkenin refahını arttırmaktadır (Yeşilkaya, 2019, s. 38).
Teknoparkların ülkeye sağladığı yararları aşağıdaki gibi
sıralayabiliriz (Özdemir, 2014);
• Üniversite ve sanayi işbirliği sağlanarak ülkeler arası
endüstriyel rekabet gücünü arttırır,
• Kurumlar arası bağlantıların artmasını, gelişmesini,
ülkenin yenilik ve üretim kapasitesinin artmasını sağlar,
• Ülkede işsizlik oranının azalmasını sağlar,
• Ülkenin dünya üzerindeki imajına ve saygınlığına
katkı sağlar,
• Ülkedeki bilim ve teknoloji düzeyinin arttırılmasını
sağlar,
• Uzmanlaşılan işgücünün gelişmesini sağlar,
• Ülkenin uluslararası pazarda yer almasını sağlar.
‘Yerel Ekonomiye Sağladığı Faydalar’
Teknoloji geliştirme bölgelerinin amacı sadece bölgesel
kalkınmaya katkı sağlamak değil, aynı zamanda ülke
çapında katma değer sağlayarak ekonomiye hizmet
etmektir. Bu kuruluşlar geri kalmış bölgelerde yeni iş
istihdamı olanakları yaratmakta, araştırma kurumları
ve sanayi arasındaki iletişimi artırarak elde edilen bilgi ve becerilerin sanayi ve ekonomiye aktarılmasında
önemli bir rol sahibi olmaktadır. Yeni teknoloji şirketleri

bölgesel ekonominin yeniden yapılanmasını sağlayarak bölgeler arası eşitsizliklerin giderilmesinde etkili
olabilmektedir (İbişoğlu, 2014, s. 15). Teknoparkların
bölgeye sağladığı yararlar şu şekilde özetleyebiliriz
(Özdemir, 2014);
• Teknoparklar ekonomik kalkınmayla bölgeler arasındaki farkların etkilerini azaltmak ve uzmanlaşmanın
getirdiği avantajlardan yararlanmayı sağlar.
• Devlet gelişmemiş bölgelerde teknopark gibi organizasyonlara bir yer tahsis edilen teknoparkın oraya
kurulmasını sağlamaktadır. Böylelikle o bölgenin ekonomik olarak gelişmesine destek olmaktadır.
• Teknoparkların kurulduğu bölgelerde iş istihdamını
da arttırmaktadırlar.
• Teknoparklar, bulunduğu çevredeki insanlara gelir
elde etme imkânı sağlamaktadır.
• Teknoparkların bulunduğu yerlerde sanayileşmenin
canlanmasını ve gelişmesini sağlamaktadır.
• Teknoparkların bulunduğu yerde bölgesel olarak kalkınmayı arttırdığı görülür.
• Bölgede eğitim düzeyinin artmasını sağlar.
‘Üniversitelere Sağladığı Yararlar’
Teknoloji geliştirme bölgeleri, kuruluşlarında büyük
oranda destek veren üniversitelere değişik açılardan
katkıda bulunarak kaynak dönüşümünü sağlamaktadır. Bölge içinde yer alan girişimci veya firmalara sağladığı danışmanlık, kütüphane, dokümantasyon, sosyal
tesislerin kullanımı gibi çok yönlü kaynak desteği
karşılığında teknoloji geliştirme bölgesi yönetiminden
üniversiteye sürekli bir gelir sağlanmaktadır (Babacan,
1995).
Teknoloji geliştirme bölgelerinin bünyesinde bulunduğu üniversiteye katkıları şu şekilde özetlenebilir (Özgüven, 2005):
• Sanayi ile daha çok ve daha etkin işbirliği olanakları
(firmalara danışmanlık ve firmaların Ar-Ge birimleriyle
ortak uygulamalı araştırma projeleri şeklinde),
• Firmalarla etkileşim sonucu ortaya çıkan yeni konularda temel ve uygulamalı araştırma imkanları,
• Üniversitedeki araştırma sonuçlarının ekonomik değere dönüşmesi,
• Teknoloji geliştirme bölgesinden sağlanan fonların
araştırmaya aktarılmasıyla üniversiteye kaynak yaratılması,
• Üniversite mezunlarına ve öğrencilerine istihdam olanağı sağlanması (mezunlara nitelikli iş olanağı ve öğrencilere yarı zamanlı iş sağlanması yanında, oluşacak
uygun ortam sayesinde yenilikçi firmaların oluşmasını
sağlayacak girişimcilerin yetişmesi),
• Bunların sonucu olarak, daha çok araştırma ve dolaylı
olarak daha iyi bir eğitim ortamının oluşması
‘ Girişimcilere Sağladığı Faydalar’
Teknoloji geliştirme bölgeleri uygulama esaslarındaki
kolaylaştırıcı süreçler ve vergisel teşvikler açısından

girişimcilere de ciddi avantajlar sağlamaktadır. Girişimciler veya firmalar üniversiteye dayalı bir teknoloji
geliştirme bölgesi içinde yer almalarından dolayı üniversitenin uzman kadrosundan, öğrencilerinden ve
araştırma potansiyelinden yararlanma olanağı yakalamaktadır. Girişimcilere sağlanan en büyük destek risk
sermayesidir. Bu sermaye girişimciye prototip üretimi
ve hatta seri üretime kadar yetecek büyüklüktedir (İbişoğlu, 2014, s. 16).
Teknoloji geliştirme bölgelerinin girişimcilere sağladığı
bir diğer önemli avantaj proje seçimi ile ilgilidir. Bölgenin yönetim birimi girişimcilerin, sayısı fazla olan
projeler arasından başarı şansı en fazla olanını seçme
işlerini yapmakta, böylece girişimcileri zaman alıcı,
moral bozucu, maliyetli deneme yanılma sürecinden
kurtarmaktadır. Ayrıca teknoloji geliştirme bölgeleri
girişimcilere üniversiteden akademik ve teknik danışmanlık sağlamaktadır. Bunun yanında üniversitenin
kütüphane, dokümantasyon ve iletişim ağlarının kullanım olanakları da mevcuttur (İbişoğlu, 2014, s. 16).
Girişimcilere veya bölgede bulunan firmalara sağlanan
bir başka destek büro ve sekretarya desteğidir. Yazışma, haberleşme, fotokopi gibi büro işlerinden girişimci
uzak tutularak bunlara ayrılan zamanın araştırmaya ayrılmasına imkan tanınmaktadır (İbişoğlu, 2014, s. 16).
Teknoloji geliştirme bölgeleri işletmecilik sorunlarının
çözümü konusunda da aktif olarak hizmet sunmakta,
ürün veya teknolojinin ticarileştirilmesinde işletme
sorunlarının (finansman, pazarlama, yönetim vb.)
çözümüne rehberlik etmektedir. Ek olarak girişimciler
üniversitenin veya teknoloji geliştirme bölgesinin sosyal tesislerinden yararlanarak beyinsel yorgunluğunu
giderebilmektedir. Bu tür imkanların varlığı bireylere
moral desteği sağlayarak firmaların araştırma sürecinde yeni algılama ve üretim faaliyetleri içinde bulunmasına olanak vermektedir (İbişoğlu, 2014, s. 17).
‘Sanayiye Sağladığı Faydalar’
Ülkeler, geleceğe yönelik hedeflerinde stratejik sektörlerin daha fazla gelişmesini zorunlu hale getirmek için,
sanayi politikalarını düzenlemek zorundadırlar. Bilim
Toplumunda teknoparkların varlığı bu noktada sanayiciler için önemli bir eksikliği gidermektedir (Yeşilkaya,
2019, s. 41).
Teknoparkların sanayiye katkılarını aynı zamanda şu
başlıklar altında sıralayabiliriz (Yeşilkaya, 2019, s. 4142).
• Üniversitenin imkânlarını sanayicilerle buluşturur.
• Sanayicilere proje esaslı çalışma kültürü kazandırır.
• Bu süreçte Ar-Ge alışkanlığı kazandırılır.
• Kısmi vergi muafiyeti ve teşvikler kazandırır.
• Uzmanlaşmış eleman kapasitesini geliştirir.
• Aynı zamanda fiziki alt yapı ve sinerji mekanizmalarıyla kişilerin daha verimli çalışması sağlanır.
- Rakamlarla Teknopark…
Ocak 2020 itibariyle 85 Teknoloji Geliştirme Bölgesi
Bakanlar Kurulu Kararı ile ilan edildiğini görmekteyiz.
Ancak bu 85 teknoparkın 67 adedi şu an için faaliyette,
diğerleri geliştirme aşamasındadır. Faaliyette olan teknoparklarda Ar-Ge çalışmalarını yürüten firmaların sayısı 5 bin 472’ye ulaşmıştır. Bu firmaların %45’i yazılım,
bilgisayar ve iletişim teknolojileri sektörlerinde, %7’si

mühendislik alanlarında faaliyet göstermekte ayrıca
medikal, enerji, kimya, gıda, savunma, otomotiv, ta
rım, hayvancılık gibi bir çok sektörden firmalar bölgelerde Ar-Ge faaliyetleri kapsamında yer almaktadır. Teknoloji Geliştirme Bölgelerinde yer alan firmalarda 46 bin
45’i Ar-Ge personeli olmak üzere toplam 56 bin 599 kişi
istihdam edilmektedir. Teknoloji Geliştirme Bölgelerinde
yürütülen toplam Ar-Ge proje sayısı (tamamlanmış ve
devam eden) Kasım 2019 itibariyle 43 bin 498 adettir.
- Teknoparklarda pandemi sonrası hayat
Teknoparklara sağlanan teşvik ve desteklerden yararlanmak belirli şartlara bağlanmıştır. Öncelikle şirketlerin
teknoparkta faaliyet göstermesi, Ar-Ge ve destek personellerinin teknopark sınırları içinde çalışması gerekmektedir. Söz konusu kapsamda çalışan personellerin
teknoparka giriş çıkışları teknopark yönetici şirketleri
tarafından takip edilmekte ve denetlenmektedir.
Yaşanılan pandemi ile birlikte şartları uygun olanlar, yaklaşık üç aydır uzaktan (işyerine gelmeden) çalışmaktadır.
Teknoloji şirketlerinin özellikle yazılım personellerine
tam zamanlı olarak işlerini uzaktan yapmalarına imkan
sağladıkları görülmektedir. Örneğin, yakın zamanda
teknoloji devi Google ve Facebook uzaktan çalışma uygulamasını yıl sonuna kadar, Twitter ise süresiz olarak
uzattığını açıklamıştır.
Değişen dünya ile birlikte personellerin işyerlerine giriş
çıkışlarının denetlenmesinin de artık rafa kalktığı görülmektedir. Önemli olan fiilen o işyerinde bulunmak değil,
personellerin işlerini en verimli şekilde yapmalarıdır.
Pandemi döneminde evden çalışma sistemini çok başarılı şekilde yürüten şirketlerin olduğu görülmüştür.
Yukarıda da ifade edildiği üzere, teknoloji şirketleri uzaktan çalışmaya en uygun şirketlerdir. Ancak teknoparkta
faaliyet gösteren şirketlerin tabi oldukları Kanun hükümleri gereği çalışanlarını fiziken işyerinde bulunmaya zorunlu tutması değişen şartlara uyumu güçleştirmektedir.
Öyle ki teknopark çalışanlarının dışarıda geçirilen sürelerinin neler olacağı bile Kanun’la belirlenmiştir. Bu süreler
yönetici şirket tarafından sıkı bir biçimde takip edilmektedir. Pandemi döneminde Bakanlık tarafından verilen
izin sonrası teknopark personellerinin de uzaktan verimli
bir şekilde çalışabildikleri tecrübe edilmiştir. Dolayısıyla
söz konusu personellerin fiziken işyerinde bulunmalarının hiçbir anlamı olmadığını düşünmekteyiz.
Teknoparkların ilk kurulduğu yıllar ile günümüz şartları
karşılaştırıldığında teknolojinin üretilme biçimlerinin de
değiştiği görülmektedir. Teknoparkların kuruluş amaçlarının başında teknolojik gelişmenin ve değişmenin
sağlanması olduğu hiçbir zaman unutulmamalıdır. Bu
değişim ve gelişim ne mekanla ne de zamanla sınırlandırılmamalıdır. Kaldı ki artık birçok yeni kurulan teknoloji şirketi katı kuralları olan teknoparkları tercih etmek
yerine şehir merkezlerindeki ofisleri ve ulaşımın kolay
olduğu mekanları tercih etmektedir.
Yukarıda teknoparklarda çalışan personellerin sadece
fiziken bu mekanlarda bulunmasına gerek olmadığı
üzerinde durulmuştur. Konuyla ilgili olarak yıllardır çalıştığım teknoparklarla ilgili tespit ettiğim değiştirilmesi ve
dolayısıyla geliştirilmesi gereken konular aşağıda özetlenmeye çalışılmıştır:
1- Bir çok teknopark şirketi nitelikli personeli teknoparklara getirmekte zorlanmaktadırlar. Bu personeller mekan

sınırı olmaksızın kendilerini rahat hissedecekleri yerlerde
çalışmak istemektedirler. Zaten yaptıkları işin inovatif
yönü dikkate alındığında söz konusu personellerin tercihlerinin bu şekilde olması çokta yadırganmamalıdır.
İnsanların kendilerini rahat hissettikleri ortamda çalışmaları daha yaratıcı ve verimli olmalarını sağlayacaktır.
2- Türkiye’de ki teknoparklarda olan katı kurallar nedeniyle bu tür personeller çok uluslu şirketlerde, kendi
bulundukları ortamları değiştirmeden çalışabilme fırsatı
bulabilmektedir. Bu durum ülkemizin milli teknoloji
hamlesinde görev alacak kıymetli profesyonellerin beyin
göçüne sebebiyet vermektedir
3- Teknoparklara ulaşmak bu personeller için ciddi bir
zaman kaybı, fiziksel / zihinsel yorgunluk yaratmakta ve
dolayısıyla verimlilik kaybına neden olmaktadır.
4- Teknoparklarda faaliyet göstermek isteyen şirketlerin
kiralanacak ofis alanları bulmakta zorlandığı görülmektedir. Bu durum şirketlerin ya yetersiz alanda çalışmasına
ya da teknoparkta yer alamamasına neden olmaktadır.
5- Teknopark kira maliyetlerinin yüksek oluşu şirketleri
ekonomik olarak zorlayan diğer bir husustur. Uzaktan
çalışma imkanının süreklilik kazanması durumunda şirketler bütçesi içinde yeralan kira tutarlarını bu yeni uygulama alanı için kullanabilecek ve dolayısıyla daha fazla
nitelikli personel istihdamı sağlanarak işsizlik oranlarının
azaltılmasında ülke ekonomisine katkı sağlayacaktır.
6- Ulaşım masrafları şirketler açısından önemli bir maliyet unsurudur.
Özetle, teknoparkların teknolojik gelişme ve değişmeye
yaptıkları katkı yadsınamaz bir gerçektir. Ancak buradaki
teşvik ve desteklerden yararlanma aşamasında uygulanan katı şartların yumuşatılması ve dolayısıyla tüm ülkenin teknopark haline getirilmesi, amaçlanan gelişime
daha kolay ve hızlı bir biçimde ulaşılmasını sağlayacaktır.
Teknoparklara sağlanan teşvik ve desteklerden yararlanılabilme şartı meslek mensuplarınca yapılacak denetim
sonucunun bir rapora bağlanması şeklinde olabilir. Böylece teknoparklarda denetimler daha etkin ve önemli
hale gelecektir. Ayrıca teknoparklarda yeralan şirketler
ve personelleri bu uygulamaların olumlu etkilerini faaliyetlerini yürütürken daha net görebilecektir.
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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: TOUK20200429001 Bir İngiliz şirketi, PV (fotovoltaik)
güneş, jeotermal veya rüzgar türbini gibi yenilenebilir enerji üretimi
ile kullanılmak üzere tasarlanmış sıfır emisyonlu bir enerji üretimi ve
depolama sistemi geliştirmiştir. Teknoloji, dizel motorlar için bir alternatif ve değiştirme amaçlıdır ve teknik destek ile ticari anlaşma
yoluyla teknolojiyi adapte etmek ve benimsemek için enerji santralleri
ve dizel motor üreticileri arıyorlar.
Referans no: BRPT20200427001 18 yıllık teknik analiz, tasarım,
son kullanıcılara / yatırımcılara danışmanlık hizmetleri ile bina, sanayi ve lojistik sektöründe enerji yönetimi uygulamaları deneyime
olan Portekiz’den bir KOBİ, portföyüne eklemek üzere yeni yenilikçi
ürünler (kontrol ekipmanı ve yazılımı, sensörler ve ölçüm cihazları)
arıyor. Şirket, ticari acente anlaşması yapmak için özel kuruluşlar
aramaktadır.
Referans no: BOLT20200507003 Litvanyalı bir şirket yenilikçi bina
mühendisliği sistem süreç yönetimi ve otomasyon çözümleri konusunda uzmanlaşmıştır. Son derece yetenekli tasarımcı, programcı, amir
ve montajcılardan oluşan ekip birçok farklı zorlu proje uygulaması
gerçekleştirmiştir. Bu nedenle karmaşık çözümler sunabilir. Şirket,
taşeronluk sözleşmesi kapsamında yurtdışında ortak arıyor.
Referans no: TOES20200417001 Güney İspanya’da bulunan bir şirket, hijyenik koşullarda, dış ortamdan kullanıcıya teslim edilene kadar
izole edilen, sepet ve tepsi gibi ortak kullanılan ürünleri toplayan, temizleyen, dezenfekte eden ve depolayan otomatik bir ekipmanın patentini almıştır. Ticari anlaşmaların yanı sıra teknik destek ve lisans
sözleşmeleri ile de ilgilenmektedirler.
Referans no: BRCZ20200505001 Bir Çek şirketi, uluslararası satış
ağını kullanacak yeni teknoloji tabanlı ürünler arıyor. Ağ, optik cihazların (endüstriyel kameralar ve 3D tarayıcılar) küresel olarak pazarlanması / dağıtılması konusunda deneyimlidir. Bu nedenle, aranan
küçük ve orta ölçekli işletmeler bu dağıtım ağına uygun yenilikçi ürünlere sahip olmalıdır. İşbirliği, dağıtım veya ortak girişim anlaşmasına
dayanabilir.
Referans no: TRNL20200423001 Hollandalı bir şirket önde gelen çok
uluslu bir şirketin bir parçasıdır ve yüksek kaliteli ve yenilikçi gübreler
üretmektedir. Şu anda, kullanım verimliliği sürdürülebilir bir tarımın
yüksek gereksinimlerini karşılamamaktadır. Gübre kullanımının etkinliğini artırmak için yeni teknolojiler ve fikirler ile gübre, tarım, mahsul
büyümesi ve besin kullanımı verimliliği için şirketler, akademisyenler
ve diğer uzmanlarla işbirliği yapmak istemektedirler. İşbirliği, araştırma veya teknik işbirliği veya lisans sözleşmesi ile yapılacaktır.
Referans no: BORU20200506001 Bir Rus bilimsel üretim şirketi, doğal kozmetikler (yıkama jelleri, şampuanlar, kremler, vb.) ve sağlıklı
yiyecekler (tahıl, jöle, keten tohumu yağı, organik çubuklar, çorbalar
vb.) üretmektedir. Şirket, dağıtım hizmeti anlaşması yapmak için güvenilir yabancı ortaklar arıyor.
Referans no: BRPL20200415001 Ticari ajans olarak faaliyet gösteren Polonyalı ilaç şirketi, ürünleri ile Polonya ilaç ve gıda takviyesi

58 Kocaeli Odavizyon

'Q\D7LFDUHWLQH$oÕODQ.DSÕQÕ]

.RFDHOL
6HUEHVW
%|OJHVL

'ĞůŝƌůĞƌǀĞ<ƵƌƵŵůĂƌsĞƌŐŝƐŝDƵĂĨŝǇĞƚŝ

<ŽĐĂĞůŝ^ĞƌďĞƐƚƂůŐĞƐŝ<ƵƌƵĐƵǀĞ7ƔůĞƚŝĐŝƐŝ͘b͘

<ŽĐĂĞůŝ^ĞƌďĞƐƚƂůŐĞƐŝ^ĞƉĞƚůŝƉŦŶĂƌ^DĂŚ͘ϭϬϳ͘ĂĚ͘EŽ͗ϭϬĂƔŝƐŬĞůĞͬ<K>7
dĞů͗ϬϮϲϮϯϰϭϯϴϰϭ;WďǆͿ &ĂŬƐ͗ϬϮϲϮϯϰϭϯϴϲϬ
ŵĂŝů͗ŝŶĨŽΛŬŽƐďĂƐ͘ĐŽŵ͘ƚƌ tĞď͗ ǁǁǁ͘ŬŽƐďĂƐ͘ĐŽŵ͘ƚƌ

