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Hisarcıklıoğlu: “E Türkiye’nin otomobili 
için üretim tesisi inşaatı başladı ko”

KSO Yönetim Kurulu Başkanı 
Ayhan Zeytinoğlu Türkiye’nin 
küresel güç olma yolunda 

çok daha hızla ilerleyebilmesi için 
Almanya modelinin yakından ince-
lenmesi gerektiğini belirterek “Yakın 
ticari ve ekonomik ilişkilerimiz olan 
Almanya’nın başarılı olmasını sağ-
layan model Türkiye için de yararlı 
olabilir. “ dedi. 

Mayıs ayında aylık ve yıllık bazda 
binde 1 artarak yüzde 12.9 olarak ger-
çekleşen işsizlik  rakamlarını değer-
lendiren Ayhan Zeytinoğlu

“İşsizlik oranı yatay seyirde ancak 
rakamların iyi incelenmesi gerekiyor. 
Çalışabilir nüfus artmasına rağmen, 
işgücüne katılımda ciddi bir azalma 
v”ar. İstihdam sayısı azalıyor. Ama iş 
aramadıkları için işsizlik oranımız nis-
peten düşük gözüküyor.” dedi. 

Geçen yılın aynı dönemine göre;
*İstihdam edilenlerin sayısının 2 

milyon 411 bin kişi, işgücüne katılımın 
2 milyon 742 bin kişi gerilediğine 
dikkat çeken Ayhan Zeytinoğlu bu 
rakamlarla işsiz sayısının 331 bin 
kişi gerileyerek 3 milyon 826 kişiye 
düştüğünü söyledi. 

Halen Türkiye’de istihdam edi-
lenlerin sayısının 2014 yılı seviyesi-
ne gerilediğine dikkat çeken Ayhan 
Zeytinoğlu, Türkiye’nin aynı düzeyde 
nüfusa sahip olduğu Almanya’nın 
istihdam verilerini iyi değerlendire-
rek bu ülkenin uyguladığı eğitim ve 
istihdam modelini benimsenmesi 
gerektiğini vurguladı. 

Almanya’da işgücüne katılma 
oranının yüzde 62,6 olmasına karşın 
Türkiye’de bu oranın yüzde 47,6, 
Almanya’da istihdam oranının yüzde 
75,8, Türkiye’de ise yüzde yüzde 41,1 
olduğunu ifade eden Ayhan Zeytin 
oğlu Almanya’da çalışan sayısının 44 
milyon 559 bin kişi, Türkiye’de ise ne-

redeyse yarısı  düseyinde 25 milyon 
858 bin kişi olduğunu söyledi. 

Almanya’da işsiz sayısının 2 
milyon 910 bin kişi, Türkiye’de işsiz 
sayısının ise 3 milyon 826 bin kişi 
olduğunu hatırlatan Aylan Zeytinoğlu 
“Almanya’da genç işsizlik oranı yüzde 
5,6 olmasına karşın Türkiye’de bu 
oran yüzde 24,9.” şeklinde konuştu. 

Türkiye ekonomisinin daha hızlı 
büyüyerek daha çok istihdam yarat-
masının zorunlu olduğunu vurgu-
layan Ayhan Zeytinoğlu, Almanya 
öncelikli olmak üzere AB ülkelerinin 
model olarak alınması gerektiğini 
belirtti. Almanya’nın eğitim, istihdam, 
yatırım ve üretim ikliminin çok iyi in-
celenmesi gerektiğini belirten Ayhan 
Zeytinoğlu “Karşımızda Türkiye’den 5 
kattan fazla daha büyük bir ekonomi 
var. İhracatta 8 kata yakın, ithalatta 6 
kata yakın büyüklükte değer üretiyor-
lar. Enflasyonları 9 kat kadar düşük, 
aynı şekilde cari açıkları da 6 kat 
kadar düşük.” dedi.  

       17 AĞUSTOS DEPREMİ
17 Ağustos 1999 depreminin 

üzerinden 21 yıl geçti. Depremde 
hayatlarını kaybedenleri rahmetle 
anıyoruz.

Bilindiği üzere 17 Ağustos 1999 
depreminde 18 bin 373 vatandışımız 
hayatını kaybetmiş 7 bin 412 kişi işye-
ri hasar görmüştü.

KSO olarak; yaptığımız araştırma 
sonucuna göre; hasarlı firma sayısı  
345, Kocaeli’nde yerleşik çok ağır 
hasar gören 16 firmanın maddi zararı 
74,3 milyon dolar, hayatını kaybeden-
lerin 496’sı sanayi çalışanı. Kendileri-
ni tekrar rahmetle anıyoruz.

2017 yılında yaptığımız araştırma 
sonuçlarına göre; Yer değiştirmek 
isteyen 182 firmamızın; 5’inin yer 

değiştirdiğini, 49’unun kaydının silin-
diğini ve 12’sinin faaliyetini sürdür-
mediğini belirledik. 

Bu yıl ise, firmalarımızın farkın-
dalıklarını anlamak için bir deprem 
eğilim anketi yaptık. 

Firmalarımızın olası bir deprem 
öncesi aldıkları tedbirlere baktığı-
mızda; yüzde 98’i Acil Durum Planı 
olduğunu, yüzde 71’i makinelerini ve 
büro mobilyalarını sabitlediğini, yüz-
de 71’i tüm çalışanlarına afete hazırlık 
eğitimi aldırdığını, yüzde 50’si de 
yılda en az 2 kere deprem ve yangın 
tatbikatını yaptırdığını ifade etti.

Buradan firmalarımızın büyük 
çoğunluğunun depreme hazırlıklı 
olduklarını söyleyebiliriz. 

Diğer taraftan depremden sonra 
inşa edilen işyeri ve fabrikalar yeni 
mevzuatlara uygun olarak yapıldığı 
için zaten gerekli tedbirler alınıyor. 

Kocaeli Sanayi Odası olarak bu 
bilinç ve sorumlulukla birçok çalışma 
yaptık:

1989 yılında “APELL Projesi” 
olarak isimlendirilen kapalı çevrim 
telsiz sistemini başlattık. Ağda bu-
lunan ilgili kurumlar ve firmalarımız 
herhangi bir afet anında birbirleriyle 
kesintisiz haberleşebiliyor.

Deprem sonrasında, artan engelli 
sayısının farkındalığıyla “Bizimköy 
Engelliler Üretim Merkezi” projesini 
2005 yılında başlatmıştık. Bu proje 
başarıyla devam ediyor.

3) AB normlarına uyum sürecinde 
çıkan SEVESO ve ATEX Direktifleri ko-
nusunda mevzuatların oluşturulması, 
üyelerimizin bu konuda geliştirilmesi 
ve bilinçlendirilmesi çalışmalarında 
aktif rol aldık. (2013 yılından beri)

4) Tüm bu çalışmalarımızı 2018 
yılından bu yana, her yıl geniş katılım 
ile düzenlediğimiz Proses Emniyeti 
Sempozyumu ile taçlandırdık. (3.sünü 

“

Üretim, eğitim ve istihdamda 
Almanya bize model olabilir 

KSO Yönetim Kurulu Başkanı Zeytinoğlu: 

“Daha hızlı kalkınmalıyız” diyen 

[başkan’dan mektup ►
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17-18 Kasım’da düzenleyeceğiz.) 
5) Son olarak; geçen yıl, KOÜ ile 

Sanayide Güvenli Yaşam ve İş Sürdü-
rülebilirliği Eğitimleri seferberliğini 
başlattık. 

Gerek çalışanların eğitimi ve ge-
rekse eğitici eğitimleri düzenliyoruz.

Maliyetleri çok küçük ama fayda-
sı büyük olan bu eğitimleri çalışanla-
rınıza aldırmanızı tavsiye ediyorum.” 

Genel ekonomik değerlendirme-
lerde de bulunan Ayhan Zeytinoğlu 
şunları söyledi: 

İHRACAT
Temmuz ayında ihracat yüzde 

5,75 düşüşle 15 milyar 12 milyon 
dolar olarak gerçekleşti. Bu, ihracat-
ta yılın başından bu yana en yüksek 
seviye. Bu rakam haziran ayının da 
yüzde 11,5 üzerinde.

Sektörlere baktığımızda, otomo-
tiv ihracatta hala ilk sırada yer alıyor. 
Ancak performansı normal seviyenin 
altında. Sektörün normal seviyesine 
erişmesiyle ihracat rakamlarımız 
daha yükselecektir.

Tabii, Avrupa’daki toparlanma-
nın hızlanamaması maalesef bizi 
etkiliyor.

AB ülkeleriyle ihracatımızda 
hala normal seviyelere dönemedik. 
Temmuz’da ufak da olsa gerileme-
ler var. ABD ile ihracatımızda ise 
son yedi aydır kesintisiz artış dikkat 
çekici. ABD ve Uzakdoğu gibi yeni 
pazarlara yönelmemiz gerekiyor. Zira 
üretim ve ihracatla kalkınabiliriz.

Ağustos’ta ihracat artışının 
devam edeceğini düşünüyoruz. Bili-
yorsunuz geçen yıl Kurban Bayramı 
ağustostaydı. Bu yıl beş günlük bir 
kazancımız var. Ağustos’ta ihracat 
geçen yılın yüzde 10 üzerinde gerçek-
leşebilir.

İTHALAT
İthalat yüzde 7,6 gerileyerek 17,7 

milyar dolar oldu. Alt kalemlerine 
baktığımızda; yatırım malı ve ham-
madde ithalatı gerilerken, tüketim 
malı ithalatı arttı.

Yatırım (Sermaye) 
malları yüzde  4,1 geriledi. 
Hammadde (Ara) malları 
ithalatı yüzde 10,8, vergi artış-
larına rağmen tüketim malları 
ithalatı yüzde 10,3 artış 
gösterdi.

DIŞ AÇIK
Dış ticaret açığı 

yüzde 16,7  gerileyerek 2,7 milyar 
dolar olarak gerçekleşti. Dış ticaret 
açığının azalıyor olması cari açık için 
önemli. Zira bu yıl turizm gelirlerinin 
katkısı sınırlı olacak.

KOCAELİ VE DIŞ TİCARET
Kocaeli Gümrüklerinden aldığı-

mız verilere göre temmuz ayında; 
ihracat yüzde 16,1 gerileyerek 2,2 
milyar dolar oldu. Haziran ihracatının 
yüzde 5,6 üzerinde. İlimiz ihracatında 
da aylık toparlanma devam ediyor.

Temmuz’da AB ile çalışan birçok 
firmamızın duruşta olduğunu da bili-
yoruz. Eylül sonrası ihracat rakamla-
rımızın normal seviyelere dönebile-
ceğini düşünüyorum.

İthalat ise temmuzda yüzde 4,1 
artışla 3,9 milyar dolar olarak ger-
çekleşti. 

Ocak-temmuz dönemi; ihraca-
tımız yüzde 18,8 düşüşle 13,8 milyar 
dolar olarak gerçekleşti. TİM verileri-
ne göre  ihracatımız 6,3 milyar dolar. 
Aradaki fark 7,5 milyar dolar

Biliyorsunuz TİM tarafından 
açıklanan rakamlar ile Kocaeli Güm-
rüklerinden takip ettiğimiz rakamlar 
arasında ciddi fark oluşuyor.

Bu farkın TİM rakamlarının firma 
merkezlerinin baz alınarak hesaplan-
masından kaynaklandığını her zaman 
dile getiriyoruz.

Haziran ayında yıllık Cari Açık  11 
milyar 94 milyon dolara, aylık açık 2 
milyar 934 milyon dolara çıktı. Cari 
açıkta dış ticaret açığındaki azal-
maya rağmen, hizmet gelirlerinde 
açık verilmesi etkili oldu. Dış ticaret 
açığı geçen yılın aynı ayına göre 552 
milyon dolar geriledi. Hizmet gelirleri 
ise geçen yılın aynı ayında 3,2 milyar 
dolar katkı sağlarken, bu yıl 294 
milyon dolar açık verdi. Bu yıl hizmet 
sektörünün katkısı sınırlı kalaca-
ğından bir süre daha cari açıkta 
yükseliş olabilir.

DÖVİZ KURLARI
Bir süredir 6,85 

seviyelerinde olan dolar kuru geçtiği-
miz hafta 7,30’un üzerine çıktı. Sana-
yiciler olarak döviz kurunun ihracatı 
desteklemesi tarafındayız. Ancak 
kurdaki ani hareketler, belirsizlik 
yaratabiliyor.

İhracatı desteklemesi açısından 
güçlü dövizi tercih ederiz. Ama bunun 
sıçrama şeklinde değil de yavaş ya-
vaş artmasını isteriz. Kurun düzenli 
bir seviyede olmasını, enflasyon 
altında ezilmemesini tercih ediyoruz.

ENFLASYON
Enflasyon verilerine baktığımız-

da, temmuz ayında yüzde 0,58 artışla 
yıllık bazda yüzde 11,76 olarak ger-
çekleşti. ÜFE ise aylık olarak yüzde 
1,92 artışla yıllık olarak yüzde 8,33 
olarak gerçekleşti. Yıllık TÜFE’de baz 
etkisiyle gerileme oldu.

Döviz kurlarındaki yukarı yönlü 
hareketlilik maliyetleri artırdığı için 
üretici fiyatlarını yukarı çekiyor. 

Önümüzdeki ay baz etkisiy-
le; TÜFE’de 
gerilemenin 
devam 
edeceğini, 
ÜFE’nin 
de yük-
selmeye 
devam 
ede-
bile-
ceğini 
bekliyo-
ruz.
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Dışişleri Bakan Yardımcısı 
ve Avrupa Birliği Başkanı 
Büyükelçi Faruk Kaymakçı, 

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) 
tarafından Sanayi ve Teknoloji Ba-
kanı Mustafa Varank’ın katılımıyla 
düzenlenen “DEİK Eu Talks” kapsa-
mında yapılan “Ufuk 2020 & Ufuk 
Avrupa Bilgilendirme Toplantısı”na 
katıldı.

,Avrupa Birliği’nin Ufuk 2020 ve 
Ufuk Avrupa Programları’nın Türk 
girişimciler ve KOBİ’leri için faydalı 
programlar olduğunu ifade eden 
Kaymakçı, Ufuk 2020 Programı’nın 
ulusal koordinasyonunu TÜBİTAK’ın 
üstlendiğini belirterek; “Sanayi 
ve Teknoloji Bakanımıza teşekkür 
ediyorum. Son 2-2,5 senede  bizim 
UFUK 2020 rogramını takip etme-

miz, Sanayi Bakanlığının bu prog-
ramın uygulanmasını özel sektör,  
üniversiteler, yerel yönetimler ile 
birlikte  takip etmesi çok önemliydi. 
TÜBİTAK’ın da çabalarıyla geri dö-
nüş oranımız istediğimiz seviyelere 
geldi. Benzer toplantıları biz benzer 
yapılarla gerçekleştirdik. Bizim 
amacımız ağlarımızı genişletmek 
ve ortaklarımızın sayısını artırmak.” 
dedi. 

Türkiye AB ilişkileri
Kaymakçı, Türkiye’nin AB’ye 

üyelik müzakerelerinin çeşitli 
engellemeler nedeniyle tıkandığını, 
bunu aşmaya çalıştıklarını ifade 
ederek şöyle konuştu:

“Türkiye AB ilişkileri 8-9 ana 
başlıkta yürüyor. Bizim için en 

Dışişleri Bakan Yardımcısı Kaymakçı: AB ile 
ilişkimizi kararlılıkla sürdürmeliyiz

Dışişleri Bakan 
Yardımcısı Kaymakçı, 

“Bir iki üye ülkenin 
dar bakışlı ulusal 
politikalarının AB 

tutumu olarak izlenmesi 
maalesef ilişkilerimizi 

kolaylaştırmıyor 
ama biz buna rağmen 

AB ile ilişkilerimizi 
kararlılıkla sürdürmek 

durumundayız” dedi.

[güncel ►
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değerli olan konu ve Türkiye AB 
ilişkilerinin iskeleti diyebileceğimiz 
konu ‘katılım süreci.’ 

Yani Türkiye’nin 35 faslı açıp ka-
patması ve üyelik koşullarını yerine 
getirdikten sonra üye olması. Maa-
lesef bu süreçte bizim çabalarımıza 
rağmen gereksiz, anlamsız siyasi 
engellerle karşılaştık. Ve üyelik mü-
zakerelerimiz şu anda büyük ölçüde 
tıkanmış durumda. Bunu aşmaya 
çalışıyoruz. Ancak bir taraftan da 
Türkiye AB ilişkilerinde çok ciddi bir 
şekilde ‘güven krizi’ oluştu. Özellikle 
15 Temmuz 2016 hain darbe giri-
şiminden sonra Türkiye’nin almak 
zorunda kaldığı bir takım önlem-
lerden dolayı ve sonrasında oluşan 
birtakım güvensizliklerden dolayı. 

Gümrük Birliği güncellemesi
Bir başka alan AB ile Gümrük 

Birliği güncellemesi. Gümrük Birliği 
güncellemesi Türkiye ve AB ülkeleri 
bakımından ‘kazan kazan’ sonu-
cu yaratacak bir süreç. Ancak bu 
sürece de maalesef, 2016’da bunun 
kararı verilmiş olmasına rağmen, 
son 4 yılda da bu konuda bir geliş-
me kaydedemedik. Ve yine siyasi 
engellemeler nedeniyle Gümrük 
Birliği güncelleme müzakerelerini 
başlatamadık. 

  Almanya Dönem Başkanlığı sı-
rasında buna yönelik önemli olumlu 
işaretler almaya başlamıştık. Ancak 
yine son dönemde Doğu Akdeniz’de 
yaşanan gelişmelerden dolayı, bu 
konuda bir ilerleme kaydedemiyo-
ruz. Umarız önümüzdeki dönemde 
bu sürecin altyapısı oluşur. 

-Vize serbestisi 
Türkiye AB ilişkilerinde önemli 

olan bir başka konu ‘vize serbesti-
si’. Bunun iş dünyası için ne kadar 
anlamlı olduğunu biliyorum. Binler-
ce insana istihdam imkanı sağlayan, 
Türkiye’ye ve diğer Avrupa ülkele-
rine milyonlarca euro ihracat geliri 
sağlayan Türk iş insanlarının bile 
vize konusunda karşılaştığı sorun 
gündemimizde. Biz bunu aşmak is-
tedik ve önemli adımları da attık. 72 
kriterden 66 tanesini yerine getir-
miş durumdayız.

Aslında 2-3 kriteri de yerine 
getirmiş sayılabiliriz fiilen ama bu 
sürecin ilerletilmesi lazım. Maalesef 
pandemiyle birlikte ülkeler arasın-
da seyahatlerin kısıtlanması hatta 
vize verme süreçlerinin bile yavaş-
latılması karşısında vize serbestisi 
konusunda çok iddialı olmamız 

şu anda mümkün değil. Bizim için 
önemli olan son 6 kriteri de yerine 
getirmemiz ve topu Avrupa Birliği 
tarafına atmamız önemli. Ayrıca bu 
son 6 kriter bağlamında yapılacak 
reformlar Türkiye’nin ekonomik ve 
siyasi görüntüsü açısından da çok 
değerli olacak. Türkiye’nin algısını 
daha olumlu noktalara götürecek. 
Bu nedenle de Pandemi’ye rağmen 
bizim bu süreçte ilerlememiz lazım.”

AB ile PKK ve FETÖ terör örgüt-
lerine karşı istediğimiz ölçüde iş 
birliği sağlayamadık

AB ile ilişkilerinin bir başka bo-
yutunun terörle mücadele olduğu-
nu belirten Kaymakçı, Türkiye’nin 
terörle mücadele konusunda AB 
ile arzu ettiği iş birliğini yakalaya-
madığını ifade ederek, “AB ile DAEŞ 
konusunda iş birliğini sağlayabilmiş 
olmamıza rağmen PKK ve FETÖ te-
rör örgütlerine karşı istediğimiz öl-
çüde iş birliği sağlayamadık. Burada 
tabii iletişimi artırmamız gerekiyor. 
Terör herkesi etkileyen bir fenomen, 
dolayısıyla ‘benim terörüm, senin 
terörün’ olmaması gerekir. Ama bu-
rada da iletişimi artırmamız gereki-
yor.” değerlendirmesini yaptı.

Türkiye uzaklaştırılıyor
Türkiye’nin Avrupa Birliği’nden 

uzaklaştırılmaya çalışıldığını akta-
ran Kaymakçı, şunları söyledi:

“Üst düzey diyalog toplantıları 
ve Türkiye-AB Zirve Toplantıları 
iletişim açısından, sorunların masa-
da çözülmesi açısından çok değerli 
yapılardı. Maalesef bu toplantıların 
da yine Doğu Akdeniz’den kaynak-
lanan gerekçelerle yapılmaması 
yönündeki AB tutumu Türkiye- AB 
ilişkilerini maalesef istenmeyen bir 
yöne doğru itiyor.

AB’den bazı suçlamalar var; ‘Tür-
kiye AB’den, AB değerlerinden uzak-
laşıyor’ diye. Bence temel sorun 
Türkiye’nin AB’den uzaklaştırılması. 
Yani Türkiye’ye karşı zaman zaman 
çok ciddi ölçüde ayrımcılık yapılma-
sı. Bir iki üye ülkenin dar bakışlı ulu-
sal politikalarının AB tutumu olarak 
izlenmesi maalesef ilişkilerimizi 
kolaylaştırmıyor ama biz buna rağ-
men yüksek çıkarlarımızı korumak 
adına AB ile ilişkilerimizi kararlılıkla 
sürdürmek durumundayız.” 

“Göç iş birliğimiz bir anlamda 
istediğimiz düzeyde işlemiyor”

Kaymakçı, AB’nin göçle mücadele 
konusunda verdiği taahhütlerin bir 

kısmını yerine getiremediğini belir-
terek, “Göç iş birliğimiz bir anlamda 
istediğimiz düzeyde işlemiyor. AB 
belli sorumlulukları yerine getir-
mediği için Türkiye de göçmenleri 
durdurma yükümlülüğünü yerine 
getirme politikasından vazgeçmiş 
durumda.” dedi.

Türkiye’nin ufku Avrupa
AB ile ilişkilerde genel görü-

nümün parlak olmadığını anlatan 
Kaymakçı, buna rağmen Türkiye’nin 
ufkunun Avrupa olduğunu söyledi.

Türkiye’nin Doğu ile, Asya ile, 
Afrika ve Orta Doğu ile de iş birliği 
yapacağını belirten Kaymakçı, “Tür-
kiye tarihiyle, siyasetiyle, coğrafya-
sıyla, ekonomisiyle bir Avrupa ülkesi 
ve dolayısıyla Avrupa’daki ağırlığını 
ancak AB üyeliği ile hissettirebilir. 
Egemenliğini ve çıkarlarını ancak AB 
üyeliği ile çok daha iyi koruyabilir. 
Onun için bizim sabırla bu süreci 
ilerletmemiz gerekiyor. Üzerimize 
düşenleri yapıp, AB’den kaynakla-
nan önyargılı tutumları da sabırla 
aşmamız gerekiyor.” diye devam 
etti.

Mali işbirliği
Faruk Kaymakçı, Türkiye’nin AB 

ile mali işbirliğinin de olduğunu 
ifade ederek limiti düşürülen Katılım 
Öncesi Mali Yardım Aracı (IPA) fonu 
hakkında bilgi verdi. Bir de 7-8 AB 
programı olduğunu, bu  fonlar-
dan ve AB programlarından azami 
ölçüde faydalanması için bütün 
bakanlıkların koordinasyon halinde 
çalıştığını söyledi.  

Yeşil Mutakabat
Konuşmasının sonunda 

Türkiye’nin mali işbirliği hakkındaki 
yaklaşımını özetleyen Faruk Kay-
makçı:  Yeşil Mutabakat hakkında 
da değerlendirmelerde bulunarak 
şunları söyledi: “Yeni Komisyon gö-
reve gelir gelmez bir Yeşil Mutaba-
katı benimsedi. Bunu sadece çevreyi 
koruma, iklim değişikliği konusun-
da kafa yorma gibi düşünmemezi 
lazım.  Eğer Yeşil Mutabakat artık 
hayatımızın her noktasına müda-
hale deecek bir strateji benimsiyor. 
Bu çerçevede üretim yapmazsak 
ihracat yapamayacak, malımız pa-
tent alamayacak noktaya gelebiliriz. 
Dolayısıyla bizim yeşil mutabakatı 
tarımdan sanayiye, çevreden dış 
politikaya her alanda çok iyi incele-
yip özellikle bu çerçevde çalışmalar 
yapmamız gerekiyor. 

Dışişleri Bakan Yardımcısı Kaymakçı: AB ile 
ilişkimizi kararlılıkla sürdürmeliyiz
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TOGG CEO’su açıkladı: Tedarikçi seçiminin 
yüzde 93’ü tamamlandı...

Bursa Gemlik’te seri üretim 
için fabrika temeli atılan yerli 
otomobilde çalışmalar tüm 

hızıyla sürüyor. TOGG CEO’su Gürcan 
Karakaş’tan yerli otomobildeki son 
duruma ilişkin önemli açıklamalarda 
bulundu. Karakaş, Türkiye’nin oto-
mobili projesinde küresel şirketlerle 
10 gizlilik anlaşması imzaladıklarına 
dikkat çekerek, “Tedarikçi seçimi-
nin yüzde 93’ü tamamlandı. Yüzde 
78’i Türkiye’den yüzde 22’si Avrupa 
ve Asya’dan oluşacak. Avrupa’ya 
açılmayı tabi ki de istiyoruz. Bunların 
arasında başta Almanya, Fransa ve 
İtalya var” dedi.

2030 yılında doğuştan elektrikli 5 
farklı modelden toplam 1 milyon 

adet üretilecek
İnşaatın zemin güçlendirme çalış-

maları dahil 18 ayda tamamlanacağı-
nı belirten Karakaş, “TOGG Tesisi’nde, 
üretim ve montaj hatlarının kurul-
masının ardından, 2022 yılının son 
çeyreğinde ilk seri otomobil banttan 
inecek. TOGG Gemlik Tesisi’nde işe 
alımlar 2022 yılı başından itibaren 
başlayacak, üretim yılda 175 bin 
adetlik kapasiteye ulaştığında çalışan 
sayısı da 4 bin 300 kişiye ulaşacak. 
Tesiste, üretim ve montaj hatlarının 
kurulmasının ardından ilk seri araç 
2022 yılı son çeyreğinde banttan 
inecek. Tesiste 2030 yılına kadar, 
fikri ve sınai mülkiyet hakları tama-
men TOGG’a ait, tamamı doğuştan 
elektrikli 5 farklı modelden toplam 1 

[otomotiv ►

TOGG CEO’su Gürcan 
Karakaş, marka beğeni endeksi 

yaptırdıklarını belirterek, 
“Yaptırdığımız endekste 

TOGG’un marka beğeni endeksi 
yüzde 73’lere çıktı. Dolayısı ile 

şimdilik yola TOGG markası 
ile devam etme kararı aldık” 

dedi. Karakaş, Türkiye’nin 
otomobili projesinde küresel 

şirketlerle 10 gizlilik anlaşması 
imzaladıklarını belirterek, 

“Tedarikçi seçiminin yüzde 
93’ü tamamlandı. Yüzde 

78’i Türkiye’den yüzde 22’si 
Avrupa ve Asya’dan oluşacak” 

ifadelerini kullandı. 
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milyon adet üretilecek. Yerlilik oranı 
üretim başlangıcında yüzde 51 olarak 
açıkladık. Türkiye’nin otomobili pro-
jesinde küresel şirketlerle 10 civarı 
gizlilik anlaşması imzaladık. TOGG 
için tedarikçi seçimlerinin yüzde 93’ü 
tamamlanırken, bunların yüzde 78’i 
Türkiye’den, yüzde 22’sini ise Avrupa 
ve Asya’dan farklı şirketler oluştu-
ruyor. TOGG için şu ana kadar 700 
milyon liranın üzerinde Ar-Ge yatırımı 
yapıldı. TOGG’un üretim başlangı-
cından itibaren batarya modül ve 
paketleri yerlileştirilecek” ifadelerini 
kullandı.

“Avrupa’ya açılmayı tabi ki de 
açılmak istiyoruz”

Araçla ilgili donanım bilgileri de 
veren Karakaş, “Aracımız tek motorla 
7,6 saniye çift motorla 4.8 saniye-
de 100 km’ye ulaşıyoruz. Yine aynı 
şekilde tek motorla 200 beygir çift 
motorla 400 beygir gücüne sahip. 
Bataryamız TOGG araçlarında kullan-
masıyla beraber diğer ülkeler için bir 
pazar olmasını istiyoruz. Gebze’deki 
fabrikasıyla ilgilendik. Fabrikanın ka-
panma tarihleriyle bizim fabrikamızın 
açılma tarihleri uyuşmadı. Kendi ülke-
sinde başarılı olmayan bir firmanın 
ihracatta da başarılı olacağını düşün-
müyorum. Bazı şeylerin oturmasıyla 
birlikte Avrupa’ya açılmayı tabi ki de 

açılmak istiyoruz. Bunların arasında 
başta Almanya, Fransa ve İtalya var” 
dedi.

Yerli otomobilin ismi
TOGG CEO’su Gürcan Karakaş, 

marka beğeni endeksi yaptırdıklarını 
belirterek, “Yaptırdığımız endekste 
TOGG’un marka beğeni endeksi yüzde 
73’lere çıktı. Dolayısı ile şimdilik yola 
TOGG markası ile devam etme kararı 
aldık” dedi. Karataş, “Aracımızın isim-
lerini üretim tamamlandıktan sonra 
düşünüyoruz. Biz şu anda iki tane pa-
tent aldık. Yeni icatlarımızı ve düşün-
celerimizi patentlendiriyoruz. Tüketici 
ve pazarın ihtiyaçlarına yöneliyoruz. 
Dünyada doğuştan elektrikli otomo-
bilde bizim seviyemize gelen yok. Biz 
tamamen özgün üretiyoruz. Oto-
mobilde klasik dağıtım ağı değişiyor 
bizde ona göre dağıtım planı düşünü-
yoruz” şeklinde konuştu.

“Avrupa’nın en temizi olma özelliği 
taşıyor”

Fabrikanın çevre dostu olaca-
ğını da sözlerine ekleyen Karakaş, 
“Türkiye’deki yasal sınırın 9’da 1’i, 
Avrupa’daki yasal sınırın ise 7’de 1’i 
bir değerle Avrupa’nın en temizi olma 
özelliği taşıyor. Aynı zamanda kısa 
çevrimi sayesinde de yüzde 30 daha 
düşük Co2 salımı ve karbon ayak izi 

bırakıyor. Üretimin yanında Ar-Ge, stil 
tasarım merkezi, prototip geliştirme 
ve test merkezi, strateji ve yönetim 
merkezi ve daha önemlisi müşterile-
rimizin otomobillerimizi, teknolojimizi 
ve markamızı ailece deneyimleyeceği, 
satın aldıkları otomobillerini teslim 
alabilecekleri, keyifli vakit geçirebile-
cekleri, gelecek kuşakları teknolojiye 
özendirecek Müşteri Deneyi Parkı’nı 
aynı çatı altında topladığı için fab-
rikadan daha fazlası olacak” diye 
konuştu.

“NCAP’ten en yüksek güvenlik 
seviyesi olan 5 yıldızı alacak şekilde 
geliştirildi”

Son olarak mühendislik çalışma-
ları hakkında da bilgi veren Karakaş, 
“Doğuştan elektrikli platform Euro 
NCAP’ten en yüksek güvenlik seviyesi 
olan 5 yıldızı alacak şekilde geliş-
tirildi. Elektrik/Elektronik mimarisi 
oluşturuldu. Şasi, batarya, elektrik 
motoru ve güç elektroniği para-
metreleri belirlenip entegre edildi. 
Konfor, performans ve yol tutuşunu 
destekleyecek süspansiyon mimarisi 
simülasyon çalışmaları ile geliştirildi. 
İleri sürüş destek sistemleri (ADAS), 
sensör, kamera donanımları, yazılım-
ları ve algoritmaları geliştirildi” diye 
sözlerini tamamladı.
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[otomotiv ►

Türkiye’de otomotiv pazarı öte-
lenen talebin, düşen faizlerin 
ve pandemiye bağlı toplu taşı-

madan kaçışın etkisiyle haziran ayın-
dan itibaren ciddi bir hareket yaşıyor. 
Haziran ayında pazarın yüzde 66 
büyümesinin ardından, aşırı sıcakla-
ra ve tatil dönemi olmasına rağmen 
temmuzda rekor satış gerçekleşti.

Otomotiv Sanayi Derneği (OSD) 
Başkanı da olan Ford Otosan Genel 
Müdürü Haydar Yenigün, temmuz 
ayında 85-90 bin adet arasında satış 
yapıldığını belirterek, “Hatta bazı 
bayilerle konuşuyorum; ‘araç olsa 
120-130 bin olur’ diye telaffuz edilen 
rakamlar var.

Tabii bu normal bir durum değil. 
En yüksek rakam 83 bin adetle 

Temmuz 2015’te gerçekleşti. Bu 
zaten garip durumu anlatıyor. Şu 
anda 1 milyon endüstrinin olduğu 
dönemdeki temmuz ayı satışlarından 
daha yüksek bir satış” dedi. Sürekli, 
“İşleriniz çok iyiymiş, çok iyi araç 
satıyormuşsunuz” diye arandıklarını 
hatırlatan Yenigün şöyle konuştu:

İFLASA BİLE GÖTÜREBİLİR
“Biz bunu istemiyoruz. Biz otomo-

tivciler sürdürülebilir şeyler isteriz. 
Sürdürülebilir bir ekonomi isteriz. 
Biz, ‘bu sene 550 bin araç satılır’ der-
ken, bugün neredeyse 800-850 bin 
araç telaffuz ediliyor. Müşteri araç 
almak istiyor ve biz, “Sana aracı Eylül 
aracında verelim” diyoruz.

Bir otomotiv şirketi için en is-
tenmeyen durum budur. Tam tersi 

Haydar Yenigün: Otomotivciler olarak 
sürdürülebilir bir ekonomi isteriz

Ford Otosan Genel 
Müdürü Haydar Yenigün, 

son dönemde otomotiv 
pazarında yaşanan 

büyük talep patlamasına 
yönelik; “Bu normal 
bir durum değil. Biz 

bunu istemiyoruz, 
sürdürülebilir bir ortam 

istiyoruz. Belirsizlik 
önümüzdeki döneme 

damgasını vuracak. 
Bu noktada belirsizliği 

doğru yöneten şirketler 
kazanır” dedi.

Otomotiv Sanayicileri 
Derneği Yönetim Kurulu 

Başkanı Haydar YENİGÜN 
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de kötü. Elinizde araç olup müşteri 
olmayabilir. Bir otomotivci olarak 
söylüyorum; bunun maliyeti katlanı-
labilir bir durum değil. Küçük ölçekli 
şirketleri, hele ki ithalatçıları iflasa 
götürecek bir durum.”

TEŞVİKSİZ HİBRİT ARAÇ SATAMA-
YIZ

Türkiye’de hibrit araçlarda tek bir 
marka ve otomobil özelinde teşvik 
olduğunu belirterek, “Bunun geniş-
lemesi lazım. Örneğin, Türkiye’de 
ürettiğimiz hem içten yanmalı hem 
elektrikli Custom PHEV’in Türkiye’de 
satışı maalesef mevcut vergi sistem-
leri yüzünden çok mümkün gözük-
müyor” diye konuştu.

SAĞLIK AÇISINDAN HASARSIZ 
MALİYET AÇISINDAN HASARLI

Pandemi sürecinin ciddi ve bek-
lenmedik bir süreç olduğunu belirten 
Haydar Yenigün, “Ancak, bu süreçten 
en az hasarla, hatta hasarsız çıktığı-
mızı söyleyebilirim. Hasardan kastım 
insan sağlığı, herhangi bir üretim 
tesisinde sıkıntı yaşanmaması. Ama 
tabii ki bunun ciddi maliyetleri var.

Bütün şirketler ciddi maliyetlerin 
altına girdi. Biz hasarsız atlattık de-
diğimizde; sistemler çalıştı, meka-
nizmalar çalıştı çalışanlarımızda çok 
şükür hiç olumsuz bir şey yaşanma-
dığı gibi unsurları hasarsızlık olarak 
kast ettik” dedi.

ÖNGÖRÜLEBİLİR SÜREÇ UMUDU
Ucuz ve teşvikli kredinin (bu 

açıklama sonrası sona erdi) devam 
etmesi, Euro ve dolarda çok büyük 
bir oynamanın olmadığı varsayımıyla 
bu trendin devam edeceğini öngören 
Haydar Yenigün, “Umarım yılsonu-
na kadar artık bir değişiklik olmaz 
ve bu öngörülebilir süreç bir miktar 
daha devam eder. Ama dediğim gibi 
bu kırılgan bir sürece benziyor” diye 
konuştu.

“Beklentilerden bahsettiğim za-
man farkındaysanız çok net bir resim 
çizemiyorum” yorumunu da yapan 
Yenigün, belirsizliğin her türlü nokta-
da (ekonomideki belirsizlik, siyasal 
belirsizlik, otomotiv ekonomisindeki 
belirsizlik…) önümüzdeki döneme 
damgasını vuracağını söyledi.

Yenigün, “Bizim gibi şirketler için 
başarı bu belirsiz ortamı ne kadar 
kuvvetli yönettiğimiz olacak. Belir-
sizliği doğru yöneten şirket kazana-
cak. Belirsizliği doğru yönetemeyen 
şirketler bu yarışta geri kalacaklar” 
dedi.

Türkiye Odalar ve Borsalar 
Birliği (TOBB) Türkiye Oto-
motiv Tedarik Sanayi Meclisi 

Başkanlık Divanı seçim toplantısı, 
Meclisten Sorumlu TOBB Yönetim 
Kurulu Başkan Yardımcısı Ayhan 
Zeytinoğlu ve TOBB Yönetim Kuru-
lu Üyesi Davut Çetin başkanlığında 
yapıldı. 

TOBB Yönetim Kurulu Başkan 
Yardımcısı Ayhan Zeytinoğlu, pan-
demi sürecinin önceki krizlerden 
daha zorlu geçtiğini ancak gerek 
Nefes Kredisi gerekse de Kredi 
Garanti Fonu destekleri sayesinde 
bu sürecin etkilerinin azaltıldığını 
dile getirdi.

TOBB Yönetim Kurulu Üyesi 
Davut Çetin yaptığı açılış konuş-
masında, Sektör Meclislerinin 
2006 yılından beri faaliyet gös-
teren kamu, özel sektör ve sivil 
toplum kuruluşlarını yasal bir 
zeminde buluşturan platform 

olduğunu,  pandemi sürecinde 
de TOBB’un sektörel sorunların 
çözümüne yönelik tüm imkânlarını 
seferber ettiğini ve bu kapsamda 
gelen sorunların kamu kurum ve 
kuruluşlarına aktarımının yapıldığı 
söyleyerek, Meclisin yeni dönemi-
nin hayırlı olmasını diledi.

Yapılan seçim sonucunda, Kan-
ca El Aletleri Dövme Çelik Makine 
San. Ve Tic. A.Ş Genel Müdürü 
Alper Kanca Meclis Başkanlığına, 
Taşıt Araçları Tedarik Sanayicileri 
Derneği (TAYSAD) Genel Sekreteri 
Metin Karadaş da Meclis Başkan 
Yardımcılığına oy birliği ile seçildi.

Toplantıda, Meclis bünyesinde 
Otomotiv Satış Sonrası Ürün ve 
Hizmetler Alt Komisyonu kurula-
rak,  Otomotiv Satış Sonrası Ürün 
ve Hizmetleri Derneği Yönetim Ku-
rulu Üyesi Rıza Şahin’in de Komis-
yon başkanı olarak görev yapması 
kararlaştırıldı.

Otomotiv Tedarik Sanayi Meclisi Başkanlık 
Divanı seçimi yapıldı

Geri Kazanım Katılım 
Payının (GEKAP) Tah-
sili ve Uygulanacak 

Yaptırımlar konusunda de-
ğerlendirme yapmak üzere, 
Türkiye Odalar ve Borsalar 
Birliği (TOBB) Yönetim 
Kurulu Üyesi Zeki Kıvanç, 
TOBB Vergi Danışma Kurulu 
Başkanı Fatih Dural ve bazı 
kurul üyelerinin katılımı ile 
29.07.2020 tarihinde top-
lantı gerçekleştirildi.

Geri Kazanım Katılım Payı (GEKAP) 
değerlendirme toplantısı yapıldı
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Sadece 45 saniye... 
‘17 Ağustos depremi’ ya da ‘1999 Gölcük 

Depremi’ ya da ‘İzmit Depremi’ ya da ‘Marmara 
Depremi’... Sadece 45 saniye sürdü ve Türkiye 
tarihinin en acı, en vahim doğal afetini yaşadı. 

Üzerinden tam 21 yıl geçti ama acısı halen geçmedi. 
Unutulmuyor, unutturmayacağız...

Resmi raporlara göre, 17 bin 480 ölüm, 23 bin 781 
yaralı var. 505 kişi ise sakat kaldı. 285 bin 211 ev, 42 

bin 902 iş yeri hasar gördü.

Resmi olmayan bilgilere göre ise; yaklaşık 50 bin ölüm, 
ağır-hafif 100 bine yakın yaralı oldu. Ayrıca 133 bin 

683 çöken bina ile yaklaşık 600 bin kişiyi evsiz bıraktı. 

Yaklaşık 16 milyon insan, depremden değişik 
düzeylerde etkilendi. Bu nedenle Türkiye’nin yakın 

tarihini derinden etkileyen en önemli olaylardan biri 
olarak tarihteki yerini aldı.

Üzerinden tam  21 yıl geçti ama 

acımız hâla aynı

Unutmadık, unutmayacağız, 

UNUTTURMAYACAĞIZ...

[deprem ►
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UNUTMADIK, UNUTTURMAYACAĞIZ...

31

O   gece   Gölcük’te   13   bin  bina,    2  bin  500  işyeri  yıkıldı. 
‘17  Ağustos  Depremi’  dünyada yaşanmış  en  yüksek  
ve  en  ağır deprem  değildi  ancak  imarsız, plansız, 

sağlıksız, güvensiz yani tam  olarak  akılsız  yapılar  ve yanlış-
lar  onbinlerin  canına  mâl oldu. 
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Zeytinoğlu: 17 Ağustos depremini 
unutmayalım, afetlere karşı hazırlıklı olalım

17 Ağustos depreminin 21. yıldönümü nedeniyle açıklama yapan Kocaeli Sa-
nayi Odası Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, “17 Ağustos 1999 depreminin üzerin-
den 21 yıl geçmesine rağmen acısı hala yüreğimizde, özellikle son yıllarda 
sıkça yaşanan deprem sarsıntıları da; 99 depreminden almamız gereken 

derslerin önemini bizlere hatırlatmaya devam ediyor.” dedi.

Kocaeli Sanayi Odası Başkanı Ay-
han Zeytinoğlu, “17 Ağustos 1999 
depreminin üzerinden 21 yıl geç-

mesine rağmen acısı hala yüreğimizde, 
özellikle son yıllarda sıkça yaşanan 
deprem sarsıntıları da; 99 depremin-
den almamız gereken derslerin önemi-
ni bizlere hatırlatmaya devam ediyor.” 
dedi.

Zeytinoğlu, 99 depremine ilişkin Meclis 
araştırma raporunda yer alan bazı is-
tatistiki bilgileri de paylaştı: 
17 Ağustos 1999 depreminde; 
*18.373 vatandaşımız hayatını kaybetti
*48.901 kişi yaralandı,
*Toplam 364 bin 905 hasarlı konut ve 
işyeri tespiti yapıldı.

- Firmalarımızın farkındalıklarını an-
lamak için anket yapıyoruz
Ayhan Zeytinoğlu, 99 depremine yö-
nelik olarak Oda olarak yapılan anket 
sonuçları hakkında da bilgi verdi: “Yap-
tığımız araştırmalarda; 99 depremi 

sonrası yer değiştirmek isteyen 182 
firma olduğunu gördük. Bu firmaları-
mızın 49’nun kaydı silinmiş olup, 5 fir-
mamız da yer değiştirdiğini belirtmiştir. 
Yer değiştiren firmalarımızın faaliyeti 
devam etmektedir.” dedi.
KSO Başkanı, bu yıl da firmalarımızın 
farkındalıklarını anlamak için bir dep-
rem eğilim anketi yaptıklarını belir-

terek bu anketin sonuçlarını paylaştı: 
“Firmalarımızın olası bir deprem ön-
cesi aldıkları tedbirlere baktığımızda; 
yüzde 98’inin Acil Durum Planı olduğu-
nu, yüzde 71’inin makinelerini ve büro 
mobilyalarını sabitlediğini, yine yüzde 
71’nin tüm çalışanlarına afete hazırlık 
eğitimi aldırdığını ve yüzde 50’sinin yıl-
da en az 2 kere deprem ve yangın tat-
bikatını yaptırdığını ifade etti.
Ankete verilen cevaplara göre firmala-
rın büyük çoğunluğunun depreme ha-
zırlıklı olduklarını belirten Zeytinoğlu, 
“Depremden sonra inşa edilen işyeri 
ve fabrikalar yeni mevzuatlara uygun 

olarak yapıldığı için zaten gerekli ted-
birler alınıyor.” dedi.

- Afet yönetimi bölgemiz için çok 
önemli bir konu
Ayhan Zeytinoğlu, “Bildiğiniz gibi, bü-
yük bir depremin hissedilen artçı dep-
remleri 1 yıldan uzun sürebilmekte 
ve iş sürekliliğinde önemli kesintilere 

yol açıyor. Genel olarak, 
afet yönetimi, özellikle 
bölgemiz için çok önem-
li bir konu. Kocaeli Sanayi 
Odası olarak bu bilinç ve 
sorumlulukla, olası afet-
lere yönelik birçok çalışma 
yaptık, girişimlerde bulun-
duk: APELL Projesi olarak 
isimlendirilen kapalı çev-
rim telsiz sistemi, deprem 
sonrasında, artan engelli 
sayısının farkındalığıyla 
“Bizimköy Engelliler Üre-
tim Merkezi” projesi, AB 
normlarına uyum süre-
cindeki direktiflerden olan 
SEVESO ve ATEX çalışma-
larımız, Proses Emniyeti 
Sempozyumu ve Sanayide 
Güvenli Yaşam ve İş Sür-
dürülebilirliği Eğitimleri 
seferberliğimiz.

Gerek çalışanların eğitimi ve gerek-
se eğitici eğitimleri düzenlemeye de-
vam ediyoruz. Maliyetleri çok küçük 
ama faydası büyük olan bu eğitimlere 
tüm firmalarımızın katılmasını tavsiye 
ediyorum. Oda olarak, depreme karşı 
hazırlık ve alınacak önlemler ile ilgili 
olarak yapılacak çalışmalarda firmala-
rımıza destek olmaya her zaman hazı-
rız. Üzerinden 21 yıl geçse de 17 Ağus-
tos 1999 Marmara depreminin acısı 
hala yüreğimizde. Depremde hayatla-
rını kaybedenleri rahmetle anıyoruz. 
İhmal etmeyelim; afetlere karşı bilinçli 
ve hazırlıklı olalım.”

[deprem ►
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İZODER: Depremin yıkıcı etkisine karşı 
binalarımızın gücünü su yalıtımıyla korumalıyız

Isı Su Ses ve Yangın Yalıtımcıları Derneği İZODER, ‘17 Ağustos Marmara 
Depremi’nin 21. yıl dönümü nedeniyle bir açıklama yaptı. İZODER Yönetim 
Kurulu Başkanı Levent Gökçe, deprem gerçeği ve yalıtım konusunda kamu-
oyunu bilinçlendirmeyi görev edindiklerini belirterek; ““Deprem kuşağında 
yer alan ülkemizde alınması gereken en temel önlemlerin başında, su ya-
lıtımı ile korumaya alınan uzun ömürlü ve depreme dayanıklı binalar inşa 

etmek geliyor.” dedi.

17 Ağustos 1999 Marmara 
Depremi’nin üzerinden 21 yıl geç-
mesine rağmen, yapıların depreme 

hala hazır olmadığına dikkat çeken İZO-
DER Başkanı Levent Gökçe, “Marmara 
Depreminde hayatını kaybeden vatan-
daşlarımızı bir kez daha rahmetle anı-
yoruz. Ülke olarak depremle yaşamayı 
öğrenmeli, güvenli yapılaşma bilinciyle 
hareket etmeliyiz” diye konuştu. Ülke 
genelinde milyonlarca konutta halen 
su yalıtımının olmadığının altını çizen 
Levent Gökçe, bugün su yalıtımı ile do-
natılmış güvenli ve nitelikli binaların 
inşa edilmesinde kentsel dönüşümün 
büyük bir fırsat olduğunu belirtti.  

Her deprem sonrası yaşanan üzücü 
durumların önüne geçebiliriz
Kentsel dönüşüm sürecinde inşa edilen 

yeni binalarda yalıtım uygulamalarına 
öncelik verilmeye başlanmasının, hem 
yalıtım sektörü hem toplum adına 
önemli gelişme olduğunu vurgulayan 
Levent Gökçe, şöyle konuştu: “Beto-
narme yapı sistemlerinin en çok etki-
lendikleri noktalardan biri suya karşı 
hassasiyetleridir. Yapılarımıza suyun 
nüfuz etmesi durumunda, taşıyıcı ele-
manlarda bulunan demir donatılar 
korozyona maruz kalarak paslanıyor 
ve binalarımızın ömrü ve dayanıklılığı 
azalıyor. Korozyona maruz kalan bir 
bina, yapımından sonraki 20 yıl içinde 
taşıma kapasitesinin yarısından fazla-
sını kaybedebiliyor. Dolayısıyla binala-
rımızın gücünü su yalıtımıyla koruma 
altına almalıyız. Önümüzdeki süreci 
iyi değerlendirip, su yalıtımını kaliteli 
malzeme ve uzman uygulamalar ile 

gerçekleştirirsek, her deprem sonra-
sında yaşadığımız üzücü durumların 
önüne geçebiliriz.”
Türkiye’de inşaat sektöründe büyük 
bir eksikliği gidererek, binalara daya-
nıklılık, kalite ve konfor kazandıracak 
‘Binalarda Su Yalıtımı Yönetmeliği’nin, 
1 Haziran 2018’de yürürlüğe girdiğini 
belirten Levent Gökçe, “Çevre ve Şe-
hircilik Bakanlığı tarafından, İZODER’in 
de destek ve girişimleriyle mevzuatta-
ki eksikleri gidermek üzere hazırlanan 
yeni yönetmelikle, su yalıtımının yeni 
binalarda uygulanması zorunlu hale 
getirildi. Türkiye inşaat sektörü ve kul-
lanıcılar açısından çok önemli bir adım 
olan bu yönetmelik, su yalıtımı ile ilgili 
çok büyük bir eksikliği giderecek. Yeni 
yapılan binalarda bu yönetmelikte ön-
görülen esaslara uyulmadığının tespit 
edilmesi halinde, bu eksiklikler gideri-
linceye kadar binaya yapı kullanma izin 
belgesi verilmeyecek” dedi. 



1� Kocaeli Odavizyon

İMSAD: Binalarımızın yüksek risk taşıması 
dönüşümün hızlandırılması gerektiğine işaret ediyor

Türkiye İMSAD Yönetim Kurulu Başkanı Tayfun Küçükoğlu, ‘17 Ağustos 1999 
Marmara Depremi’nin 21. yıl dönümü nedeniyle yaptığı açıklamada, riski 

depremin değil güvensiz yapıların oluşturduğunu vurguladı. 

Türkiye’de büyük yıkımlara 
ve derin acılara yol açan 
17 Ağustos 1999 Marma-

ra Depremi’nin 21. yıl dönümü 
nedeniyle bir açıklama yapan 
Türkiye İMSAD (Türkiye İnşaat 
Malzemesi Sanayicileri Der-
neği) Yönetim Kurulu Başkanı 
Tayfun Küçükoğlu, “2012 yılın-
da çıkarılan ‘Afet Riski Altında-
ki Alanların Yeniden Yapılması’ 
yasasına göre hayata geçen 
kentsel dönüşüm; 2019’da yü-
rürlüğe giren ‘Türkiye Bina Dep-
rem Yönetmeliği’nde yapılan 
yeni düzenlemelerle birlikte 
kapsamı ve denetimi artırılarak 
devam ediyor” dedi. 

Açıklamasında Marmara 
Bölgesi’nin önemine dikkat çe-
ken İMSAD (Türkiye İnşaat Mal-
zemesi Sanayicileri Derneği) 
Yönetim Kurulu Başkanı Tayfun 
Küçükoğlu “Marmara Bölgesi 
durursa Türkiye durur. Nüfusun 
yüzde 30’dan fazlasının yaşadı-
ğı Marmara Bölgesi, ekonomik 
büyüklüğün de yüzde 50’ye ya-
kınını üretmektedir. Bu nedenle 
Marmara Denizi’ndeki olası bir 
deprem sadece bu bölgenin 
değil, topyekun Türkiye’nin so-
runudur” dedi. 

- Binalarımızı hızlıca dö-
nüştürmeli, güçlendirmeliyiz

Konuya yönelik; İBB tarafın-
dan İstanbul’un afetlere daya-
nıklı bir şehir olması amacıyla 
düzenlenen, Türkiye İMSAD’ın 
da aktif olarak yer aldığı İstan-
bul Deprem Çalıştayı’nın sonuç 
raporunu değerlendiren Tay-
fun Küçükoğlu, şunları söyledi: 

“Raporda, 7.5 büyüklüğün-
deki deprem senaryosuna 
göre, İstanbul’daki 1 milyon 
166 bin binanın deprem riski-
nin yüksek olduğu, bu nedenle 
binlerce can kaybı yaşanabile-
ceğine dikkat çekiliyor. 

Deprem Çalıştayı 
Raporu’nda aynı zamanda 
İstanbul’da 48 bin binanın 
ağır, 194 bin binanın ise 
orta ve üst seviyede ha-
sar göreceği vurgulanıyor. 
Yolların yüzde 30’unun 
kapanacağı İstanbul’da 
463 içme suyu noktası, 
355 doğal gaz noktası, 
1045 atık suyu noktasının 
hasar göreceği belirtiliyor. 
Depremin ardından sa-
dece İstanbul’da toplam 
120 milyar TL seviyesinde 
ekonomik kayıp yaşana-
cağı öngörülüyor. Tüm bu 
veriler, kentsel dönüşüm 
sürecini çok iyi değerlen-
direrek binalarımızı hızlıca 
dönüştürmemiz, güçlen-
dirmemiz gerektiğini or-
taya koyuyor.” Depreme 
karşı dayanıklı, güvenli 
ve kaliteli yapıların inşa 
edilebilmesi için güçlü bir 
denetim mekanizması 
oluşturulması gerektiği-
nin de altını çizen Tayfun 
Küçükoğlu, “Aynı acıların 
tekrarlanmaması adına 
kentsel dönüşümü hız-
landırmak için binalar üç 
gruba kategorize edilerek; 
‘kesinlikle yıkılması gere-
kenler’, ‘güçlendirilerek 
kullanılabilecekler’, ‘dep-
rem riski olmayan binalar’ 
olarak tasnif edilmeli. Bina 
değil alan dönüşümü esas 
alınmalı. Ülkemizde kent-
sel dönüşüm kapsamında 
tek uygun çözüm olarak 
vurgulanan ‘yıkım ve ye-
niden yapımın’ yanı sıra, 
Avrupa Birliği ülkelerinde 
olduğu gibi ‘güçlendirme/
yenileme’ çalışmalarının 
da önemli bir seçenek ol-
duğunun farkında olmalı-
yız” diye konuştu. 

[deprem ►
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THBB: Yüksek riskli yapılar hızlı tarama yöntemi 
ile tespit edilip acilen yenilenmelidir

17 Ağustos 1999 Marmara Depremi’nin 21’inci yıl dönümü vesilesiyle açık-
lamada bulunan Türkiye Hazır Beton Birliği Başkanı Yavuz Işık, depremler 
sonrasında yıkılmış veya ağır hasar almış binaların ayrıntılı incelenmesi ve 
alınan numunelerin deneye tabi tutulması sonucunda Rapor hazırladıkla-
rını belirterek; “Binalarda ciddi mühendislik ve uygulama zafiyetleri ile bir-
likte ilkel yöntemlerle elle üretilmiş düşük kalitede beton ve standartlara 

uymayan donatı çeliği kullanımı yıkımlara neden olmaktadır.” dedi.

Türkiye’de standartlara uygun 
beton üretilmesi ve inşaatlar-
da doğru beton uygulamalarının 

sağlanması için 32 yılı aşkın süredir 
uğraş veren Türkiye Hazır Beton Birli-
ği (THBB), 17 Ağustos 1999’da yaşanan 
deprem felaketinin 21’inci yıl dönümün-
de deprem gerçeğini hatırlattı. 2019 
yılında yürürlüğe giren yeni Türkiye 
Deprem Tehlike Haritası incelendiğinde 
nüfusumuzun yüzde 70’ten fazlasının 
deprem tehlikesi yüksek bölgelerde 
yaşadığının görüldüğüne dikkat çeken 
THBB Yönetim Kurulu Başkanı Yavuz 
Işık “Betonarme yapılarda zemin etü-
düne dayanan doğru bir temel seçimi, 
deprem hesabını da içeren bir statik 
projenin bulunması, projenin doğru 
olarak özenle uygulanması ve projede-
ki dayanımları sağlayan malzemelerin 
projede belirtildiği boyutlarda ve ko-
numlarda kullanılması esastır. Ancak 
deprem sonucu hasar gören binalarda 

bu kurallara kısmen uyulduğu, bazıla-
rında ise bu kurallara hiç uyulmadan 
binaların inşa edildiğini görüyoruz. 
Depremler sonrasında yıkılmış veya 
ağır hasar almış binaların ayrıntılı ince-
lenmesi ve alınan numunelerin deneye 
tabi tutulması sonucunda hazırladığı-

mız raporlar, binalarda ciddi mühen-
dislik ve uygulama zafiyetleri ile birlikte 
ilkel yöntemlerle elle üretilmiş düşük 
kalitede beton ve standartlara uyma-
yan donatı çeliği kullanımının yıkımlara 
neden olduğunu ortaya koymaktadır. 

Özellikle 90’lı yıllardan önce inşa 
edilen yapılarda elle karılan kalitesiz 
ve dayanım sınıfı düşük olan betonların 
kullanıldığını ve deprem sonrası yapı-
lan araştırmalarda yıkılan binaların C6 
ile C10 gibi düşük dayanımlı olduğunu 
tespit ettik. Yani bunların yıkılması için 
herhangi bir depreme gerek yok, bu bi-
nalar çevresel etki faktörleriyle de ken-
di kendiliğine yıkılmaya aday binalardır. 
Bu yapıların mutlaka yıkılıp yeniden ya-
pılması gerekmektedir.” dedi. 

Yapı stoğumuz acilen gözden geçi-
rilmeli ve depreme dayanıklı yapılmalı

Depreme karşı dayanıklı yapılaş-
manın sağlanması için önerilerde bulu-

nan Yavuz Işık, “Türkiye’de 
20 milyonun üzerinde ko-
nut bulunmaktadır. Bunla-
rın yüzde 35’i (yaklaşık 6,7 
milyon konut) maalesef 
depreme dayanıksızdır. 

Bu doğrultuda, ülke-
mizin mevcut yapı stoku 
envanterinin detaylı bir 
şekilde çıkartılması ve bü-
tün yapıların risk potansi-
yelinin ortaya konulması 
kritik öneme sahiptir. Bu 
kapsamda, ilk etapta hızlı 
tarama ile tespit edilecek 

“yüksek riskli yapılar” acilen yenilen-
melidir. 

Geriye kalan riskli yapıların ise per-
formansı daha detaylı analizlerle de-
ğerlendirilerek alınacak tedbirler belir-
lenmelidir.” dedi. 

İnşaat sürecindeki bütün kurallara 

eksiksiz uyulmalı
İnşaat yapım sürecinde dikkat edil-

mesi gereken kurallara değinen Yavuz 
Işık, yapıların depreme dayanıklı ol-
ması için inşaatların tasarım ve yapım 
zincirinde bulunan “zemin incelemesi”, 
“doğru projelendirme”, “kaliteli malze-
me”, “doğru uygulama” ve “denetim” 
kurallarının hepsine eksiksiz uyulması 
gerektiğinin altını çizdi.

İnşaatlarda daha yüksek dayanım 
sınıfında betonlar kullanılmalı

Türkiye Bina Deprem Yönetmeliği-
nin binalarda en az C25 dayanım sınıfı 
betonun kullanılmasını öngördüğünü 
söyleyen Yavuz Işık, “2019’da yürürlü-
ğe giren bu Yönetmeliğe göre yapılar-
da kullanılacak beton dayanım sınıfının 
bir sınıf yükseltilmesi sevindiricidir an-
cak yeterli değildir. Özellikle betonar-
me yapıların uzun yıllar boyunca dep-
reme karşı dayanıklı olabilmesi için dış 
çevre etkilerine dayanıklı şekilde boş-
luksuz olması gerekir. Bunun için de 
Yönetmelik’te dürabilitenin yani daya-
nıklılığın sağlanması için beton daya-
nım sınıflarının daha da yükseltilmesi 
çok önemlidir.” dedi.

Betonda KGS’nin yaptığı etkin de-
netim sektörün tamamına uygulan-
malı

Yapı malzemelerinin denetimine 
değinen Türkiye Hazır Beton Birliği 
(THBB) Yönetim Kurulu Başkanı Yavuz 
Işık, “Beton dünyada en çok kullanılan 
yapı malzemesidir. 

Bugün dünyanın en yüksek binaları 
betonarme ile yapılmakta ve en güven-
li yapı malzemesi olarak dünyanın dört 
bir yanında kullanılmaktadır. Ancak, 
diğer yapı malzemelerinde de olduğu 
gibi doğru uygulanması ve üretilmesi 
gerekmektedir.” dedi.
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TMB Başkanı Yenigün: Art arda yaşanan depremler 
sorumluluklarımızı bir kez daha hatırlattı

TMB Başkanı Mithat Yenigün, Marmara Depremi’nin 21. yıldönümü kapsa-
mında yaptığı açıklamada, 17 Ağustos 1999 tarihinde gerçekleşen deprem 
ile kaybettiğimiz binlerce vatandaşımızın acılarının hala yüreklerde oldu-
ğunu belirtirken, “Ard arda yaşanan son depremler de tüm kesimlerin dep-
rem konusundaki sorumluluklarını hatırlaması ihtiyacına işaret ediyor. Her 
an depreme hazır olalım, gerekli çalışmaları ciddiyetle ve hızla tamamla-

yalım” çağrısında bulundu.

Marmara Depremi’nin 21. yıl-
dönümü kapsamında Türkiye 
Müteahhitler Birliği (TMB) 

Başkanı Mithat Yenigün tarafından 
yapılan açıklamada, depremde kay-
bettiğimiz binlerce vatandaşımızın 
acılarının hala yüreklerde olduğu be-
lirtilirken, “TMB olarak, böyle bir acının 

ne ülkemizde ne de dünyada bir daha 
yaşanmamasını temenni ediyoruz” ifa-
deleri yer aldı. 
Yenigün, toplumsal hafızasında dep-
rem acılarının yer aldığı ülkemizde, art 
arda yaşanan son depremlerin de tüm 
kesimlerin bu konudaki sorumlulukla-
rını bir kez daha hatırlaması ihtiyacı-

nı ortaya 
koyduğu-
nu ifade 

etti. TMB Başkanı Yenigün, “Dünyanın 
en aktif deprem kuşaklarından birinde 
bulunan Türkiye’de sağlam yapıların 
önemi her geçen gün daha fazla his-
sedilmektedir. Güvenli yapılara iliş-
kin farkındalık artmakta ve önlemler 
memnuniyet veren biçimde alınmakta 
olsa da deprem gündeminin sürekli 
kılınarak ihtiyaçların tamamlanması 
gerekmektedir. Deprem hazırlıklarını 
bu afetin ciddi tehdidi altında olan ül-
kemizde öncelikli gündem maddesi kı-
lalım, gerekli çalışmaları ciddiyetle ve 
hızla tamamlayalım” diye konuştu. 

Üretim, denetim ve eğitimde sıfır tole-
rans 
Yenigün, sözlerine şu şekilde devam 
etti: “Kayıplara, deprem değil, ihmal ve 
kusurlu yapılar sebep oluyor. Zaman, 
‘üretim, denetim ve eğitimde depreme 
karşı sıfır tolerans’ zamanıdır. Ülkemiz 
açısından deprem odaklı kentsel dönü-
şüm hayati önem taşımaktadır. Ancak 
her zaman vurguladığımız üzere; kent-
sel dönüşüm bina bazlı ve rant odak-
lı ele alınmamalı, dönüşüm bütünsel 
bazda bilimsel biçimde tasarlanarak 
uygulanmalıdır. Doğru mühendislik 
yaşatır. Dolayısıyla müteahhitlik kri-
terlerini belirleyen yasal altyapının 
tamamlanması ve etkin biçimde uygu-
lanması gerekmekte, yapı denetimleri 
de büyük önem taşımaktadır. Ayrıca 
nitelikli ve eğitimli işgücünün dayanıklı 
yapılar için bir zorunluluk olduğu unu-
tulmamalıdır.” 

[deprem ►
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Zorunlu Deprem Sigortası yaptıranlar 
kuruluşundan itibaren DASK’tan toplam 

394 milyon TL hasar ödemesi aldı  
17 Ağustos Marmara Depremi’nin 21. yıldönümünde Türkiye genelinde Zo-
runlu Deprem Sigortalı konut sayısı 10 milyona yaklaştı. Depremden bir yıl 
sonra kurulan Doğal Afet Sigortaları Kurumu (DASK), kapsamdaki konutla-

rın yüzde 55’ini Zorunlu Deprem Sigortası ile deprem güvencesine aldı. 

Marmara Depremi’nin ardın-
dan, depremlerin konutlarda 
neden olacağı maddi zarar-

ları karşılamak ve deprem sonrasın-
da hayatın normale dönmesini ko-
laylaştırmak amacıyla kurulan Doğal 
Afet Sigortaları Kurumu (DASK), 17 
Ağustos’un 21. yıldönümünde güncel 
durumu değerlendirdi, gelecek planla-
rını paylaştı. Zorunlu Deprem Sigortalı 
konut sayısı 10 milyona yaklaşırken, si-
gortalılık oranı ise yüzde 55 oldu.
DASK’ın sigortalılık oranlarının yüksel-
mesi için son 20 yıldır çok büyük emek 
verildiğini vurgulayan DASK Yönetim 
Kurulu Başkanı Mete Güler şunları 
söyledi:
“17 Ağustos Marmara Depremi ve 
sonrasındaki süreç, o günleri yaşayan 
bizlerin hafızalarından asla silinme-
yecek. Aradan 21 yıl geçse de kayıp-
larımızın acısını hala en derinde his-
sediyoruz. Bununla birlikte depremin 
maddi hasarlarını ülke ekonomisine 
yük olmadan yönetmekte artık daha 
deneyimliyiz. Hem DASK’ın yürüttü-
ğü bilinçlendirme faaliyetleri hem de 
Afet Sigortaları Kanunu, Zorunlu Dep-
rem Sigortası’nın yaygınlaşmasına çok 
önemli katkı sağladı, bizi bu noktaya 
getirdi. DASK, geçtiğimiz 20 yılda Zo-
runlu Deprem Sigortası yaptıran konut 
sahiplerine, depremlerin neden oldu-
ğu maddi hasarlar için 394 milyon TL 
ödeme yaptı ve yaralarını sarıp hayata 
devam etmelerini kolaylaştırdı. Şimdi 
hedefimiz, ülkemizdeki tüm konutların 
DASK güvencesine girmesini sağla-
mak.”
Hasar anındaki yönetim kabiliyetinin 
ve poliçe sahibi vatandaşın tazminatını 
vaktinde almasının da sigorta siste-
mine güveni artırdığını belirten Güler 
şunları ifade etti:
“Bugün DASK 25 milyar TL toplam 
hasar ödeme gücüne sahip. Bu, dep-
remlerin neden olduğu maddi hasarın 
yönetimi açısından ülkemiz adına çok 

büyük bir avantaj. Bugün Türkiye’de 
her iki konuttan biri sigortalı. Bizim 
hedefimiz ise tüm konutları depreme 
karşı güvence altına almak.”

Sigortalılık oranları depremi yaşamış 
illerde daha yüksek 
Zorunlu Deprem Sigortalılık oranı en 
yüksek iller arasında özellikle deprem 
geçirmiş iller yer alıyor. Sigortalılık ora-
nı Bolu, Tekirdağ, Yalova ve Sakarya’da 
yüzde 80’in üzerinde seyrediyor. Yakın 
zamandaki depremlere bakıldığında 
da gözle görülür bir artışa rastlanıyor. 
2019 Eylül ayında Marmara Denizi’nin 
Silivri açıklarında meydana gelen 5.8 
büyüklüğündeki depremin ardından 
sigortalılık oranı yüzde 63’den yüzde 
67’ye artarken; Ocak 2020’de yaşanan 
Elazığ depreminin ardından Elazığ’daki 
sigortalılık oranı yüzde 35’ten yüzde 
49’a ve Malatya’da sigortalılık oranı 
yüzde 38’den yüzde 48’e yükseldi. Ela-
zığ depremi için toplam 31 bin hasar 
ihbarı gelirken, toplam 180 milyon TL 
ödeme yapıldı.

17 Ağustos’u yaşamayan nesle dep-
rem bilinci aşılanacak
Geçen 21 yılda 17 Ağustos’u yaşama-
yan yeni bir nesil yetiştiğinin de altını 
çizen Güler, “DASK olarak 20 yıldır de-
vam eden bilinçlendirme çalışmaları-
mızı şimdi daha da geliştirmek ve yay-
gınlaştırmak zorundayız. Yeni nesillere 
deprem ve Zorunlu Deprem Sigortası 
bilincini aşılamak zorundayız. Bugüne 
kadar 81 ile ulaşan bilinçlendirme fa-
aliyetlerimizi 20. kuruluş yıldönümü-
müz olan 2020’de daha da güçlendire-
rek sürdürüyoruz. Bundan sonrası için 
amacımız depremi ve depreme karşı 
alınması gereken önlemleri yeni bir acı 
yaşamadan anlatmak; herkesin depre-
me karşı finansal bir önlem olarak Zo-
runlu Deprem Sigortası yaptırmasını 
sağlamak” diye konuştu.
Depreme karşı önlem alma konusunda 

7’den 77’ye bilinçlendirme faaliyetleri 
yürüten DASK, depremi yaşamamış il-
lerde de sigortalılık oranlarının yüksel-
mesi için çalışmalarını sürdürüyor. 2011 
yılından bu yana devam eden Şehirler 
Yarışıyor, Sigortalılar Kazanıyor yarış-
ması kapsamında Türkiye’nin 81 ilinde 
İl Afet ve Acil Durum İl Müdürlükleri 
işbirliği ile Zorunlu Deprem Sigortası-
nı yaygınlaştırmak için bilinçlendirme 
kampanyaları düzenleniyor. 2014 yılın-
dan bu yana düzenlenen DASK Depre-
me Dayanıklı Bina Tasarımı Yarışması 
ile de inşaat mühendisliği ve mimarlık 
öğrencilerinde deprem bilincinin artı-
rılması ve depreme dayanıklı bina ta-
sarımı becerisinin geliştirilmesi hedef-
leniyor. Milli Eğitim Bakanlığı işbirliği 
ile hayata geçirilen “Dersimiz Deprem, 
Yaşasın Önlem” sloganına sahip “Ön-
celiğimiz Güven, Sorumluluğumuz Gü-
vence” projesiyle de ilkokul 4’üncü sınıf 
öğrencilerine deprem ve Zorunlu Dep-
rem Sigortası bilinci kazandırılması için 
pilot çalışmalar devam ediyor. 

Afet yönetimi her dönemde DASK’ın 
gündeminde

DASK, depreme hazır olmak için ope-
rasyonel ve finansal gücünü artıracak 
çalışmalar da yürütüyor. Afet Yönetim 
Projesi kapsamında olası bir depremde 
sigortalıların hasarlarını daha hızlı ve 
daha etkin şekilde karşılayabilmek için 
güçlü bir bilgi teknolojisi altyapısı kuran 
kurum, hasar tespitlerini mobil cihazlar 
üzerinden çok daha hızlı ve hatasız bir 
şekilde gerçekleştiriyor. DASK, operas-
yonel hazırlıkların yanı sıra muhtemel 
depremlere karşı hasar ödeme gücünü 
de artırmaya devam ediyor.
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Ticaret Bakanı Ruhsar Pek-
can Başkanlığında İstişare 
Kurulu’nun 16. Toplantısı,  video-

konferans yöntemiyle gerçekleştirildi.
Toplantıya, TOBB Başkanı Rifat Hi-

sarcıklıoğlu, TİM Başkanı İsmail Gülle, 
DEİK Başkanı Nail Olpak, TESK Başkanı 
Bendevi Palandöken, TÜSİAD Başkanı 
Simone Kaslowski, MÜSİAD Başkanı 
Abdurrahman Kaan, TMB Başkanı Mit-
hat Yenigün katıldı.

En yüksek ikinci temmuz ihracatı 
Pekcan, toplantının açılışında  

yaptığı konuşmada, pandemi süre-
cinde Nisan’da 8 milyar 975 milyon 
dolar olan ihracatın, Mayıs ayında 
9 milyar 956 milyon dolara, Haziran 
ayında 13 milyar 462 milyon dolara 
ve Temmuz’da da 15 milyar 11 milyon 
dolara yükseldiğini belirterek, bu değer 

ile en yüksek ikinci Temmuz ayı ihracat 
değerinin gerçekleştiğini söyledi. 

İhracatın ithalatı karşılama oranı
Haziran ayında % 82,6 olan ihraca-

tın ithalatı karşılama oranının % 84,5’e 
altın hariç olarak karşılama oranının 
ise yüzde 94’e ulaştığına işaret eden 
Pekcan, bundan sonraki dönemde de 
ihracat artışının devamını bekledikleri-
ni söyledi.

İmalat sanayi kapasite kullanım 
oranı, sanayi üretim endeksi, reel 
kesim güven endeksi gibi ekonomik 
göstergelerin pozitif yönde gittiğini be-
lirten Pekcan, “Sanayi üretimi endek-
sinde yüzde 17,6’lık artışla Avrupa’da 
1. sırada yer aldık. Zaten ilk çeyrekte 
büyümede G20 ülkeleri arasında yüzde 
4.5 büyüme ile birinci sıraya gelmiştik. 
Bu veriler ve iç piyasanın canlanması 

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan 
Başkanlığında 16. İstişare Kurulu 

Toplantısı Yapıldı

[dış ticaret ►

Pekcan, toplantının 
açılışında  yaptığı 

konuşmada, pandemi 
sürecinde Nisan’da 

8 milyar 975 milyon 
dolar olan ihracatın, 

Mayıs ayında 9 milyar 
956 milyon dolara, 

Haziran ayında 13 
milyar 462 milyon 

dolara ve Temmuz’da 
da 15 milyar 11 milyon 

dolara yükseldiğini 
belirterek, bu değer ile 

en yüksek ikinci Temmuz 
ayı ihracat değerinin 

gerçekleştiğini söyledi.
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memnuniyet verici” dedi.

Türk Eximbank destekleri... 
Esnafa ve küçük işletmelere yö-

nelik Hazine ve Maliye Bakanlığınca 
önemli destekler verildiğini hatır-
latan Pekcan, Türk Eximbank’ın da 
Türkiye’den mal ve hizmet ihracatı 
ile ilgili kaynaklarının çeşitlendiril-
mesi ve kapasite artırılması yönün-
de çalışmalarının devam ettiğini 
söyledi.

Pandemi sürecinde e-ticaret ve 
e-ihracat hacminin arttığına dikkati 
çeken Pekcan, Ticaret Bakanlığının 
resmi olmayan verilerine göre, 2019 
yılı itibarıyla e-ticaret hacminin 136 
milyar TL olarak gerçekleştiğini, 
2020 yılı 6 aylık e-ticaret verilerini 
de  en kısa sürede kamuoyu ile pay-
laşacaklarını bildirdi.

Pandemi sürecinde işletmele-
ri, e-ticarete yöneltmek için Sanal 
Ticaret Akademisi, Export Akade-
misi gibi eğitim portallarını devreye 
aldıklarını anlatan Pekcan, bunun 
dışında e-ticaret eğitimlerini devre-
ye aldıklarını söyledi.

Eğitim faaliyetleri 
Pekcan, daha çok esnafı, 

KOBİ’leri, kadın ve genç girişimcileri 
ve girişimcileri e-ticaret alanına 
yönlendirmeye gayret ettikleri-
ni vurgulayarak, buna yönelik de 
eğitim faaliyetlerini sürdürdüklerini 
söyledi.

Bakanlığın sanal ticaret heyet-
leri, fuar çalışmaları hakkında da 
bilgi veren Pekcan, “Sektörel ticaret 
heyetlerimiz çok talep görüyor ve 
artık çok sayıda ülkeyle buna devam 
ediyoruz. 10-21 Ağustos’ta  Meksi-

ka-Kolombiya Genel Sanal Ticaret 
Heyeti gerçekleşiyor, daha sonra 
da Almanya ile Genel Sanal Ticaret 
Heyeti gerçekleştireceğiz.” şeklinde 
konuştu.

Dijitalleşmenin önemi
Bakanlık olarak dijitalleşmeye 

çok önem verdiklerini, ihracatçıların 
da bu konuda çok istekli olduğunu 
belirten Pekcan, “Bakanlığımızın 
çok önemli projelerinden biri olan 
Kolay İhracat Platformu’nun birinci 
fazı tamamlanarak  kullanıma hazır 
hale geldi.  İhracatı tabana yaymayı 
amaçlayan söz konusu sistemin en 
kısa sürede tanıtımını yaparak,  dev-
reye alacağız.” ifadesini kullandı.

Pekcan, sistemle ihracat yapmak 
isteyenlerin, ihraç etmek isteği ürü-
ne ilişkin bilgilerden, ülke bilgile-
rine o ülkedeki pazar verilerinden, 
ihracatı yapılacak ürünü doğrudan 
etkileyen mevzuata; uluslararası 
anlaşmalardan doğan haklardan, 
ülkelerdeki vergi, kota gibi bilgilere 
akıllı ihracat robotu vasıtasıyla çok 
rahat ulaşabileceğini söyledi.

Ticari diploması faaliyetleri 
Ticari diplomasi faaliyetlerine 

de değinen Pekcan, “2020  Ocak-
Ağustos döneminde  ABD Ticaret 
Bakanı Wilbur Ross ile AB Ticaret 
Komiseri Phil Hogan’ın da aralarında 
bulunduğu 35 muhatabımızla ikili 
ticari ve ekonomik ilişkilerimizi ele 
aldığımız görüşmeler yaptık. Pan-
demi döneminde görüşmelerimizi 
daha çok videokonferans ve tele-
konferans yöntemiyle gerçekleştir-
dik. Bu dönemde ikili ilişkilerimizi ve 
ticari diplomasi faaliyetlerimizi etkin 

bir şekilde yürütüyoruz.“ şeklinde 
konuştu.

Libya ile de uzun görüşmelerden 
sonra Türk müteahhitlik firmaları 
tarafından üstlenilen ve 2011 yılında 
yaşanan olaylardan sonra yarım 
kalan müteahhitlik projelerinin tek-
rar hayata geçirilmesine yönelik yol 
haritasına yönelik mutabakat zaptı 
imzaladıklarını hatırlatan Pekcan, 
imzalanan bu anlaşmanın Türk 
firmaları ve Libyalı işveren idareler 
arasında yapılacak ikili görüşmele-
rin çözüm üretecek biçimde sonuç-
lanması için yol gösterici bir kılavuz 
belge olma niteliğinde olduğunu 
söyledi.

Pekcan, “Bu hem firmalarımızın 
alacaklarından, avans ödemelerine; 
teminat mektuplarından, maki-
ne-ekipman, şantiye veya yapılan 
projenin gördüğü zararlara; fiyat 
artışlarından, projelerin devam edip 
etmemesine ve devam etmeyecek 
projeler için tasfiye süreçlerinin 
belirlenmesine kadar tüm konuları 
ele alan ayrıca har iki tarafın kendini 
güvende hissedeceği, Türkiye-Libya 
işbirliğinin önünü açacak bir anlaş-
ma. Bu süreçte Türkiye Müteahhitler 
Birliği ve DEİK başta olmak üzere 
tüm STK’lara hem sabırları hem de 
katkıları için teşekkür ediyorum. 
Tam bir özel sektör kamu işbirliği 
sergiledik.” dedi.

Öte yandan, katılımcı STK 
başkanları da toplantıda özetle 
normalleşme sürecinde, Türkiye 
ekonomisinin gösterdiği performan-
sa değinirken, önümüzdeki dönemde 
başta dijitalleşme çalışmaları olmak 
üzere gündemlerinde olan ticari 
etkinlikler konusunda bilgi paylaştı.
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Tüpraş ikinci çeyrekte 4,9 milyon ton 
üretim gerkçekleştirdi

Türk Türkiye Petrol Rafinerileri AŞ 
(Tüpraş), yılın ikinci çeyreğinde 
toplam 4,9 milyon ton üretim 

ve 5,3 milyon ton satış gerçekleştirdi.
Türkiye’nin en büyük sanayi kuruluşu 
Tüpraş, 2020 yılının ikinci çeyrek fi-
nansal sonuçlarını açıkladı.

Tüpraş Kurumsal İletişim Müdür-
lüğünden yapılan açıklamada, şirketin 
dünyayı etkisi altına alan yeni tip koro-
navirüs (Kovid-19) salgınını önlemeye 
yönelik tedbirlerin sürdüğü yılın ikinci 
çeyreğinde de verimlilik odaklı üretim 
anlayışı, güçlü ve disiplinli finansman 
politikalarıyla Türkiye’nin enerji ihti-
yacını kesintisiz karşılamaya devam 
ettiği belirtildi.

Yılın ikinci çeyreğinde yüzde 69,5’lik 
kapasite kullanımıyla 4,9 milyon ton 
üretim yapan Tüpraş’ın 4,1 milyon 
tonu yurt içinde olmak üzere toplam 
5,3 milyon ton ürün satışı gerçekleş-
tirdiği bilgisine yer verilen açıklamada, 
salgın nedeniyle yurt içinde ve yurt dı-

şında yaşanan talep daralmasının yı-
lın ikinci 3 aylık döneminde de etkisini 
sürdürdüğü kaydedildi.

Açıklamada, en büyük etkinin kü-
resel havacılık faaliyetlerinin durma 
noktasına gelmesiyle birlikte jet yakıtı 
talebinde gözlemlendiği aktarılarak, 
söz konusu dönemde dünya nüfu-
sunun yarısından fazlasını kapsayan 
sokağa çıkma ve seyahat etme kısıtla-
maları nedeniyle kara yolu yakıtlarına 
olan talebin de zayıflamadan payını 
aldığı ifade edildi.

”Ürün marjları tekrar yükselme 
trendine girdi”

Yüksek seviyelere ulaşan ürün 
stoklarının ise özellikle nisan ve ma-
yıs aylarında ürün marjlarının üzerin-
de önemli baskı oluşturduğuna işaret 
edilen açıklamada, “Haziran ayından 
itibaren, salgına yönelik önlemlerin 
hafifletilmeye başlanması ve eko-
nomilerin yeniden açılma sürecine 

girmesi ile talep tarafında görülen 
canlanma sinyalleri neticesinde ürün 
marjlarının tekrar yükselme trendine 
girdiği gözlemlendi.” ifadesi kullanıldı.
Açıklamada, mart ayını varil başına 18 
dolar seviyesinde kapatan ham pet-
rol fiyatının nisanda zayıf seyrini sür-
dürdüğü kaydedilerek, “Günlük olarak 
son 20 yılın en düşük seviyesi olan 13 
dolar/varil seviyesine kadar geriledi. 
Brent ham petrol fiyatı, mayıs ayından 
itibaren hem salgın ile mücadele ko-
nusunda artan iyimserlik hem de OPEC 
üyeleri ve diğer ham petrol üreticileri-
nin uyguladığı arz kısıtları sayesinde 
toparlama eğilimine girerek haziran 
sonunda 42 dolar/varil düzeyine ulaş-
tı.” değerlendirmesi yapıldı.

”Talebin toparlanmaya 
başlamasıyla İzmir Rafinerisi 
üretime geri döndü”

Kovid-19 salgınına bağlı olarak ta-
lepte meydana gelen azalışın olumsuz 

Türkiye Petrol Rafinerileri AŞ (Tüpraş), yılın ikinci çeyreğinde toplam 4,9 
milyon ton üretim ve 5,3 milyon ton satış gerçekleştirdi.

[kocaeli’nin en büyükleri ►
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etkilerini en aza indirmek amacıyla 
5 Mayısta üretime ara veren Tüp-
raş İzmir Rafinerisi’nin, talepte gö-
rülen toparlama işaretleriyle be-
raber öngörüldüğü gibi 1 Temmuz 
itibarıyla kademeli olarak üretime 
geri döndüğü ifade edilen açıkla-
mada, şöyle denildi:

”Bu dönemde özellikle jet yakı-
tı talebinin daha fazla etkilenmesi 
sebebiyle, üretim optimizasyonu 
uygulanarak jet yakıtı üretim oran-
ları düşürüldü. Tüpraş 2020 yılının 
ikinci çeyreğinde yüzde 69,5’lik ka-
pasite kullanımıyla 4,9 milyon ton 
üretim yaparken, 4,1 milyon tonu 
yurt içinde olmak üzere toplam 5,3 
milyon ton ürün satışı gerçekleş-
tirdi. 

Talep düşüşüyle azalan satış-
ların ve düşen fiyatların neticesin-
de Tüpraşın 2020 yılı ikinci çeyrek 
cirosu 9,3 milyar TL oldu. Tüpraş, 
Kovid-19 tedbirlerinin akaryakıt 
ürün talebi üzerinde oluşturduğu 
olumsuz etkiler ve ürün marjların-
da görülen zayıflamanın sonucun-
da, 2020’nin ikinci çeyreğinde 185 
milyon TL net zarar kaydetti.

”Açıklamada, Tüpraş’ın yürüt-
tüğü etkin finansman politikala-
rıyla içinde bulundukları dalgalı 
dönemde güçlü bilançosunu koru-
duğu vurgulanarak, şirketin nitelik-
li insan kaynağı ve küresel rekabet 
gücü ile hissedarları, iş ortakları ve 
Türkiye için katma değer oluştur-
maya devam ettiği kaydedildi.

”Yılın ilk yarısında 450 
milyon lira yatırım harcaması 
gerçekleştirildi”

Salgının ilk günlerinden bu 
yana Dünya Sağlık Örgütü ve Sağ-
lık Bakanlığı başta olmak üzere 
tüm yetkili mercilerin güncel öneri 
ve direktifleri doğrultusunda ge-
rekli önlemleri ve Koç Holding Kriz 
Merkezinin yönlendirmelerinin 
dikkate alındığı belirtilen açıkla-
mada, Tüpraşın Türkiye’nin akar-
yakıt ihtiyacını karşılama görevini, 
hiçbir aksaklığa izin vermeden ba-
şarıyla yerine getirirken, emniyetli 
üretim önceliğini koruduğu vur-
gulandı.Açıklamada, Türkiye’nin 
enerji ihtiyacının karşılanması 
konusunda stratejik öneminin bi-
lincinde olan Tüpraşın 2020 yılının 
ikinci çeyreğinde de modernizas-
yon ve enerji verimliliği konuların-
da projelerini sürdürerek, yılın ilk 
yarısında toplam 450 milyon lira 
yatırım harcaması gerçekleştirdiği 
bildirildi.

Sanayi kenti Kocaeli’den 
yılın ilk yarısında 5,4 milyar 
dolarlık ihracat

Sanayi ve liman kenti Kocaeli’nin 
ocak-haziran dönemindeki 
ihracatı 5,4 milyar dolar olarak 

gerçekleşti.
Türk sanayisinin merkez üssü Ko-

caeli, Türkiye’nin küresel pazarlardaki 
varlığının genişlemesine en fazla katkı 
veren şehirler arasında yer alıyor.

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) 
verilerine göre, Kocaeli yılın ilk 6 aylık 
döneminde en fazla ihracat yapan iller 
arasında 5 milyar 399 milyon 367 bin 
dolarla İstanbul ve Bursa’nın ardından 
üçüncü sırada yer aldı.

Kent ihracatı yeni tip koronavirüs 
salgını (Kovid-19) nedeniyle geçen 
yılın aynı dönemine göre yüzde 30 ge-
rilese de fabrikaların yeniden faaliyete 
geçmesiyle kayıplar hızlı bir şekilde 
telafi ediliyor. Nisanda aylık bazda 
yüzde 57’lik oranla keskin bir düşüş 
yaşayan Kocaeli’den yapılan ihracat, 
mayısta ise bir önceki aya göre yüzde 
34 artmıştı. Güçlü toparlanmasını ha-
ziran ayında da devam ettiren kentin 
ihracatı, aylık bazda 865 milyon 419 
bin dolara ulaştı.

İhracatı otomotiv ve kimya omuz-
ladıÜlkenin en büyük sanayi kuruluş-
larından Tüpraş, Ford Otosan, Hyundai 
Assan ve Honda Türkiye gibi firmalara 
ev sahipliği yapan Kocaeli’nin ihraca-
tında otomotiv ve kimya sektörünün 
önemli payı bulunuyor.

Kent ihracatının yüzde 68,3’üne 
denk gelen 3 milyar 689 milyon 786 
bin dolarlık kısmını, otomotiv ve 
kimya sektörlerinde faaliyet gösteren 
firmalar yaptı.Ford Otosan, Hyundai 
Assan, Honda Türkiye ve Anadolu 
Isuzu’nun üretim tesislerinin bu-

lunduğu kentin ihracatında ilk sırayı 
otomotiv sektörü aldı. Söz konusu dö-
nemde Kocaeli’nin otomotiv ihracatı 2 
milyar 233 milyon 475 bin dolar olarak 
kayıtlara geçti.

Ülkenin en büyük sanayi kuruluşu 
olan Tüpraş’ın yıllık 11 milyon ton ham 
petrol işleme kapasitesine sahip İzmit 
Rafinerisi ve yıllık yaklaşık 4,5 milyon 
ton siyah ürün işlenen Fuel Oil Dönü-
şüm Tesisi ile irili ufaklı madeni yağ ve 
boya tesisine ev sahipliği yapan kentin 
ihracatında kimya sektörü ikinci sırada 
yer aldı. 

Kentin kimyevi madde ve mamul-
leri ihracatı, bu dönemde 1 milyar 456 
milyon 311 bin dolar oldu.Çelik sektörü 
343 milyon 649 bin dolarla üçüncü 
sırada yer alırken, bunu 339 milyon 
581 bin dolarla demir ve demir dışı 
metaller, 263 milyon 240 bin dolarla 
elektrik-elektronik, 226 milyon 445 
bin dolarla iklimlendirme endüstrisi 
izledi.Lider ihraç pazarı Almanya İzmit 
Körfezi’nin etrafında kurulu 35 liman 
tesisiyle Türkiye’nin adeta dünyaya 
açılan kapısı olan Kocaeli, ocak-hazi-
ran döneminde dünyanın dört bir ya-
nındaki 177 ülke ve 13 serbest bölgeye 
sevkiyat yaptı.

Yılın ilk yarısında Kocaeli’den en 
fazla ihracat yapılan dış pazar Avrupa 
ekonomisinin lokomotifi konumundaki 
Almanya oldu. Bu ülkeye 422 milyon 
420 bin dolarlık ihracat gerçekleşti-
rildi.Hollanda, 407 milyon 808 bin do-
larla ikinci sırada yer alırken, bu ülkeyi 
398 milyon 748 bin dolarla Birleşik 
Krallık, 378 milyon 666 bin dolarla 
Slovenya, 328 milyon 788 bin dolarla 
İtalya takip etti.
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İş Bankası girişimcilik ekosistemine 
desteğini sürdürüyor

Türkiye İş Bankası Genel Müdür 
Yardımcısı Yalçın Sezen, “Yatı-
rımcısı olduğumuz Maxis Yeni-

likçi Girişim Sermayesi Yatırım Fonu 
aracılığıyla girişimcilerin en çok ihti-
yacı olan yatırım konusunda da des-
tek sağlıyoruz. 2018 yılında kurulan 
fonun toplam yatırım tutarı 1,75 mil-
yon dolara ulaştı.” dedi.

Sezen, İş Bankası’nın girişimciliğe 
verdiği destek hakkında açıklamalar-
da bulundu.

İş Bankası’nın, kuruluşundan bu 
yana müteşebbislerin büyümesine 
verdiği destek ile pek çok sektörün 
büyüyüp gelişmesinde önemli bir 
paydaş olarak yer aldığını anlatan 
Sezen, bu vizyon çerçevesinde, gü-
nümüzde de teknoloji odağı ile iş 

yapan startupları desteklediklerini 
söyledi.

Sadece girişimciler ile sınırlı kal-
mayıp tüm ekosistemi kesintisiz ve 
uzun soluklu olarak destekleme ga-
yesi ile 4 yıl önce Workup Girişimcilik 
Programı’nı başlattıklarını aktaran 
Sezen, şu bilgileri verdi:

“Ana sponsoru olduğumuz Wor-
kup Girişimcilik Programı pandemi 
döneminde dahi kesintiye uğrama-
dan online olarak devam etti ve ha-
ziran ayında 6. dönem mezunlarını 
verdi. 6. dönem mezunu 11 girişimi-
mizin daha işlerini büyüterek daha 
büyük değerler yaratmalarına katkı 
sağladık. Böylelikle programdan me-
zun olan girişim sayısı 60’a ulaşmış 
oldu. Programın 7. dönemini de 18 gi-

rişimle ağustos ayında başlattık. On-
line olarak başlattığımız bu dönemki 
programımızda, İstanbul dışında An-
kara, İzmir ve Bursa’dan da girişimci-
ler yer alıyor.

Dolayısıyla sağladığımız faydanın 
coğrafi alanını da genişletmeye de-
vam ediyoruz.

Diğer taraftan ülkemizde üniver-
site öğrencilerinin girişimcilik ile ta-
nışması, bu girişimcilik aşısını mes-
lek seçimleri ve akademik kariyerleri 
öncesinde almaları için yurt sathında 
çalışmalarını sürdüren Türkiye Giri-
şimcilik Vakfı’nın da ana destekçisi 
olmayı sürdürüyoruz.

Ülkemizde kadın girişimcileri 
cesaretlendirmek adına kapsamlı 
destekler sunan ARYA Kadın Yatırım 

İş Bankası Genel Müdür Yardımcısı Yalçın Sezen,”Maxis Yenilikçi Girişim Ser-
mayesi Yatırım Fonu aracılığıyla girişimcilere en çok ihtiyacı olan yatırımda 
da destek sağlıyoruz.2018 yılında kurulan fonun toplam yatırım tutarı 1,75 

milyon dolar oldu”dedi

[kocaeli’nin en büyükleri ►

İş Bankası Genel Müdür Yardımcısı 
Yalçın Sezen
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Platformu’nu desteklemeye devam 
ediyoruz.”

- “Çok sayıda girişimin ürün ve 
hizmetlerini satın alıyoruz”

Sezen, Türk Girişim ve İş Dünya-
sı Konfederasyonu (TÜRKONFED) ile 
ortak yürüttükleri Dijital Dönüşüm 
Merkezi’nde çözüm arayışı ve ihti-
yacında olan KOBİ’ler ile teknoloji 
sağlayıcısı girişimcileri bir araya ge-
tirdiklerini; ayrıca, İŞ’TE KOBİ inter-
net sitesinde, teknolojik girişimcile-
re özel oluşturdukları sayfada özel 
haberler, blog yazıları, raporlar ve 
videolar gibi içerikler sunduklarını 
vurguladı.

Sezen, şunları kaydetti: “Ekosis-
teme sunduğumuz tüm desteklerin 
yanında, çok sayıda girişimle kavram 
kanıtlama çalışması yapıyor, ürün ve 
hizmetlerini satın alıyor, ortak kam-
panyalar yaparak müşteri tabanları-
nı geliştirmelerini sağlıyoruz.

Ayrıca, yatırımcısı olduğumuz 
Maxis Yenilikçi Girişim Sermayesi 
Yatırım Fonu aracılığıyla girişimci-
lerin en çok ihtiyacı olan yatırım ko-
nusunda da destek sağlıyoruz. 2018 
yılında kurulan fonun toplam yatırım 
tutarı 1,75 milyon dolara ulaştı. Özet 
olarak, sadece girişimlere değil, giri-
şimcilik ekosisteminde birlikte değer 
yaratabileceğimiz herkese samimi 
desteklerimizi sunmaktan imtina et-
miyoruz.”

- 3,5 aylık bu dönemde toplam 35 
online etkinlik düzenledik

Sezen, Türkiye’de ilk Kovid-19 
vakasının açıklandığı 11 Mart’tan 
2 gün sonra, Workup Girişimcilik 
Programı’nı online ortama taşıdıkla-
rını belirterek, bu dönemde iş model-
leri önemli ölçüde olumsuz etkilenen 
birçok girişimle, adeta girişimin bir 
kurucu ortağıymış gibi yakın çalıştık-
larını söyledi.

Düzenledikleri etkinliklerde de 
yeni düzende ön plana çıkması bek-
lenen iş modelleri, müşteri beklenti-
leri ve potansiyel engeller konularına 
özellikle yoğunlaşarak, girişimlerin 
farkındalık düzeylerini artırmaya 
gayret gösterdiklerini aktaran Se-
zen, bu kapsamda ilham etkinlikle-
rini, mentorluk görüşmelerini, eğitim 
ve aktarımları online mecralar üze-
rinden sürdürdüklerini kaydetti.

Sezen, “Yaklaşık 3,5 aylık bu dö-
nemde toplam 35 online etkinlik 
düzenledik. Bu dönemde girişimcilik 
ekosistemimizin önemli paydaşları 
ile gerçekleştirdiğimiz 10 etkinliği de 
sosyal medya hesaplarımızdan can-

lı yayınlayarak, bu değerli içerikleri 
tüm ekosistemin erişimine sunduk.” 
ifadelerini kullandı.

- Workup’lı 3 ekip San Francisco’ya 
gitti

Sezen, Workup Girişimcilik 
Programı’nda girişimlerin, en kısıtlı 
kaynak olan zamanı, diğer girişimle-
rin tecrübelerinden öğrenerek daha 
etkin şekilde kullanabildiğini dile ge-
tirerek, buna ek olarak, müşteri bul-
ma ve ölçeklenme konusunda pek 
çok fayda yaratan program ile giri-
şimlerin İş Bankası ve iştiraklerinin 
müşterisi olma, birlikte ürün ve hiz-
met geliştirme veya yine İş Bankası 
ve grup şirketlerinin müşterilerine 
ortak kampanyalar ile erişme imka-
nına sahip olduklarını söyledi.

Girişimcileri, programda yer alan 
uzman mentor ağı ile yol haritaları-
nı profesyonelce oluşturduğunu an-
latan Sezen, bu sayede çok çeşitli iş 
bağlantıları edindiklerini kaydetti.

Ülkenin önde gelen melek yatı-
rım ağları ve fonlarla tanışma imkanı 
elde edildiğini aktaran Sezen, şöyle 
konuştu:

“Girişimcilerimiz geleneksel ve 
dijital mecralarda kendini gösterme 
imkanı buluyorlar. Bunların yanında, 
ücretsiz bulut kullanım hakları, iş or-
taklarımızdan indirimli veya ücretsiz 
ürün ve destek paketleri de sunu-
luyor. Girişimler, yurt içi ve yurt dışı 
etkinliklerde yer alma fırsatına sahip 
olarak potansiyel müşteri ve yatı-
rımcılarına daha hızlı ulaşıyor.

2019 yılında, Workup’lı girişimler 
arasından seçilen 11 ekibin katıldığı, 
ABD pazarına açılmak için gerekli 
adımların aktarıldığı bir eğitim prog-
ramı düzenlendi. Söz konusu giri-
şimler arasından seçilen 3 ekip ise, 
San Francisco’daki inovasyon mer-
kezimiz Maxitech’in desteğiyle, ekim 
ayında San Francisco’ya giderek po-
tansiyel müşteriler, yatırımcılar ve 
hızlandırma programlarının yöneti-
cileri ile bir araya geldi.

Ayrıca 32 farklı API’mızı girişim-
lerin ve geliştiricilerin kullanımına 
sunduğumuz developer.isbank.com.
tr API portalımız ile geleceğin iş mo-
dellerine teknik olarak da desteğimi-
zi artırarak devam ettiriyoruz.”

- “Teknolojik Girişimci Tarifesi’ni 
hazırladık”

Yalçın Sezen, teknolojiye ve ye-
nilikçiliğe dayalı girişimciliği önem-
siyor ve gerek finansal gerekse de 

finans dışı uygulamalar ile destek 
sağladıklarını söyledi.

Teknoparklarda ve civarında fa-
aliyet gösteren şubeler başta olmak 
üzere tüm şubelerce girişimcilere 
yaygın bir hizmet sunduklarını anla-
tan Sezen, şu bilgileri verdi:

“Finansal olarak baktığımızda 
inovatif, teknoloji tabanlı ve de hızlı 
büyüme potansiyeli bulunan, faali-
yet süresi 3 yıldan az olan teknolojik 
girişimcilerin ticari hayatlarının ilk 
aşamasında temel bankacılık hiz-
metlerimizden belirli bir süre ücret-
siz veya indirimli olarak faydalandı-
rılması amacıyla Teknolojik Girişimci 
Tarifesi’ni hazırladık.

Bu tarife ile 1 yıl boyunca İnternet 
Şubesi ve İşCep’ten sınırsız ücretsiz 
havale ve EFT, ücretsiz sanal POS ve 
çek karnesi ile çek tahsilatında yüzde 
50 indirim imkanı sunuyoruz. Bugüne 
kadar 500’e yakın teknoloji firmasına 
bu imkanlarımızı sunduk.”

- “Amacımız daha uzun soluklu, 
toplam faydayı büyütecek iş birlikle-
rine imza atmak”

Sezen, İş Bankası’nın uzun za-
mandır ekosistemin içerisinde aktif 
ve samimi olarak çalışmalarını sür-
dürdüğünü ifade ederek, değişen iş 
modelleri kapsamında ihtiyaç duy-
duğu iş birlikleri ve iş fikirlerini bul-
mak bakımından partnerlerle bera-
ber farklı yarışmalar ve programlar 
da düzenlediklerini kaydetti.

Geçen dönemde yapay zeka (AI) 
ve tarım teknolojileri dikeylerinde 
yarışmalar düzenlediklerini aktaran 
Sezen, açıklamalarını şöyle sürdür-
dü:

“Tüm çalışmalarımızda amacımız 
daha uzun soluklu, toplam faydayı 
büyütecek iş birliklerine imza atmak. 
Bunun en güzel örneklerinden biri de 
Koç Üniversitesi bünyesinde ülkemi-
zin bilimsel ve akademik faaliyetle-
rine katkıda bulunmak, yapay zeka 
alanında ileri düzeyde çalışmalar 
gerçekleştirmek amacıyla kurulan 
‘Yapay Zeka Uygulama ve Araştırma 
Merkezi’ için yaptığımız iş birliği.

Merkez; ülkemizdeki bilimsel ve 
akademik faaliyetlere katkıda bulun-
mayı, yapay zeka alanında ileri dü-
zeyde çalışmalar gerçekleştirmeyi 
amaçlıyor. Böylece girişimcilik eko-
sistemindeki akademi ve reel sektör 
bağını kuvvetlendirirken, ülkemizin 
dijitalleşmesine ve yapay zeka kul-
lanımının yaygınlaşmasına da katkı 
sağlamayı amaçlıyoruz.”
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AB ile Vietnam arasında 30 
Haziran 2019 tarihinde imzala-
narak 1 Ağustos 2020 tarihin-

de yürürlüğe giren Serbest Ticaret 
Anlaşması Türkiye için rekabeti 
artıracak. 

AB ile gümrük birliği içinde olan 
ve en büyük ticaret ortağı AB olan 
Türkiye için de büyük önem taşıyan 
anlaşmayı değerlendiren İKV Baş-
kanı Ayhan Zeytinoğlu konuyla ilgili 
bir açıklamada bulunarak şunları 
söyledi:

AB için en iddialı anlaşma
“1 Ağustos itibarıyla AB’nin yürür-

lükteki STA’larına bir yenisi ekle-
niyor. Bu kez söz konusu ülke son 
yıllarda ihracat hamlesini artıran ve 
Çin’e alternatif pazarlardan biri ola-
rak öne çıkan Vietnam. Singapur’un 
ardından AB’nin STA imzaladığı 
ikinci Güneydoğu Asya ülkesi. AB 
bu anlaşmayı Birliğin bugüne kadar 
gelişmekte olan bir ülke ile akdet-
tiği en iddialı anlaşma olarak lanse 

ediyor. Anlaşma yürürlüğe girer 
girmez Vietnam’ın AB’ye ihracatında 
gümrük vergilerinin %71’i kalkacak, 
geri kalanı ise 7 yıl içinde tedricen 
kaldırılacak. Anlaşma tarife dışı 
engelleri de yasaklıyor, fikri mülkiyet 
koruma, işçi hakları ve sürdürüle-
bilir kalkınmaya ilişkin koşullar öne 
sürüyor ve hizmet ile kamu alımları 
piyasalarının da açılmasını getiriyor. 
STA’nın yanında AB ile Vietnam ara-
sında yatırımların korunmasını ilişkin 
bir anlaşma da imzalandı.”

Türkiye için rekabeti artıracak
Başkan Zeytinoğlu Vietnam’ın bu 

anlaşma ile AB’ye ihracatını teks-
til, ayakkabı, elektronik gibi kritik 
sektörlerde artıracağını ve bunun 
Türkiye açısından rekabetin artması 
anlamına geleceğini açıkladı:

“Vietnam Türkiye’nin AB ile tica-
reti açısından önemli bir rakip. Kısaca 
bu ülkeye bakalım. Vietnam ihracata 
dayalı ekonomisi ile hızla kalkınan bir 
ülke.  Son yıllarda bu ülkeye Çin ya-

AB-Vietnam STA’sı Türkiye için rekabeti 
artıracak

Başkan Zeytinoğlu 
Vietnam’ın bu anlaşma ile 

AB’ye ihracatını tekstil, 
ayakkabı, elektronik 

gibi kritik sektörlerde 
artıracağını ve bunun 

Türkiye açısından 
rekabetin artması 

anlamına geleceğini 
açıkladı:
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Avrupa Birliği Çerçe-
ve Programlarının 
Türkiye’de etkili bir 

şekilde işleyişini sağ-
lamaya yönelik strateji 
ve eylemleri belirlemek, 
belirlenen Strateji Çerçe-
vesinde başlıca Ar-Ge ve 
yenilik aktörlerini ha-
rekete geçirecek, teşvik 
edecek, bilgilendirecek, 
destekleyecek kararları 
almak ve gerekli çalış-
maları yapmak üzere 
kurulan Ufuk2020 Prog-
ramı İzleme ve Yönlen-
dirme Kurulu ve Danışma 
Kurulu, TÜBİTAK Başkanı 
Prof. Dr. Hasan Mandal ve 
Dışişleri Bakan Yardımcısı 
Faruk Kaymakcı’nın katılı-
mı ile gerçekleştirildi.  

Toplantıda son dönem 
Ufuk2020 programı başa-
rıları, çalışma grupları 
faaliyetleri, Ufuk Avrupa 
hazırlık çalışmaları ile 
Ufuk2020 Yeşil Muta-
bakat çağrısı konuları 
görüşüldü.

Toplantıya Türki-
ye Odalar ve Borsalar 
Birliği’ni (TOBB) temsilen 
Reel Sektör, Ar-Ge ve Uy-

gulama Dairesi Başkanı 
Hasan Çağlayan Dündar 
katıldı. Dündar, Ufuk2020 
ve Ufuk Avrupa çalış-
malarını yakından takip 
ettiklerini, bu kapsamda 
TÜBİTAK ile işbirliğinde 
KOBİ’lere yönelik olarak 
etkinlikler düzenledikleri-
ni ifade etti. Ufuk Avrupa 
ile ilgili olarak Dündar, 
ülkemiz özel sektörü 
ve özellikle KOBİ’lerinin 
Ar-Ge ve inovasyon 
alanındaki gelişme 
potansiyeli göz önünde 
bulundurulduğunda ka-
tılımın önemli olduğunu 
vurguladı. Dündar ayrıca, 
yeşil mutabakat çağrısı, 
ülkemiz KOBİ’lerinin Ar-
Ge projelerinin envan-
terinin oluşturulması, 
desteklere başvuru için 
yurtdışı partner bulun-
ması konusunda far-
kındalık oluşturulması, 
Ufuk2020 desteklerine 
başvurulara ilişkin izleme 
ve takip mekanizma-
sı ile Ufuk2020 başarı 
hikayelerinin tanıtımının 
artırılmasına ilişkin Birlik 
görüşlerini iletti. 

Ufuk2020 Programı İzleme ve 
Yönlendirme Kurulu toplandı

tırımlarının da hızla arttığını, Güney Kore ve Japonya 
gibi diğer yatırımcı ülkelerin önüne geçtiğini görüyo-
ruz. Vietnam AB için de önemli bir partner ve AB’nin 
ASEAN içinde en önemli 2’nci ticaret ortağı konumun-
da yer alıyor.

 COVID-19’un yarattığı ekonomik daralmaya rağ-
men, Vietnam’ın 2020’de % 4,8 büyüme sağlaması ve 
bunu 2021’de % 6,8’e çıkarması bekleniyor. Ticaret 
hacmi 2019’da 500 milyar doları aşmış. Vietnam’ın en 
önemli beklentisi COVID-19 sonrası tedarik zincirleri-
nin yeniden yapılanmasından pay almak ve teknoloji, 
istihdam sağlama ve verimlilik açısından yatırımlar 
için bir bölgesel merkez olmak. Çin için alternatif bir 
yatırım ve üretim hüviyeti kazanırken,  AB de bu ülke-
deki varlığını artırmak ve daha etkili olmak istiyor. 

Bu anlaşma ile AB’nin Vietnam’da ihracata dayalı 
yatırımları da artacak.  Halen AB yatırımcıları 18 eko-
nomik sektörde aktif ve 2018’de Vietnam’da 2133 pro-
jeye 23,9 milyar dolar yatırım yapmış. Vietnam’daki 
yatırımın yarısı AB’den gidiyor. AB 4,2 milyar dolarlık 
180 proje ile ağır sanayiye ve bunun yanında petrol ve 
doğal gaz arama projelerine destek veriyor. Yeni STA 
ile dijital sağlık, sağlık ve hijyen ürünleri ve e-ticaret 
operatörleri için yeni fırsatlar bekleniyor.”

Başkan Zeytinoğlu Vietnam ile AB arasındaki 
STA’nın Türkiye açısından önemini vurguladı:

“Türkiye ve AB arasındaki Gümrük Birliği’nin önem-
li sorunlarından birisi de STA meselesi. AB, Vietnam 
gibi bir ülkeyle STA imzaladığında Türkiye’nin de bu 
ülkeyle STA imzalaması gerekiyor. Ancak Türkiye 
genellikle AB STA’sından sonra başlıyor ve bu süre 
içinde söz konusu ülke Türkiye pazarına gümrüksüz 
mallarını satabilirken, Türkiye o ülkede aynı avantajı 
elde edemiyor. 

Gümrük birliği modernizasyon süreci kapsamında 
STA sorununun çözülmesi amaçlanmıştı ancak müza-
kereler siyasi sebeplerle başlatılmadı. Türkiye, Vietnam 
ile STA imzalanması için girişimde bulunmuş ancak he-
nüz müzakereler başlamamış durumda. Bu da Vietnam-
AB ve Vietnam-Türkiye ticari ilişkileri açısından asimet-
rik bir durum oluşturuyor. Asıl sorun bu da değil. AB 
ile anlaşmanın yürürlüğe girmesi sonrası Vietnam’dan 
AB’ye ihracatın önemli ölçüde artması ve AB’nin bu 
ülkedeki yatırımlarının hız kazanması söz konusu. 

Vietnam’ın 2025 yılına kadar AB’ye ihracatını % 
42,7 oranında artıracağı öngörülmekte. Bu ihracatın 
tekstil, ayakkabı ve elektronik gibi sektörlerde ola-
cağı bekleniyor. Yani hem AB yatırımlarını çekmek 
açısından,  hem de, AB iç pazarında rekabet açısından 
Vietnam Türkiye için önemli bir rakip. AB ile gümrük 
birliğinde STA sorununun çözümünün yanında güm-
rük birliği kapsamının genişletilmesi de giderek daha 
acil bir mesele olarak ortaya çıkıyor. 

Gümrük birliği sadece sanayi ürünleri ile sınırlı. Oysa 
Vietnam STA’sına baktığımızda hizmetler, tarım, kamu 
alımları ve yatırımcı-devlet uyuşmazlık çözüm meka-
nizmaları ile derin ve kapsamlı bir ticaret anlaşması 
olduğunu görüyoruz. 

Türkiye ve AB arasındaki gümrük birliğinin de en 
kısa zamanda modernize edilmesi gerekiyor. Aksi tak-
dirde AB pazarında zemin kaybetme ve AB yatırımları-
nın başka ülkelere yönelmesi sonucu ile karşı karşıya 
kalırız.”

[ufuk2020 ►
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Kocaeli Sanayi Odası Temmuz Meclisi 
yapıldı
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Kocael Sanayi Odası (KSO) 
Temmuz ayı Meclis toplantı-
sı KSO Meclis Başkanı Ha-

san Tahsin Tuğrul Başkanlığında 
gerçekleştirildi. KSO ‘nun Meclis 
Toplantısı’na konuk konuşmacı 
olarak Kocaeli Valisi Seddar Yavuz 
davet edildi. 

Toplantıda konuşan Kocaeli 
Sanayi Odası Başkanı Ayhan Zeyti-
noğlu özlerine Kocaeli Sanayi Odası 
ve Kocaeli verilerini paylaşarak 
başladı. Zeytinoğlu, Kocaeli’nin 
ekonomik faaliyetleri, sektörlerin 
katma değerleri, dış ticaretteki payı 
ve vergi gelirleri hakkında bilgiler 
aktardı.

KSO Başkanı Zeytinoğlu
 “TFF 3. Lig 2. Grup’ta 2019-

2020 sezonunu şampiyonu olan 
Kocaelispor’u buradan tekrar tebrik 
ediyorum.” dedi.

Geçtiğimiz ay üzüntülü olaylar 
yaşandığını vurgulayan Başkan Zey-
tinoğlu, “Bursa, Artvin ve Rize’deki 
sel felaketlerinde ve Komşumuz 
Sakarya’da havai fişek fabrikasın-
da ve sonrasında imha edilmek 
üzere taşınma esnasında araçta 
meydana gelen patlamada can 
kayıplarımız oldu. Şırnak’ta, Pençe-
Kaplan Operasyonu’nda, Hakkari ve 
Siirt’teki terör saldırısı ile Van’daki 
Uçak kazasında şehitler verdik.
Tüm kayıplarımıza Allah’tan rahmet 
diliyorum.

Ayrıca, Bingöl, Van, Manisa, 
Muğla’daki depremlerden etkile-
nenlere tekrar geçmiş olsun dilekle-
rimi iletiyorum” dedi

-Ekonomik değerlendirmeler
Sözlerine ekonomik değerlendir-

meleriyle devam eden KSO Başkanı 
Zeytinoğlu, haziran ayında geçen 

yıla göre yüzde 15.7’lik artış gös-
teren ihracat rakamlarına ilişkin, 
“Geçen yıl haziran ayı ihracatımız 
11.6 milyar dolardı. Ramazan Bay-
ramı geçen yıl haziran ayına denk 
geldiği için 1 haftalık kayıp olmuş-
tu. Bu sene ihracatımız yüzde 15.7 
artışla 13.5 milyar dolara yükseldi. 
Mayıs ayına da göre de ihracat artış 
oranı yüzde 35 oldu. Bu artışların 
çok önemli olduğunu düşünüyoruz.” 
dedi.  

Zeytinoğlu, “Haziran ayı ithalatı 
16.3 milyar dolar olarak gerçekleş-
ti. Burada da yüzde 8.2’lik bir artış 
var. Alt kalemlerine baktığımızda, 
yatırım ve sermaye mallarında 
yüzde 27’lik artış var. Bunu da 
önemli görüyoruz.” dedi. Zeytinoğlu, 
haziranda dış ticaret açığının yüzde 
17’lik gerilemenin cari açık açısından 
önemli olduğunu söyledi.  

Kocaeli dış ticaret rakamlarına 
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ilişkin açıklama yapan Zeytinoğlu, 
haziranda Kocaeli ihracatının yüzde 
9 artışla 2.1 milyar dolar,  ithalatı-
nın binde 1 azalışla 3 milyar dolar 
olarak gerçekleştiğini söyledi. 

-Cari denge gelişmeleri
Mayıs ayı cari denge verisine 

ilişkin değerlendirmede bulunan 
Zeytinoğlu, “Mayıs ayında cari 
denge 3 milyar 764 milyon dolar 
açık verdi. Bunun sonucunda yıllık 
cari açık 8 milyar 244 milyon dolara 
yükseldi. Bu yıl hizmet gelirlerinin 
katkısının çok düşük kalması nede-
niyle, cari açıkta yükselişin devam 
edebileceğini düşünüyoruz.” dedi.

-Enflasyondaki gelişmeler
Enflasyon oranlarına ilişkin de-

ğerlendirmede bulunan Zeytinoğlu, 
“Haziran ayında TÜFE aylık yüzde 
1.13 artışla yıllık yüzde 12.62’ye 
yükseldi. ÜFE ise aylık yüzde 0.69 
artışla yıllık yüzde 6.17’ye yükseldi. 
ÜFE’de aylık artış sınırlı olmasına 
rağmen, baz etkisiyle yıllıkta önemli 
bir artış oldu. Önümüzdeki aylarda 
yine baz etkisiyle artışların devam 
edebileceğini düşünüyoruz. ÜFE’de 
aylık bazda en yüksek artışın yüz-
de 8,48 ile enerji maliyetlerinde 
olduğunu görüyoruz. TÜFE’de ise 
aylık en yüksek artış petrol fiyat-
larındaki artışın da etkisiyle ulaş-
tırma grubunda oldu. TÜFE’de aylık 
bazda düşüş gerçekleşen tek grup 
ise mevsimsel etkilerle gıda oldu.” 
dedi.

-Sanayi üretim endeksi
Zeytinoğlu, mayıs ayı sanayi üre-

tim endeksine ilişkin değerlendir-
mesinde, mayısta yıllık sanayi üreti-

minde 19.9’luk gerileme, aylık bazda 
17.4’lük artış olduğunu söyleyerek, 
“Haziran ayında üretimde yıllık 
gerilemenin çok daha sınırlı olabi-
leceğini düşünüyoruz. Ağustos’tan 
sonra üretimde eski potansiyelin 
yakalanarak, hem aylık, hem yıllık 
bazda artışlar görebileceğimizi bek-
liyoruz.” dedi.

-İstihdamda durum
Nisan ayı işsizlik oranının geçen 

yılın aynı ayına göre 0.2 puan, mart 
ayına göre 0.4 puan azalarak yüzde 
12.8 ye gerilemesine ilişkin değer-
lendirmelerde bulunan Zeytinoğlu, 
“Açıklanan rakamları incelediğimiz-
de, nisan ayında geçen yılın aynı 
dönemine göre istihdam edilenle-
rin sayısının 2 milyon 585 bin kişi, 
işgücüne katılımın 3 milyon 13 bin 
kişi gerilediğini görüyoruz.  Yani iş 
arayan kişi sayısı azaldı. İşsiz sayısı 
427 bin kişi geriledi. Dolayısıyla 
işsizlik oranı yüzde 12.8’e gerilemiş 
oldu.” dedi.

-Kocaeli’nin en büyükleri 
İstanbul Sanayi Odası (İZO) 

tarafından açıklananTürkiye’nin 
500 Büyük Sanayi Kuruluşu 2019 yılı 
sonuçlarını değerlendiren Zeytinoğlu, 
“Kocaeli bu yıl 79 firma ile Türkiye’nin 
en büyük 500 firması içerisinde yer 
aldı. 

Her yıl olduğu gibi listenin en 
başında TÜPRAŞ yer alırken, Ford 
Otomotiv Sanayi ikinci oldu.

İlk 10 içerisinde 2 firmamız, ilk 50 
içerisinde 15 firmamız, İlk 100 içerisin-
de 28 firmamız, İlk 200 içerisinde 42 
firmamız, ilk 300 içerisinde 57 firma-
mız ve ilk 500 içerisinde 79 firmamız 
yer aldı. 

79 firmanın, 33 tanesi yabancı 
sermayeli. Üretimden net satışlardan 
alınan pay yüzde 28,6. İhracattaki pa-
yımız ise yüzde 31,7. 2018’de bu oran 
yüzde 27,1 idi. listeye girme başarısını 
gösteren tüm firmalarımızı tebrik 
ediyorum.” dedi.Zeytinoğlu temmuz 
ayında gerçekleşen faaliyetleri özet-
leyerek sözlerine son verdi. 



30 Kocaeli Odavizyon

Kocaeli Valisi Seddar Yavuz: Kocaeli,  2023 ve 
2053 hedeflerine ulaşmamızı sağlayacak 

potansiyele sahip lokomotif bir şehir

[oda meclisi ►

KSO Oda Meclisi toplantısında 
konuşan yeni Kocaeli Valisi 
Seddat Yavuz ilin ekonomik 

potansiyeli ve gelişimine ilişkin de-
ğerlendirmelerde bulunarak “Kocaeli, 
2023 ve 2053 hedeflerine ulaşmamızı 
sağlayacak potansiyele sahip loko-
motif bir şehir.” şeklinde konuştu. 
Seddar Yavuz şunları söyledi: 

Bilim sanayi ve teknoloji üssü
“Ne kadar önemli bir şehre geldiği-

mizi sizlerin ve çok kıymetli Oda Baş-
kanımızın ifadesiyle daha da belirgin 
hale geldiğini ifade etmek istiyorum. 
Çünkü hakikaten ilk geldiğimde de 
rakamlara baktığımda bu şehrin bilim, 
sanayi ve teknoloji üssü olduğunu 
ve kilogram başı ihracat rakamla-
rındaki Türkiye ortalamasının çok 
üstünde olduğunu da görünce ve bu 
bir aylık süre içerisinde başta sanayi 
kuruluşları olmak üzere bu bölgede 
üstlenmiş olan TÜBİTAK dâhil diğer 
kurul ve kuruluşlarımızın imkân ve ka-
pasitelerine baktığımızda gerçekten 
Türkiye’nin yüz akı ve özellikle 2023 
ve 2053 hedeflerinde de ulaşmamızı 
sağlayabilecek bir potansiyele sahip 
olduğunu lokomotif bir şehir oldu-
ğunu görebiliyoruz. Bu vesile ile Siz 
değerli işadamlarımızın sayesinde bu 
gelişmelerin olduğunun da farkında-
yız dolayısıyla biz bu şehirde sizlerle 

el ele, kol kola, omuz omuza neler 
yapabileceğimizi de ve sizlerin her 
daim yanında olacağımızı bir kez daha 
ifade etmek istiyorum. 

Artık şehirler yarışıyor
Çünkü dünyada ki rekabete baka-

cak olursak aslında biraz daha şekil 
değiştirdiğini ve giderek şehirlerin 
yarıştığını da söylemek istiyorum. 
Elbette ülkeler yarışıyor ama şehirler 
de yarışmaya başladı, dolayısıyla bu 
şehir yarışında bizim daha ön saf-
ta olabilmemiz de elbette sizlerin 
yanında olmamıza, sizleri destekle-
memize  ihtiyaç duyduğunu söylemek 
istiyorum.

Şimdi biraz önce kıymetli başkanı-
mızın ifade ettiği gibi hem üretim mik-
tarı hem de üretim niteliği çok değerli. 
Çünkü yüksek teknoloji kullanan bir 
bölgede çalışmak bizim için de, Türki-
ye için de stratejik öneme haiz. 

Hepinizin bildiği gibi özellikle daha 
alt teknoloji kullanan sektörler gide-
rek anadoluya doğru açılıyor. Özellikle 
Marmara bölgesinde daha yüksek 
teknoloji kullanan tesislerin sanayici-
lerimizin yoğunlaşacağını önümüzde-
ki süreçte ifade etsek herhalde yanlış 
bir ifadede bulunmuş olmayız. Dola-
yısıyla da bu anlamda bizim size su-
nabileceğimiz, katkı verebileceğimiz 
her ne olursa olsun 7/24 hizmetinizde 

olduğumuzu bilmenizi isteriz. Diğer 
taraftan da biraz önce kıymetli baş-
kanlarımızın da ifade ettiği gibi özel-
likle hükümetimizle olan çalışmalarda 
az önce yine çok önemle ifade edildiği 
gibi. Şirket merkezlerinin farklı illerde 
olmasından kaynaklanan sorunların 
hep ötelendiğini biliyor ve görüyoruz 
zaten  yapıldığını ben biliyorum zaten 
bununla ilgili düzenlemelerin yapıla-
cağını da ümit ediyorum. Bunu Sayın 
Bakanlarımızla da ve bir fırsat olura 
Sayın Cumhurbaşkanımıza da bunu 
ifade etmek istiyorum. Çünkü veri 
toplanması sadece istatistik değildir, 
yani  rakamları toplamak bir anlam 
ifade etmez, eğer siz analiz etmiyor-
sanız verilerinizi sadece depoda kalır, 
yıllarca böyle istatistiki bilgiler de 
toplanmıştır bu ülkede. Ama önemli 
olan topladığınız verileri kullanabili-
yorsanız bundan bir politika üretebi-
liyorsanız ve geliştirebiliyorsanız çok 
değerlidir. 

Dolayısıyla önümüzde ki süreçte 
şehrimizin menfaatine olabilecek bir 
taraftan bunu şehir milliyetçisi olarak 
yorumlamamak lazım diğer taraf-
tan ülkemize uluslararası rekabette 
ülkemizi ön safhalara çıkarabilecek 
bir takım değişiklikleri politikaları 
da oluşturabilirsek bundan büyük 
bir mutluluk duyacağımızı söylemek 
istiyorum. Bir de bugün çok önemli 
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yatırımlar ve faaliyetler olacak ilimiz 
açısından söylüyorum.

Pandemi sürecini iyi yönetmeliyiz
Özellikle Sanayi ve Teknoloji 

Bakanımızın ve diğer Bakanlarımızın 
şehrimize yoğun bir ilgisi var tabi ki 
başta Sayın Cumhurbaşkanımızın. Di-
ğer taraftan tabi pandemi vesilesiyle 
hükümetimizin almış olduğu kararlar 
var dün de pandemi kurulu tekrar 
yaptık ve bir kez daha ilimizde ki son 
durumu da değerlendirmiş olduk bu 
süreç içerisinde hükümetimiz özellikle 
sanayicilerimizin mümkün olduğu 
kadar yanında durmaya onları des-
teklemeye özen gösterildi. Bu sürecin 
çok sağlıklı bir şekilde yönetilmesi 
ve önümüzde ki bir ikinci dalgayla da 
karşılaşabileceğimiz ön görüsüyle de 
bizlerin hepimizin yeni sürece daha 
hazırlıklı olması da gerekiyor. Dolayı-
sıyla bu konuyla ilgili olarak Valiliği-
mizin almış olduğu sizlerde ki tedbir-
lerin de gevşetilmeden ama üretimi 
asla sekteye uğratmadan devam 
etmesi gerektiğinin altını bir kez daha 
çizmek istiyorum. 

Bu konuyla ilgili bizlere görevler 
düşerse valilik olarak bütün kurum ve 
kuruluşlarıyla hizmetinizde olduğu-
muzu bilmenizi özellikle istirham edi-
yorum. Dolayısıyla bu sıkıntılı sürecin 
yani bir taraftan malum Doğu Akdeniz 
işte Yunanistan diğer taraftan Erme-
nistan yani bölgesel çalışmaların çok 
yoğun yaşandığı bir süreçten geçiyo-
ruz. 

Diğer taraftan salgınla mücade-
le ediyoruz ve dolayısıyla aslında 
Türkiye Cumhuriyeti Devleti dün de 
Sayın Cumhurbaşkanımızın da ifade 
ettiği gibi yoğun bir mücadele içerisin-
de ve bu mücadeleyi  sürdürürken de 
ekonomisini en güçlü hale getirerek 
devam etmek istiyor. 

Dolayısıyla da bu mücadele de 
sizlerin büyük bir katkısı olduğunu ve 
sizlerin sayesinde daha dimdik dura-
bildiğimizi de görüyoruz. O nedenle de 
özellikle pandeminin ikinci dalgasına 
yönelik olarak ve uluslar arası arena-
daki meydana gelebilecek  dalgalan-
malara ilişkin olarak hepimizin yeteri 
kadar aslında bir hazırlığı olduğunu 
düşünüyorum. 

Çünkü biz toplum olarak bir çok 
toplumdan daha fazla strese daya-
nıklı bir toplumuz krizlere alışmış ve 
krizleri yönetmeyi bilen toplumuz. Bir 
başka açıkçası benim görebildiğim şey 
de şu şimdi büyük milletlerin zaman 
zaman büyük devletleri olmaya bilir 
ama büyük milletlerin kriz dönemle-
rinde büyük devletler olup olmadığını 
sınamış olursunuz. O yüzden Türk 
milleti belki dünyada küresel bir güç 
değil ama özellikle bu tür riskler 
karşısında, sınavlar karşısında her 
defasında başarıyla çıkabilmiştir bu 
da aslında büyük milletlerin en önemli 
özelliklerinden bir tanesidir. Afet kriz 
dönemlerinde gösterebildiği daya-
nışma ve krizlere ürettiği çözümlerdir 
aslında. Dolayısıyla bu pandemi sü-
recinde de hep beraber bakın sanayi-

siyle, esnafıyla, hükümetiyle, özellikle 
sağlık sistemiyle çok iyi yönettiğimiz 
bir süreç olduğunu da hepimiz görü-
yoruz ve bunu takdirle karşılıyoruz.

-7/24 kapımız açık
Kısacası değerli arkadaşlarım, 

Sayın Başkanlarım, çok kıymetli sana-
yicilerimiz 7/24 kapımız, gönlümüz, 
telefonlarımız size açık. Bu vesile ile 
belki ilk tanışma toplantısında söyle-
nebilecekken, yani biz sizlerin hizme-
tinde ve emrinizde olmaktan mutluluk 
duyarız. 

Bunu çok açık bir şekilde söylüyo-
rum dolayısıyla klasik bir Valilikten 
öte sizlerin dertleri sorunları her 
ne ise hem birebir bizi ilgilendiren 
kısmıyla hem de zaten sizlerin her 
biri hükümetimizin gerek bakanla-
rıyla gerek de bürokrasisi ile  zaten 
çok yakın ilişki içerisindesiniz ama 
bu anlamda bize görev düşerse her 
zaman yanınızda olacağımızı bunu 
bir taahhüt olarak sizlere buradan 
paylaşmak istiyorum. Bir kez daha 
işlerinizde kolaylıklar diliyorum bol ve 
bereketli kazançlar diliyorum hepini-
ze ve Türkiye’mizin aziz milletimizin 
size çok ihtiyacı olduğunu, size net 
ifade etmek istiyorum. Çünkü gerçek-
ten yaptığınız faaliyetler ürettiğiniz 
katma değerler ve biraz önce ifade 
ettiğiniz gibi vergi gelirlerinde de ne-
redeyse 69 ilden fazla vergi veren bir 
şehrin sanayicilerine de herhalde bu 
övgüler çok olmasa gerek. Hepinize 
bir kez daha çok teşekkür ederim.
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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mus-
tafa Varank, haziran ayında sa-
nayi üretiminin hem aylık hem 

de yıllık bazda yükseliş gösterdiğini 
kaydederek, “Her iki verinin de pozitif 
olması, reel sektörün gidişatını gös-
termesi açısından oldukça sevindirici. 
Aylık artış yüzde 17.6 olarak gerçek-
leşti, mayıs ayındaki güçlü seviyeyi, 
haziranda da tekrarladı.” dedi.  Aylık 
bazda, endeksin tüm kalemlerinde 
yükseliş olduğuna dikkati çeken Va-
rank, “Gösterdiğimiz bu aylık perfor-
mansla, dünyada en hızlı toparlanan 
ilk beş ülkeden biri olduk.” ifadelerini 
kullandı.

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu 
(DEİK) EU Talks: Ufuk 2020 ve Ufuk 

Avrupa Programı Bilgilendirme Top-
lantısı, Bakan Varank, Dışişleri Bakan 
Yardımcısı ve AB Başkanı Büyükelçi 
Faruk Kaymakcı, TÜBİTAK Başkanı 
Prof. Dr. Hasan Mandal, DEİK Baş-
kanı Nail Olpak ile Dışişleri Bakanlığı 
Avrupa Birliği Başkanlığı Mali İş Birliği 
ve Proje Uygulama Genel Müdürü 
Bülent Özcan’ın katılımlarıyla, video 
konferans (webinar) yöntemiyle 
gerçekleştirildi.  Toplantıda konuşan 
Bakan Varank, haziran ayı sanayi üre-
tim endeksini değerlendirerek şunları 
kaydetti:

 
GÜÇLÜ SEVİYE DEVAM ETTİ: Hazi-

ran ayında sanayi üretimi hem aylık 
hem de yıllık bazda yükseliş gösterdi. 

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank... 

Dünyada en hızlı toparlanan ilk 5 
ülkeden biriyiz

[oda meclisi ►

Sanayi ve Teknoloji Baka-
nı Mustafa Varank, hazi-

ran ayında sanayi üretimi-
nin hem aylık hem de yıllık 

bazda yükseliş gösterdi-
ğini kaydederek, “Her iki 

verinin de pozitif olması, 
reel sektörün gidişatı-

nı göstermesi açısından 
oldukça sevindirici. Aylık 

artış yüzde 17.6 olarak 
gerçekleşti, mayıs ayında-
ki güçlü seviyeyi, haziran-

da da tekrarladı.” dedi. 
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Her iki verinin de pozitif olması, reel 
sektörün gidişatını göstermesi açı-
sından oldukça sevindirici. Aylık artış 
yüzde 17.6 olarak gerçekleşti, Mayıs 
ayındaki güçlü seviyeyi, Haziran’da 
da tekrarladı. 

EN HIZLI TOPARLANAN ÜLKE-
LERDEN BİRİ OLDUK: Aylık bazda, 
endeksin tüm kalemlerinde yükseliş 
var. Sermaye ve ara malı kalemle-
rindeki çift haneye varan artışlar, 
yatırım talebi açısından da çok güçlü 
bir sinyal veriyor. Gösterdiğimiz bu 
aylık performansla, dünyada en hızlı 
toparlanan ilk beş ülkeden biri olduk.

REEL SEKTÖR VİTES YÜKSELTTİ: 
Reel sektör cephesi, Temmuz ayında 
vites yükseltmeye devam etti. Üreti-
min temel girdilerinden olan elektrik 
tüketimi verileri artış eğiliminde. 
Organize sanayi bölgelerimizdeki 
elektrik tüketimi, Haziran’a göre 
yüzde 7 daha fazla. Hatta Temmuz 
tüketimi, pandemi öncesi dönem olan 
Mart’ı da geride bıraktı.

EN BÜYÜK BÜTÇELİ PROGRAM: 
Finansman sıkıntısı çekiyorsanız ve 
dış kaynak arayışınız varsa; Avrupa 
Birliği’nin Ufuk 2020 ve Ufuk Avrupa 
Programları, sizler için biçilmiş kaf-
tan. Ufuk 2020 programı, 2014 yılında 
başladı ve bu sene sona erecek. Bu 
program, 80 milyar avroluk kay-
nağıyla dünyanın en büyük bütçeli 
Ar-Ge ve yenilik programı.

MİLLİ BÜTÇELERDEN KATKI: Ufuk 
Avrupa ise 2021-2027 yılları arasında 
uygulanacak ve bütçesinin minimum 
100 milyar Avro olması bekleniyor. 
Sistemi çok basit şekilde şöyle tarif 
edebiliriz: Birlik üyesi veya bizim gibi 
asosiye ülkeler, milli bütçelerinden 
bu programlara katkıda bulunuyor. 
Sonraki aşamada, Avrupa Komisyonu 
çok çeşitli başlıklarda çağrılar açıyor.

VERİMLİ İŞ BİRLİKLERİ: Özel 
sektör, kamu sektörü ve akademinin 
bu çağrılara başvurması bekleniyor. 
Çağrılara başvurmak için genellikle 
en az 3 farklı AB üyesi ya da asosiye 
ülkeden ortaklar bulmanız gerekiyor. 
Bu program, ülkelerin birlikte çalış-
masını, verimli iş birlikleri kurmasını 
hedefliyor.

KOBİ’LERE AYRICALIK: KOBİ’lere 
özel bir ayrıcalık tanınmış durumda. 
KOBİ’ler programa ortaksız, yani 
bireysel başvuru yapabilecekleri gibi, 

ortaklarla başvuru yolunu da seçe-
biliyor.

TEKNİK VE MALİ DESTEK: Ufuk 
2020 Programının Ulusal Koordinas-
yonunu da TÜBİTAK üstleniyor. Biz 
TÜBİTAK kanalıyla, ortak arayanlara 
ortak buluyor, projelerin yazımına 
hem teknik hem de mali destek veri-
yor. Hatta ve hatta, eğer başarılı olup 
AB’den fon almaya hak kazanırsanız, 
alacağınız hibe tutarının belli bir 
oranına kadar da size para ödülü ve-
riyoruz. Tüm derdimiz, özel sektörün 
bu programlara daha yüksek bir mo-
tivasyonla başvurmasını sağlamak.

6 BİN 663 PROJE BAŞVURUSU: 
Ufuk 2020’de bugüne kadar 6 bin 663 
proje başvurusu yapmışız. Bunla-
rın sadece 685’i fonlanmaya değer 
bulunmuş. Yani; ülkemizin içinde 
bulunduğu her 100 projeden sadece 
10’u fon almaya hak kazanmış.

HEDEFİMİZ ORANI YÜKSELTMEK: 
Komisyondan aldığımız fonların; 
yüzde 41’i özel sektöre, yüzde 34’ü 
yüksek öğretim kurumlarına, yüzde 
18’i de kamu kurumlarına gitmiş. 
Türkiye olarak Ufuk 2020’ye aktardı-
ğımız 266 milyon Avro’luk kaynağın 
yüzde 90’ınını geri almış durumda-
yız. Hedefimiz bu oranı daha yüksek 
seviyelere çekebilmek.

HİBE DESTEĞİ: Fonlardan fay-
dalanmak, sizlere pek çok avantaj 
sunuyor. Aldığınız fon aslında bir 
hibe, dolayısıyla geri ödeme yüküm-
lülüğünüz yok. Önerdiğiniz proje, 
“yenilik projesiyse”, proje bütçenizin 
yüzde 70’ine kadar; Eğer “araştırma 
ve yenilik projesiyse”, bu durumda 
proje bütçenizin tamamını hibe ola-
rak almanız mümkün.

AVANTAJLARI VAR: Bunlara ek 
olarak; elektrik, su, kira gibi harcama 
kalemleriniz için yüzde 25 genel gider 
desteği de alabiliyorsunuz. Finan-
sa erişimin yanında; elbette başka 
avantajlar da söz konusu.

 
ÇAĞRILARI TAKİP EDİN: Açılan 

çağrıları yakından takip edin, birbi-
rinize duyurun. Hatta sırf bu amaca 
yönelik, sistematik bir duyuru ve 
izleme mekanizması da tasarlayabi-
lirsiniz. DEİK bu sürecin, uçtan uca bir 
paydaşı olabilir. TÜBİTAK’la birlikte 
burada görev alabilir.

 UFUK 2020’NİN SON ÇAĞRISI 
EYLÜLDE: Eylül ayı kritik bir öne-
me sahip. Ufuk 2020 Programının 
son çağrısı Eylül ayında ve 1 milyar 
Avro’luk bütçeyle Avrupa Yeşil Mu-
tabakatı alanında olacak. Bu çağrı; 
tarımdan gıdaya, ulaşımdan enerjiye, 
üretimden çevreye varıncaya dek 
farklı alanlarda yenilik projesi gelişti-
ren herkese açık.

 ROL MODEL: Bu son çağrıda 
göstereceğimiz başarı, Ufuk Avrupa 
programı için de bir rol model olacak. 
Ufuk 2020 ve Ufuk Avrupa kapsamın-
da özel sektörümüzün daha atik ve 
özgün işlerle farkını ortaya koyması-
nı bekliyoruz.

“İŞLERİMİZİ ASKIYA ALMIYORUZ”
DEİK Başkanı Olpak, salgınla 

beraber ulaşılabilirlik kavramının ön 
plana çıktığını belirterek, tedarik zin-
ciri kavramının önemine işaret etti. 
AB’nin ilgili programlarının sunduğu 
fırsatların toplantıda konuşulacağını 
anlatan Olpak, “Salgın sürecinde iş-
lerimizi askıya almıyoruz. Faaliyetle-
rimizi sürdürmeye devam ediyoruz.” 
dedi.
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Türkiye otomotiv sektörünün 
öncü kuruluşu Tofaş, 7’nci Sür-
dürülebilirlik Raporu’nu kamuo-

yu ile paylaştı.
Tofaş’tan yapılan açıklamaya 

göre, Tofaş, faaliyetlerine sürdü-
rülebilirlik hedefleri doğrultusunda 
devam ediyor.

Türk otomotiv sanayisinde “Sür-
dürülebilirlik Raporu” yayınlayan ilk 
otomotiv üreticisi olan Tofaş, bu yıl 
da raporunu web üzerinden interaktif 
formatta paylaştı.

264 bin adetlik üretim ve 194 bin 
adetlik ihracat ile Türkiye’nin lider 
sanayi kuruluşları arasında yer alma-
yı sürdüren Tofaş, enerji verimliliği 

alanındaki performansını daha da 
ileriye taşıdı.

- Dünya klasında üretim yolculu-
ğunda zirveye ulaştı

Tofaş 2006’da başlayan temel 
olarak iş güvenliği, kalite, maliyet ve 
çevre konularına odaklanılan Dünya 
Klasında Üretim (WCM) programında 
2013’te Fiat Chrysler fabrikaları ara-
sında “Altın Seviye”deki ilk üç arasına 
girmişti. 2019’da gerçekleşen denetim 
sonucunda ise puanını 81’e yükselte-
rek en yüksek puana sahip otomobil 
fabrikası oldu.

Tofaş, aynı dönemde uzun yıllardır 
devam etmekte olan çevre yönetimi 

kapsamındaki çalışmalarını arttırarak, 
enerji, su ve karbondioksit azaltı-
mı sağlamaya devam etti. Üretim 
süreçlerinde oluşan atığın tamamının 
uygun yöntemlerle geri kazanımını 
sağladı.

- “Dirençli olabilmek ve esneklik 
gösterebilmek sürdürülebilir başarı 
ve katma değerin anahtarları olacak”

Uluslararası değerlendirme kurulu 
EIRIS’in Borsa İstanbul bünyesinde 
yaptığı kapsamlı değerlendirmede, 
BIST Sürdürülebilirlik Endeksi’nde yer 
almaya hak kazanan 50 Türk firması 
arasında yer alan Tofaş, BIST Kurum-
sal Yönetim Endeksi’nde yer alan ilk 

Cengiz Eroldu: 2,3 milyar dolar ihracat 
geliri ve 919 milyon dolar dış ticaret 
fazlası sağladık
264 bin adetlik üretim ve 194 bin adetlik ihracat ile Türkiye’nin lider sanayi kuruluşları 
arasında yer almayı sürdüren Tofaş, enerji verimliliği alanındaki performansını daha da 
ileriye taşıdı
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otomotiv şirketi olarak bu alandaki çalışmalarını 
sürdürüyor. Tofaş’ın 2019 yılı Kurumsal Yönetim 
Derecelendirme Notu 9,26’ya yükseltildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Tofaş 
Üst Yöneticisi (CEO) Cengiz Eroldu, “Yarım asırlık 
deneyim ve birikimimizin gücü ile 2019’da küresel 
ve ülke düzeyinde yaşanan zorlayıcı ekonomik 
gelişmelere rağmen, paydaşlarımız için değer ya-
ratmaya devam ettik. Bir yandan 2,3 milyar dolar 
ihracat geliri ve 919 milyon dolar dış ticaret faz-
lası yaratırken iç pazara yönelik faaliyetlerimizde 
performansımızı artırdık.” ifadelerini kullandı.

Eroldu, Tofaş olarak yatırımları ve iş planlarını 
uzun vadeli bakış açısıyla yaptıklarını belirterek, 
“Bizi önemli değişimlerin beklediği bu dönemde 
dirençli olabilmek ve esneklik gösterebilmek 
sürdürülebilir başarı ve katma değerin anahtar-
ları olacak. Hedefimiz, şirketimizin sürdürülebilir 
başarısını, müşterileri için değer yaratan, çalı-
şanlarının ve iş ortaklarının parçası olmaktan 
gurur duydukları küresel bir şirket olarak devam 
ettirmek. Bu doğrultuda, sürdürülebilirlik kapsa-
mındaki çalışmalarımızı hızlandıracağız.” değer-
lendirmesinde bulundu.

- “Pandemi sürecinde sağlık ekipmanı ürettik”
Eroldu, pandemi sürecinde yürütülen çalışma-

lara değinerek, şunları kaydetti:
“Sürecin başında mücadelenin ön safhalarında 

bulunan sağlık çalışanlarımızın ihtiyaçlarını anla-
maya, bu mücadeleden başarıyla ayrılabilmemiz 
için onları korumaya odaklandık. Ar-Ge kapasite-
mizin avantajını kullanarak hızla biyolojik örnek 
alma kabini, entübasyon kabini ve siperlikli maske 
üretimine geçtik. Bu ekipmanlara yönelik mühen-
dislik çalışmalarını internet üzerinden paylaşarak 
onun üzerinde kuruluşun üretime geçmesine des-
tek olduk, hizmete soktuğumuz internet sitesiyle 
merkezi olarak talepleri toplayarak dağıtımını 
yaptık. Tofaş olarak ürettiğimiz 50 bin siperlikli 
maske, 1300 biyolojik örnek alma ve entübasyon 
kabinini 70 ildeki sağlık kuruluşlarına ulaştırdık. 
Bu süreçte çalışanlarımızın sağlığı önceliğimiz 
oldu. Güvenli İşe Dönüş Rehberi’nin hazırlanma-
sına katkıda bulunarak üreticilerimizin faydasını 
hedefledik, işlerimizin devamlılığı için uzaktan 
çalışma yöntemleri ve güncellenen yıllık planlarla 
faaliyetlerimizi sürdürüyoruz.”

- “Uzun senelerdir toplumsal destek faaliyet-
lerimize devam ediyoruz”

Cengiz Eroldu, Tofaş’ın, ana faaliyet alanının 
yanında, ülke ekonomisine ve toplumsal gelişme-
ye katkı sağlamak üzere uzun soluklu ve derinliği 
olan konulara desteğine de işaret ederek, “Tofaş, 
spor, eğitim ve kültür-sanat eksenlerinde uzun 
soluklu sosyal sorumluluk projelerini hayata 
geçirmeyi sürdürüyor. Tofaş Spor Kulübü, Tofaş 
Fen Lisesi, Tofaş Bursa Anadolu Arabaları Müze-
miz, Fiat Engelsiz Hareket, Fiat Laboratuvarları 
ve uzun senelerdir sürdürdüğümüz arkeolojik 
kazılara destek çalışmalarımız gibi birçok projeyle 
de toplum için değer yaratmaya devam ediyoruz.” 
ifadelerini kullandı.

İZAYDAŞ, 2020 yılının ilk altı 
aylık performansını değer-
lendirdi. Tam gün süren 

toplantıda bir araya gelen 
İZAYDAŞ yöneticileri, pandemi 
tedbirleri kapsamında düşük 
katılımla, yaptıkları çalışmala-
rı ve hedeflerini aktardı. Genel 
Müdür Muhammet Saraç, top-
lantının sonunda “Tüm dünya-
nın yaşadığı olumsuzluklara 
rağmen şirketimiz ilk altı ayını 
başarı ile tamamladı. İnşallah 
artarak devam eder” dedi.

ALTI AYLIK FAALİYETLER
Genel Müdür Muhammet 

Saraç, Genel Müdür Yardım-
cıları İsmail Uludağ ve Mevlüt 
Gökçe ile birim müdürleri ve 
EYS temsilcilerinin katıldığı 
Birim Faaliyetleri Değerlendir-
me Toplantısı, İZAYDAŞ Genel 
Müdürlüğü toplantı salonunda 
yapıldı. Tam gün süren toplan-
tıda yöneticiler sırayla, 2020 
yılının ilk altı ayında hedeflerin 
gerçekleşme durumunu, kar-
şılaştıkları sorunların kaynağı 
ve çözüm yolları ile önümüz-
deki altı aya dair planlamaları-
nı sunumlar eşliğinde anlattı.

GÖKÇE: BEKLENTİLERİMİ 
KARŞILADI

Toplantının değerlendirme 
bölümünde konuşan Mali ve 
İdari Genel Müdür Yardımcısı 
Mevlüt Gökçe, İZAYDAŞ’ı, tec-
rübeli bir kadronun yönettiği-
ne dikkat çekerek “Bu kadroya 
yeni dâhil olmuş bir yönetici 
olarak, katıldığım bu ilk top-
lantının beklentilerimi karşı-
ladığını ifade etmek isterim” 
ifadelerini kullandı.

ULUDAĞ: İYİ DURUMDAYIZ
Teknik Genel Müdür 

Yardımcısı İsmail Uludağ, 
İZAYDAŞ’ın samimiyetle 
ve özveriyle çalışan güçlü 
bir şirket olduğunu belirtti. 
Uludağ, “Artıları ve eksileri ile 
genel anlamda iyi durumdayız. 
Oryantasyon ve eğitim nok-
tasında daha sıkı çalışmamız 
gerekiyor. Atık gelişlerinde ise 
İSG konusundaki hassasiye-
timizi daha ileri taşımalıyız” 
şeklinde konuştu.

SARAÇ: BAŞARIMIZDA HER 
ÇALIŞANIMIZIN KATKISI VAR

Toplantının kapanış konuş-
masını yapan İZAYDAŞ Genel 
Müdürü Muhammet Saraç, 
şirket olarak ortaya konan 
performansa katkı sağlayan 
bütün çalışan ve yöneticilere 
teşekkür etti. İZAYDAŞ’ın aynı 
zamanda Kocaeli Büyükşehir 
Belediyesi’nin önemli bir şir-
keti olduğunu kaydeden Genel 
Müdür Saraç, “Bu noktada 
bize vizyon katan ve her türlü 
desteği esirgemeyen Kocaeli 
Büyükşehir Belediye Başkanı-
mız Doç. Dr. Tahir Büyükakın’a 
teşekkür ediyorum” dedi. 
Saraç, “Tüm dünyada olduğu 
gibi yaşanan olumsuzluklara 
rağmen şirketimiz ilk altı ayını 
başarı ile tamamladı. İnşallah 
böyle artarak devam eder. Her 
zaman ileriye doğru attığımız 
adımlarla ve yatırımlarımızla 
devam ediyoruz. Bu başarılar-
da her bir çalışanımızın katkısı 
var. Bugün burada bize düşen, 
artılarımızı söylerken eksikle-
rimizi de görüp çözüm yolları 
üretmektir” diye konuştu.

İzaydaş’ta yılın ilk yarısındaki birim 
faaliyetleri değerlendirildi

[çevre ►
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İMES OSB Uygulamalı İleri Mühendislik 
Mükemmeliyet Merkezinin Temel Atma 

Töreni Gerçekleştirildi

Doğu Marmara Kalkınma Ajansı-
nın güdümlü proje kapsamında 
desteklediği; Kocaeli Üniver-

sitesi, Gebze Teknik Üniversitesi, 
Dilovası Mesleki Teknik Anadolu Lisesi 
ve Çelik İhracatçıları Birliği Ali Nuri 
Çolakoğlu Mesleki Teknik Anadolu 
Lisesi işbirliği ile hayata geçirilen, 
Kocaeli-Gebze VI. İMES Makina İhtisas 
OSB’nin “Uygulamalı İleri Mühendislik 
Mükemmeliyet Merkezi’nin” temel 
atma töreni T.C. Sanayi ve Teknoloji 
Bakanı Mustafa Varank’ın katılımları 
ile gerçekleştirildi.

Türkiye’de Sanayinin Kalbi Kocaeli
Merkezin temel atma töreninde 

konuşan Bakan Varank, Türkiye’de sa-
nayinin kalbinin Kocaeli’de attığını dile 
getirerek, kentteki 14 Organize Sanayi 
Bölgesi (OSB), 2 serbest bölge, 4 tek-
nopark ve Bilişim Vadisi’nden alınan 
güçle üretim, istihdam ve ihracatta 
önemli bir rol üstlenildiğini, Kocaeli ne 
kadar hızlı toparlanırsa ülke genelin-
deki etkinin de bu denli güçlü olduğu-
nu anlatarak şunları kaydetti:

“Biz de Bakanlık olarak şehrimizin 

potansiyelini ileriye taşıyacak her tür-
lü projeye destek veriyoruz. Yılbaşın-
dan bu yana şehrimizdeki 4,5 milyar 
liralık sabit yatırıma teşvik belgesi dü-
zenledik. Bu yatırımların tamamlan-
masıyla ilave 5 bin vatandaşımıza yeni 
iş kapıları açılmasını bekliyoruz. Ayrıca 
bu gün açılışını gerçekleştirdiğimiz bu 
merkez ile gençlerimize teknolojinin 
farklı alanlarında yeni kabiliyetler 
kazandıracağız. Bununla birlikte, 
gençleri sanayi sektörüne yönlendir-
meyi, bu alanda yetiştirmeyi de son 
derece önemsiyoruz. Bu nedenle bu 
projenin de bölgemize ve ülkemize 
hayırlı olmasını diliyorum.” dedi.

OSB’lerde de fabrikalar açılmaya 
devam ettiğini belirten Bakan Varank; 
yılın ilk yarısında 606 üretim tesisi fa-
aliyete geçti. Yatırımlara baktığımız da 
güçlü bir trend görüyoruz. Bunu teşvik 
belgelerimize olan talepten çok net 
izleyebiliyoruz. İlk 6 ayda teşvik talebi, 
geçen seneye göre % 14 arttı. Ertelen-
miş tüketimin yatırımlara yönelmesi 
elbette çok sevindirici bir gelişme. 
Tabi önemli olan bu eğilimin istikrarlı 
ve kalıcı hale gelmesi. Beklenti ve dış 

talep kanalına baktığımızda orada da 
iyileşmeyi çok net biçimde görebiliyo-
ruz. Yeri gelmişken çok güncel bir veri 
paylaşayım, Temmuz’un ilk iki haf-
tasında sanayideki elektrik tüketimi, 
Nisan-Haziran dönemini geride bırak-
manın yanında, Mart’ın aynı dönemini 
de geçmiş durumda. Yani son 3 ayda 
ilk defa Mart’ı geçiyoruz.” şeklinde 
konuştu. 

Bilişim Vadisinin otomobil sek-
töründeki firmaların gözdesi haline 
geldiğini kaydeden Bakan Varank; 
Küresel rekabette vazgeçilmez bir 
oyuncu olmanın yolu inovasyona 
yatırım yapmaktan geçiyor. Biz de 
buradan hareketle ülkemizin yarınla-
rını şekillendirecek teknoloji üssünü 
Kocaeli’ne, Bilişim Vadisine konum-
landırdık Biliyorsunuz Türkiye’nin 
Otomobilinin ön gösterim araçlarını 
burada halkımızın beğenisine sun-
muştuk. Aralık ayından bu yana vadiye 
olan firma başvurularında %50’lik bir 
artış görülüyor Yerleşik firma sayısı 79 
dan 112 ye çıktı. Otomotiv sektörüne 
hizmet veren uluslararası teknoloji 
şirketleri için burası bir cazibe merkezi 
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olmaya başladı Otomotiv endüstrisin-
de önemli bir konuma sahip olan EDAG 
Vadide yerini aldı. Yine uluslararası 
şirketlerden FEV ile sözleşme imza-
landı. Bu şirket genişleme planlarını 
Bilişim Vadisinde yapmayı planlıyor. 
Biz vadiyi aynı zamanda teknoloji 
tabanlı girişimciliğin de merkezi haline 
getirmek istiyoruz. Bu amaçla 100 
milyon TL’lik bir Girişim Sermayesi Ya-
tırım Fonu kurulması için çalışmalara 
başladık. Ulaşım, haberleşme, nesne-
lerin interneti, finans, siber güvenlik, 
robotik ve otomasyon gibi alanlardaki 
projeleri bu fonla birlikte değerlendir-
mek istiyoruz. 

Bilişim Vadisinde kodlama okulu 
açılacak Bilişim Vadisinde bir kod-
lama okulunun kurulacağını dile 
getiren Bakan Varank; İstanbul ve 
Doğu Marmara Kalkınma Ajansları-
nın finansmanlarıyla Bilişim Vadisi 
ve TÜSSİDE ortaklığıyla Türkiye Açık 
Kaynak Platformu oluşturduk. Burada 
elbette özel sektör şirketlerimiz ve 
sivil toplum kuruluşlarımız var. Bu 
platformla kamu ve özel sektörün 
ihtiyaç duyduğu kritik yazılımları 
üretmeyi, ülkemizin yazılımcı havuzu-
nu büyütmeyi, yazılım konusunda dışa 
bağımlılığı azaltmayı planlıyoruz.  Açık 
Kaynak Platformu kanalıyla kodlama 
eğitim programları düzenleyecek ve 
yazılım okulları açacağız Bu okullar-
dan birisi de Bilişim Vadisinde kurula-
cak. Böylece gençlerimize teknolojinin 
farklı alanlarında yeni kabiliyetler 
kazandıracağız. Bununla birlikte genç-
leri sanayi sektörüne yönlendirmeyi, 
bu alanda yetiştirmeyi de son derece 
önemsiyoruz. 

Bu anlamda bugün temelini ataca-
ğımız merkez kritik bir öneme sahip. 
16 milyon TL’lik bu projenin 10 milyon 
TL’si Kalkınma Ajansımız tarafından 
finanse edilecek. Bu merkezin hayata 
geçmesiyle sanayinin ihtiyaç duydu-
ğu vasıflı işgücünü yetiştirmek üzere 
yılda 2 binden fazla uygulamalı eğitim 
verilecek. Üniversite-Sanayi işbirliği 
projeleri hayata geçirilecek. Çevre 
OSB’leri de dahil ettiğimizde üç bine 
yakın firmaların yenilikçi ürün geliştir-
me kapasitesi arttırılacak. Yalın üretim 
ve verimlilik konularında firmaları-
mıza danışmanlık hizmeti verilecek. 
AR-GE yapmak isteyen işletmeler 
merkezin sahip olduğu tasarım ve ileri 
mühendislik programlarından fayda-
lanabileceklerdir.

Konuşmaların ardından, Sanayi 
ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, 
Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, Büyükşe-

hir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, 
İMES OSB Yönetim Kurulu Başkanı 
İrfan Küçükay Doğu Marmara Kalkın-
ma Ajansı Genel Sekreteri Dr. Mustafa 
Çöpoğlu ve diğer protokol üyeleriyle 
İMES OSB’de kurulacak merkezin 
temeline ilk harç atıldı.

Projenin Toplam Bütçesi 16 Milyon 
TL

Kurulacak bu merkez ile firmaların 
ve ülke sanayisinin ihtiyaç duyduğu 
vasıflı işgücü yetiştirilmesine katkı 
sağlanması, istihdam imkânlarını 
artıcı eğitim çalışmaları gerçekleştiril-
mesi, firmaların yenilikçi ürün geliştir-
me ve üretme kapasitelerine katkıda 
bulunması, yeni teknolojiler aracılı-
ğıyla maliyet düşürücü yeni üretim 
teknikleri geliştirilmesi ve rekabet 
gücünün artmasından kaynaklanan 
sürdürülebilir ihracat elde edilmesi 
amaçlanmaktadır. Toplam bütçesi 
16 milyon TL olan projenin 10 milyon 
TL ‘si Doğu Marmara Kalkınma Ajansı 
tarafından sağlanmaktadır.

Kurulan merkezde yılda yaklaşık 
2.000 kişinin eğitim alması planlan-
lanıyor.

Verilecek Eğitimler

• CNC (Computer Numerical Con-
trol) Operatörlüğü Kursu

Bilgisayarlı Numerik Kontrol (CNC) 
sistemine sahip üretim tezgâhlarını 
kullanabilen ve sanayi işletmelerinin 
en fazla ihtiyaç duyduğu, teminin-
de en fazla güçlük çektiği nitelikli 
CNC operatörleri düzenlenecek 120 
saatlik kurslar ile yetiştirilecektir. 
Eğitim sonunda bu operatörlerin CNC 
tezgâhlarını programlayabilecek ve 
işletebilecek düzeye gelmeleri hedef-
lenmektedir.

• Kalite Kontrolcü Kursu
Sanayi işletmelerinin ihtiyaç 

duyduğu ve temininde güçlük çek-
tiği ara elemanlar arasında “Kalite 
Kontrol Elemanı” da yer almaktadır. 
Düzenlenecek 120 saatlik kurs ile 
kalite kontrol bilincine, niteliğine 
ve tecrübesine ileri düzeyde sahip 
elemanların yetiştirilerek ihtiyaç 
duyan işletmelerde istihdam edilmesi 
planlanmaktadır. Verilecek eğitimle-
rin 80 saati teorik, 40 saati uygulama 
biçiminde olacaktır.

• Bilgisayar Destekli Tasarım ve 
İmalât Elemanı Yetiştirme Eğitimleri

Kurulacak UİMMM’nde verilecek 
kurslardan biri de “Bilgisayar Des-

tekli Tasarım ve Bilgisayar Destekli 
İmalât Elemanı” yetiştirme [Computer 
Aided Design (CAD) /Computer Aided 
Manufacturing (CAM)]eğitimleridir. 
Düzenlenecek 120 saatlik kurs ile CAD 
ve CAM programlarını üst düzeyde 
yeterlilikle kullanabilecek düzeyde 
elemanların yetiştirilerek sanayi ku-
ruluşlarında, ihtiyaç duyacak işletme-
lerde istihdam edilmesi planlanmak-
tadır. Bu amaçla iki farklı CAD kursu 
(AutoCAD ve Solidworks) ve bir CAM 
kursu, (SolidCAM) düzenlenecektir.

• Bilgisayar Destekli Tasarım Ana-
lizi ve Optimizasyon Hizmeti

Kurulması planlanan UİMMM’nde, 
bir diğer temel hizmet bilgisayar 
destekli mühendislik tasarımları ve 
analizleri yapmak, geliştirilen ta-
sarımların optimizasyonu ile ileri 
mühendislik hesaplamalarını gerçek-
leştirmektir. Bu analizlerin kapsamı, 
sonlu elemanları analizleri ile çeşitli 
parça ve sistemlerde mukavemet, 
yorulma, titreşim, patlama, şok, 
devrilme, çarpışma, ısı transferi gibi 
mekanik analizlerin sayısal benzetim 
yöntemleri ile çözümler sunma şek-
linde olacaktır.

Ürün tasarımları ve tasarım opti-
mizasyonu sistem ve parça tasarımı 
ve mevcut üründe tasarım optimizas-
yonu türündeki çalışmalar yapıla-
caktır. Bu analizleri doğru ve hızlı bir 
şekilde hesaplayabilen sonlu eleman 
tabanlı ABAQUS, ANSYS, NASTRAN, 
LS-DYNA, MARQ ve ALGOR gibi çeşitli 
gelişmiş yazılım programları mevcut-
tur.

UİMMM’nde bu yazılımlardan 
ANSYS programını bünyesinde bulun-
duran bir iş istasyonu kurulacaktır. 
Bu iş istasyonunun getireceği teknik 
imkânlarla ileri düzey mühendislik 
tasarımları ve analizleri yapabilme 
imkânları elde edilecektir.

• Üretim Ünitesinin Kiralanması 
Hizmeti

UİMMM’nde, işletmelerin tasarla-
yıp henüz imalâta dönüştürmedikleri 
prototiplerin ve üretim ihtiyacı olan 
diğer parçaların üretilebilmesi için 
mevcut makine ve tezgâh altyapısı 
eğitim dışındaki zamanlarda firmala-
ra/yatırımcıya saatlik ücret karşılığı 
kiralanacaktır. Kiralamaya esas ücret-
ler, kâr amacı gütmeden UİMMM’nin 
sürdürülebilirliğini sağlayacak ölçüde 
belirlenmiştir. Bu makine altyapısı 
seri üretim amaçlı değil, prototip 
ve/veya Ar-Ge amaçlı üretimler için 
kiralanacaktır.
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ASELSAN “Capital 500” listesinde 7 
basamak birden yükseldi

Türkiye’nin lider savunma sanayi 
şirketlerinden ASELSAN, geçen 
yıl 13 milyar lirayı aşan cirosuyla, 

Ekonomi dergisi Capital’in ülkenin en 
büyük özel sektör şirketlerini araştırdı-
ğı “Capital 500” listesinde 35’inci sıraya 
yükseldi. 

ASELSAN’dan yapılan açıklamada, 
2018 yılı Capital 500 listesinde 42’nci 
sırada bulunan şirketin, 2019 listesinde 
7 basamak birden yükseldiği belirtildi. 

Türkiye’nin savunma sanayi şir-
ketleri arasındaki liderliğini sürdüren 
ASELSAN’ın son listede 35’inci sırada 

yer aldığı bilgisi verilen açıklamada, 
şirketin, “kuvvetli faaliyet karlılığı ve 
düşük borçluluk oranlarına dayalı is-
tikrarlı büyüme modeliyle” listedeki 
pek çok sanayi şirketinden ayrıştığına 
dikkati çekildi.

Açıklamada, “Capital 500” listesi-
nin en çok kar eden şirketleri arasında 
ASELSAN’ın 4’üncü sırada olduğu ve 
10 milyar lira eşiğini en hızlı geçen şir-
ketler listesinde 1’inci sırada yer aldığı 
ifade edildi.

ASELSAN’ın, kurulduğu 1975 yılın-
dan bugüne Türk ordusu ve güvenlik 

güçlerinin elektronik sistemler alanın-
da en büyük kaynağı olarak görev yap-
tığı vurgulanan açıklamada, şirketin 
Türkiye’nin savunma sanayisi ve ileri 
teknoloji alanlarındaki amiral gemisi 
olma unvanını, sağlık teknolojileri ala-
nına da taşımaya hazırlandığı kayde-
dildi.

Açıklamada, ASELSAN’ın görüntü-
leme, mikro dalga, radar, elektro optik, 
güç elektroniği gibi askeri savunma 
teknolojilerinden gelen bilgi birikimiyle 
sağlık alanında “görüntüleme cihazla-
rı”, “tanı, teşhis ve takip cihazları” ile 
“yaşam destek cihazları” olmak üzere 
3 alanı hedef olarak belirlediği ve ça-
lışmalarına hız verdiği belirtildi.

Diğer listelerde de yükseliş trendi-
Şirketin, İstanbul Sanayi Odası tarafın-
dan hazırlanan “Türkiye’nin 500 Büyük 
Sanayi Kuruluşu” listesinde de 4 basa-
mak çıkarak 11’inciliğe yükseldiği hatır-
latılan açıklamada, ASELSAN’ın yüksek 
“faiz, amortisman ve vergi öncesi kara 
(FAVÖK)” sahip olduğu, savunma sa-
nayi firmaları ve Ankara merkezli şir-
ketler arasında da Türkiye’de ilk sırada 
yer aldığı bildirildi.A

çıklamada, ASELSAN’ın, “Fortune 
500 Türkiye Araştırması”nda da 2019 
yılı cirosuyla 7 basamak yükselerek 
25’inci olduğu ve listede bulunan sa-
vunma şirketleri arasında birinciliğini 
devam ettirdiği anımsatılarak şu ifa-
delere yer verildi:”ASELSAN, askeri ve 
sivil haberleşme, radar ve elektronik 
harp, elektro optik, aviyonik, savunma 
ve silah, komuta kontrol, deniz, ulaşım, 
güvenlik, enerji ve güç yönetimi, sağlık 
sistemleri gibi pek çok alanda tasarım, 
geliştirme, üretim, entegrasyon, mo-
dernizasyon ve satış sonrası hizmet-
ler dahil olmak üzere anahtar teslimi 
çözümler sunuyor. Giderek artan ih-
racatıyla ASELSAN, düzenli olarak yer 
aldığı dünyanın en büyük 100 savunma 
sanayi kuruluşu listesinde her yıl daha 
da yükseliyor ve 2019 itibarıyla 52’nci 
sırada yer alıyor.”

Bir son dakika haberine göre Türkiye’nin lider savunma sanayi 
şirketlerinden ASELSAN, geçen yıl 13 milyar lirayı aşan cirosuyla, ekonomi 

dergisi Capital’in ülkenin en büyük özel sektör şirketlerini araştırdığı 
“Capital 500” listesinde 35’inci sıraya yükseldi.
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GTÜ’de Yerli İlaç Çalışmalarında Sona 
Gelindi

Gebze Teknik Üniversitesi (GTÜ), 
‘İlaçta Yerelleşme ve Millileş-
me’ çalışmalarına verdiği önemi 

ve desteği arttırarak devam ettiriyor. 
Bu kapsamda pandemi öncesi başla-
tılan ilaçta yerlileşme çalışmalarına 
ek olarak, pandemi tedavisine yönelik 
ilaç çalışmaları meyvelerini vermeye 
başladı. 

Konu ile ilgili açıklamada bulunan 
GTÜ Temel Bilimler Fakültesi Kimya 
Bölümü Dr. Öğr. Üyesi İrem Kulu, pan-
demi sürecinde bir kere daha yerli ilaç-
ların üretiminin öneminin ortaya çıktı-
ğını söyledi. 

Kulu, “İlaç endüstrisi; insan yaşamı-

nı doğrudan etkileyen, yüksek katma 
değer sağlayan stratejik öneme sa-
hip sektörlerden birisidir. Günümüzde 
yaşanan pandemi sürecinde yerli ilaç 
üretiminin önemi çok daha net bir şe-
kilde ortaya çıkmıştır. 

İlaç üretiminde kritik öneme sahip 
ilaç etken maddelerinin dış kaynaklara 
bağımlılığını ortadan kaldırmak ama-
cıyla Gebze Teknik Üniversitesi olarak 
‘İlaçta Yerelleşme ve Millileşme’ çalış-
malarını önemsemekte ve destekle-
mekteyiz.” dedi.

ÇOK EKONOMİK BİR ÜRETİM

Bu kapsamda GTÜ olarak, tüm 
dünya genelinde etkisini devam ettiren 
Covid-19 pandemi tedavisinde kullanı-
lan Favipiravirin sentezi ve üretimine 
yönelik çalışmalar yürüttüklerini belir-
ten Kulu, 

“ Gebze Teknik Üniversitesi Kimya 
Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Rama-
zan Altundaş hocamla “İlaçta Yerel-
leşme ve Millileşme” hedefine uygun 
olarak Covid-19 tedavisinde kullanı-
lan favipiravirin daha ekonomik, çevre 
dostu ve endüstriyel üretim koşulları-
na uygun şartlarda prosesini geliştir-
me çalışmalarını sürdürmekteyiz.  

İlaç Ar-Ge ve Ür-Ge`sinde hem aka-
demik hem de endüstriyel tecrübeye 
sahip olan proje ekibimiz var. 

Favipiravir için geliştirmekte oldu-
ğumuz yöntemleri çok yakında proje 
ortağı olduğumuz T.C. Milli Savunma 
Bakanlığına sunacağız. 

Favipiravir için geliştirilmekte olan 
bu yeni yöntemin FDA ve TİTCK gibi 
ulusal ve uluslararası ilaç otoriteleri-
nin regülasyonlarına uygunluğunun 
yanı sıra mevcut yöntemlere göre çok 
daha ekonomik olması için hazırlık-
lar yapmaktayız. Bu çalışmalar sonu-
cunda, tamamen yerli olarak üretimi 
gerçekleştirilen ilacın ülkemizde ve 
dünyada kullanıma sunulmasını he-
deflemekteyiz.” dedi. 

GTÜ’ de yürütülen Covid-19 pandemi tedavisinde yaygın olarak kullanılan 
Favipiravirin sentezi ve üretimine yönelik çalışmalar sonuçlanıyor. Dışa 
bağımlılığı ortadan kaldıracak olan proje çok yakında T.C. Milli Savunma 

Bakanlığına sunulacak.

GTÜ Temel Bilimler Fakültesi 
Kimya Bölümü Dr. Öğr. Üyesi 

İrem Kulu İlaç üretiminde 
kritik öneme sahip ilaç etken 
maddelerinin dış kaynaklara 

bağımlılığını ortadan kaldırmak 
amacıyla Gebze Teknik 

Üniversitesi olarak ‘İlaçta 
Yerelleşme ve Millileşme’ 

çalışmalarını önemsemekte ve 
desteklemekteyiz.” dedi.

[pandemi ►
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, COVID-19 Türkiye 
Platformu üyeleriyle bir araya geldi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Er-
doğan, TÜBİTAK Kovid-19 Türki-
ye Platformu üyeleriyle bir ara-

ya geldi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, TÜBİ-

TAK Mükemmeliyet Merkezleri Açılış 
Töreni’nin ardından tesisleri gezdi.

Erdoğan daha sonra tören alanı-
na tekrar dönerek, TÜBİTAK Kovid-19 
Türkiye Platformu üyeleriyle bir ara-
ya geldi. Görüşme, basına kapalı ger-
çekleşti. 

Birer dakika söz alan üyeler, yerli 
ve milli ilaç üretimine yönelik geliş-

meleri anlattı. Cumhurbaşkanı Erdo-
ğan da yarın Ankara’da gerçekleşecek 
Kabine Toplantısı’nda konunun gün-
deme getirilmesi talimatını verdi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mus-
tafa Varank, Gençlik ve Spor Bakanı 
Mehmet Muharrem Kasapoğlu, İleti-
şim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhur-
başkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın’ın 
da katılım gösterdiği toplantının mo-
deratörlüğünü TÜBİTAK Başkanı Prof. 
Dr. Hasan Mandal gerçekleştirdi.

TÜBİTAK MAM Gen Mühendisliği 
ve Biyoteknoloji Enstitüsü’nün ko-

ordinasyonunda, COVID-19 Türkiye 
Platformu altında tedavi odaklı 10 ilaç 
geliştirme projesi ve bağışıklık ka-
zanılmasına yönelik 8 aşı geliştirme 
projesi olmak üzere 18 proje yürütü-
lüyor. 

TÜBİTAK’ın Gebze Yerleşkesi’nde 
gerçekleşen toplantıda COVID-19 Tür-
kiye Platform’u araştırmacıları söz 
alarak, yerli ve milli aşı ve ilaç üreti-
mine yönelik son gelişmeleri Cum-
hurbaşkanı Erdoğan’a aktardılar.

Projelerdeki son durumu dinleyen 
ve araştırmacılara sorular yönelten 
Cumhurbaşkanı Erdoğan detaylar 
hakkında platform üyelerine sorular 
yönelterek bilgi aldı.

Platformda 3 ilaç moleküler mo-
delleme, 2 yerli sentetik ilaç, sentez 
ve üretimi, 2 konvalesan plazma, 3 
rekombinat nötralizan antikor ve 8 
farklı aşı adayı bulunduğu bilgisi ve-
rilen toplantıda, platformda 167 STAR 
bursiyeri dâhil olmak üzere 49 farklı 
kurumdan 436 araştırmacı görev ya-
pıyor.

Bugüne kadar gerçekleştirilen ça-
lışmalar arasında;

COVID19 tedavisinde en yoğun 
kullanılan Favipiravir ilacının etken 
maddesi yerli ve milli sentez yöntemi 
ile hammaddeden başlayarak ruhsat-
lı bir ticari ürüne dönüşmüştür. 

Aşı geliştirme çalışmaları kap-
samında da, yenilikçi yöntemlerle 
geliştirilen iki aşı adayının hayvan 
deneyleri başarılı bir şekilde tamam-
lanmıştır. Bunlardan biri etik kurul 
izni de alarak, TİTCK’ya başvuruyu 
gerçekleştirmiştir. TİTCK onayı son-
rası geliştirilen aşının insanlarda uy-
gulanmasına yönelik klinik çalışmalar 
başlatılabilecektir.  

Platformun diğer ilaç ve aşı ge-
liştirme projelerinde de hedeflenen 
sonuçlara ulaşılabilmek üzere çalış-
malara yoğun olarak devam edilmek-
tedir.

TÜBİTAK’ın Gebze Yerleşkesi’nde gerçekleşen toplantıda COVID-19 Türkiye 
Platform’u araştırmacıları söz alarak, yerli ve milli aşı ve ilaç üretimine yönelik son 
gelişmeleri Cumhurbaşkanı Erdoğan’a aktardılar.Projelerdeki son durumu dinleyen 

ve araştırmacılara sorular yönelten Cumhurbaşkanı Erdoğan detaylar hakkında 
platform üyelerine sorular yönelterek bilgi aldı.

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

2019 (Kocaeli) 70,0 70,2 70,3 71,0 70,0 69,5 70,0 70,3 70,5 70,7 70,9 71,0 70,4

2020 (Türkiye) 75,5 76,0 75,3 61,6 62,6 66,0 70,7

2020 (Kocaeli) 70,5 70,7 68,6 54,3 60,3 61,3 65,1
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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

2019 (Kocaeli) 70,0 70,2 70,3 71,0 70,0 69,5 70,0 70,3 70,5 70,7 70,9 71,0 70,4

2020 (Türkiye) 75,5 76,0 75,3 61,6 62,6 66,0 70,7

2020 (Kocaeli) 70,5 70,7 68,6 54,3 60,3 61,3 65,1

Aylara göre kapasite kullanım oranlarının seyri

Temmuz ayında  Kocaeli’de sanayinin 
kapasite kullanımı yüzde 65,1 oldu

Merkez Bankası tarafından açıklanan Türkiye geneli kapasite kullanım oranı temmuz ayında yüzde 70.7 ile 2019 yılının 
temmuz ayına göre 5.5 puan gerilerken, haziran ayına göre 4.7 puan arttı. 

Kocaeli Sanayi Odası tarafından her ay açıklanan Kocaeli sanayi kuruluşlarının kapasite kullanım oranı temmuz ayında 
yüzde 65,1 olarak gerçekleşti. Temmuz ayı kapasite kullanım oranı haziran ayına göre 3,9 puan artarken, 2019 yılının 

temmuz ayına göre 4,9 puan geriledi.  

Temmuz ayı anketine yanıt veren firmaların 
bir önceki aya göre yüzde 21’inin istihdam-
larının arttığı, yüzde 73’ünün istihdamla-
rında değişim yaşanmadığı, yüzde 6’sının 
istihdamlarının azaldığı belirlenmiştir. 

Firma Bildirimleri Temmuz (yüzde)

Arttı 21

Değişmedi 73

Azaldı 6

İstihdam

Değerlendirmeye 
alınan firmaların 

ölçekleri

Bölgemizdeki sanayi sektöründeki gelişmelerin ve değişmelerin aylık 
olarak takip edilmesi amacıyla hazırlanan temmuz ayı anketi çerçevesinde 
Odamızca bir araştırma yapılmıştır. Araştırmaya katılan firma sayısı 123 
adet olup bu firmaların yüzde 76’sı KOBİ, yüzde 24’ü büyük ölçekli firma 
niteliğindedir. 

[Kapasite ►

Firma Bildirimleri Ağustos (yüzde)

Arttı 21

Değişmedi 55

Azaldı 24

Firma Bildirimleri Ağustos (yüzde)

Arttı 13

Değişmedi 61

Azaldı 26

İç Siparişler Dış Siparişler

Firmaların yüzde 21’i ağustos ayında iç 
siparişlerinin arttığını belirtilirken, yüzde 
24’ü siparişlerinin azaldığını belirtmiştir. 
Firmaların yüzde 55’inde ise sipariş mik-
tarlarında bir değişim yaşanmamıştır.  

Ankete katılan firmaların yüzde 13’ü dış 
siparişlerinin ağustos ayında arttığını be-
lirtirken, yüzde 26’sı azalış bildirmişlerdir. 
Firmaların yüzde 61’inde ise alınan dış si-
pariş miktarlarında bir değişim yaşanma-

KOBİ

Büyük 
Ölçekli



�2 Kocaeli Odavizyon

Türkiye’yi Bağımlılıktan Kurtaracak 
7 Kritik Altyapı Hizmete Girdi!

Cumhurbaşkanı Recep Tay-
yip Erdoğan, 9 Ağustos 2020 
Pazar günü, TÜBİTAK’ın Gebze 

Yerleşkesini ziyaret ederek, toplu 
açılış ve imza törenlerine katıldı ve 
TÜBİTAK’ın destekleriyle Hidromek 
firmasının geliştirdiği “Elektrikli, Akıllı 
ve Sıfır Emisyonlu 7 Ton Sınıfı Lastik 
Tekerlekli Ekskavatör”ü (HICON 7W) 
inceledi ve test etti.

TÜBİTAK Gebze Yerleşkesi’nde 
gerçekleştirilen program Cumhurbaş-
kanı Erdoğan’ın TÜBİTAK desteğiyle 
akıllı, ekonomik ve çevre dostu bir 
elektrikli şehir ekskavatörü olarak 
Hidromek firması tarafından geliştiri-
len HICON 7W’i test etmesiyle baş-
ladı. Sahip olduğu elektrikli motoru 
sayesinde, daha sessiz, daha verimli 
ve çevre dostu olmasıyla öne çıkan 
HICON 7W, sıfır emisyonlu olması ve 
kompakt boyutları ile çevresel etkiyi 
azaltacak, şehrin birçok noktasında 
kolaylıkla kullanılabilecek.

Yakıt tüketiminin olmaması, 
verimli güç tüketimi sağlayan motoru 
ve bakım maliyetlerinin düşük olması 
HICON 7W’yu ekonomik kılıyor. Tek 
şarjla 8 saat kullanım sağlayacak olan 
HICON 7W, araç şarj istasyonlarında 
kolaylıkla 3.5 saatte tam şarj olabile-
cek, hızlı şarj ile 1 saat 30 dakika için-
de yüzde 100 doluluğa ulaşabilecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ekskava-

törü testinden sonra, beraberindeki 
heyet ile birlikte ülkemizi dışa bağım-
lılıktan kurtaracak ve Türkiye’yi tek-
noloji pazarı değil, teknoloji üreticisi 
haline getirecek olan TÜBİTAK RUTE 
Motor Mükemmeliyet Merkezi’nin, 
TÜBİTAK MAM Enerjetik Malzeme-
ler Laboratuvarı’nın, TÜBİTAK MAM 
Biyomalzeme, Biyomekanik, Biyoelek-
tronik Mükemmeliyet Merkezi’nin TÜ-
BİTAK MAM Yüksek Sıcaklık Malzeme-
leri Araştırma, Geliştirme ve Onarım 
Mükemmeliyet Merkezi’nin, TÜBİTAK 
UME Fotovoltaik Performans Test 
Merkezi’nin, TÜBİTAK SAGE Çevresel 
Testler Merkezi’nin ve TÜBİTAK SAGE 
Ar-Ge Hizmet Binası’nın hizmete açıl-
ması dolayısıyla düzenlenen törene 
katıldı.

Törende Cumhurbaşkanı Recep 
Tayyip Erdoğan’a 28. Türkiye Büyük 
Millet Meclisi Başkanı, eski Başbakan 
ve Ak Parti İzmir Milletvekili Binali 
Yıldırım, Sanayi ve Teknoloji Bakanı 
Mustafa Varank, TÜBİTAK Başkanı 
Prof. Dr. Hasan Mandal, İletişim Baş-
kanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkan-
lığı Sözcüsü İbrahim Kalın ve Kocaeli 
Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir 
Büyükakın da eşlik etti.

Teknolojik altyapımız ve kabiliyet-
lerimiz, TÜBİTAK’ın katkılarıyla her 
geçen daha da güçleniyor!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 

Simone Kaslowski 
Fortune Türkiye 

Anadolu 
Buluşmaları’nda 

ekonomideki 
son gelişmeleri 

değerlendirdi.

[yatırım ►
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Erdoğan, imza töreninde yaptığı ko-
nuşmada, Türkiye olarak bir taraftan 
koronavirüs salgınıyla, terör örgütle-
riyle mücadelemizi sürdürürken, diğer 
taraftan da ülkemizi kalkındırmaya, 
büyütmeye devam ettiğimizi söyledi.

Tüm dünyanın ihtiyacı olan yoğun 
bakım solunum cihazını rekor sürede 
ve dünya standartlarında üretebil-
diğimizi kaydeden Erdoğan, sadece 
vatandaşlarımıza ulaşmakla kalma-
dığımızı, bizden yardım talep eden 
dost ve kardeş ülkelerin de imdadına 
koştuğumuzu belirtti.

Ülkemizin teknolojik altyapısı ve 
kabiliyetlerinin, TÜBİTAK’ın araştırma 
merkezleri ve enstitülerinin katkıla-
rıyla her geçen daha da güçlendiğine 
işaret eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
bugünkü törende, Gebze ve Ankara’da 
yedi farklı altyapının teknoloji ekosis-
temine kazandırılacağına işaret etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan 
TÜBİTAK Fen Lisesi Müjdesi!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bilimsel 
araştırmalara ilgi duyan yetenekli 
gençlere, Türkiye’nin adını bilim olim-
piyatlarında daha yükseğe taşıyacak 
olan TÜBİTAK Fen Lisesi’nin, 2021-
2022 Eğitim-Öğretim yılından itibaren 
öğrenci almaya başlayacağı müjdesini 
de verdi.

“Biz, kısa vadeli başarıların değil, 
asırlık hedeflerin peşinde koşuyoruz, 
Türkiye’yi 21’inci yüzyılın lider ülkele-
rinden biri yapmanın hayalini kuruyo-
ruz” diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
“Cumhuriyetimizin 100’üncü yılını 
2023 hedeflerimizle taçlandırmak gibi 
ideallerimiz var. 2053 ve 2071 gibi çağı 
aşan vizyonlarımız var” dedi.

Bugünkü törende şahit oldukları-
mızın, bu hedeflere ulaşma irademizi 
bir kez daha kamçıladığını dile getiren 
Erdoğan, şöyle devam etti: “Az evvel 
Hidromek tarafından geliştirilen 
yüksek teknolojili bir iş makinesini 
test etme imkânı bulduk. TÜBİTAK’ın 
da destekleriyle, 2 senede 120 kişilik 
bir ekip gecesini gündüzünü bu işe 
verdi. Böylece, dünyanın ilk elektrikli 
ve lastik tekerlekli sıfır emisyonlu 7 
tonluk şehir ekskavatörü Türkiye’de 
üretilmiş oldu. Sadece bu proje bile 
müteşebbislerimizin vizyonu ile 
TÜBİTAK’ın Ar-Ge destekleri birleşince 
ortaya nelerin çıkabileceğinin göster-
gesidir.”

Aşı projelerinde insanlar üzerinde 
klinik çalışma safhasına gelindi!

Aynı şekilde özel sektör, üniversite 
ve devlet işbirliği ile COVID-19’a karşı 

aşı ve ilaç geliştirme projelerimizde 
de önemli mesafe kat ettiğimizi dile 
getiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
Dünya Sağlık Örgütü’nün listesinde 
yerli aşı geliştiren ülkeler arasında, 
ABD ve Çin’in ardından üçüncü sırada 
yer aldığımızı belirtti.

TÜBİTAK öncülüğünde oluşturu-
lan COVID-19 Türkiye Platformu’nun, 
8 farklı aşı ve 10 farklı ilaç projesi 
yürüttüğünü, aşı çalışmalarımızda iki 
aşı adayımızın hayvan deneylerini ba-
şarılı bir şekilde tamamladığını ifade 
eden Erdoğan, “Hatta bunlardan birisi 
Etik Kurul onayını da alarak insanlar 
üzerinde klinik çalışma safhasına gel-
di. Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu-
muzun onayının ardından inşallah bu 
çalışmaları süratle başlatacağız. Tabi 
aşının yanı sıra, ilaç geliştirme faali-
yetlerimiz de tüm hızıyla devam edi-
yor. Hekimlerimiz tarafından yoğun 
biçimde kullanılan Favi-Piravir etken 
maddesini baştan sona 8 basamağı 
içerecek şekilde sentezledik; ruhsatlı 
ve ticari bir ürüne dönüştürdük” diye 
konuştu.

İlaç geliştirmede de kendi özgün 
projelerimiz devam ediyor

Bunun yanında ilaç geliştirme 
alanında kendi özgün projelerimizin 
de devam ettiğini kaydeden Erdo-
ğan, gerek aşı ve ilaç çalışmalarını 
yürüten bilim adamlarımıza, gerek-
se bu süreçte sorumluluk üstlenen 
kuruluşlarımıza gereken desteğin 
verildiğini, bu amaçla TÜBİTAK Gebze 
Yerleşkesinde, uçtan uca aşı ve ilaç 
geliştirilebilmesine imkân veren, 
büyük deney hayvanları laboratuvarı 
da dâhil olmak üzere ileri seviye bir 
merkez kurulduğunu belirtti. Erdoğan, 
laboratuvarın hizmete girmesiyle be-
raber COVI-19 platformuyla başlayan 
birlikte çalışma ve üretme kültürünün, 
bundan sonraki projelerde de sürdü-
rüleceğini söyledi.

Milli Teknoloji Hamlemizin yeni 
yatırımlar, yeni projelerle muhak-
kak devam ettirileceğine işaret eden 
Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Resmi 
açılışlarını yaptığımız kritik teknolojik 
altyapıların ülkemize ve milletimize 
hayırlı olmasını diliyorum. Türkiye için 
çalışan, üreten, fikir ve alın teri döken 
herkese şahsım ve milletim adına 
şükranlarımı sunuyorum” diyerek 
sözlerine son verdi.

Sanayi ve Teknoloji Baka-
nı Varank’tan Cumhurbaşkanı 
Erdoğan’a anlamlı hediye!

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 

konuşmasının ardından, Sanayi ve 
Teknoloji Bakanı Varank, Cumhurbaş-
kanı Recep Tayyip Erdoğan’a, Gökbey 
Helikopteri’nin turboşaft motorunun 
yerli ve milli en kritik parçası olan 
Tek Kristal Soğutma Kanallı Türbin 
Kanadı’nı hediye etti. Çok kritik bir 
teknoloji olan Tek Kristal Soğutma 
Kanallı Türbin Kanadı, TÜBİTAK MAM 
Malzeme Enstitüsü ekibi tarafından 
geliştirildi. Milli Muharip Uçağı (MMU) 
için geliştirilecek motorun teknolojisi 
de aynı teknolojidir. MMU için mo-
torunun tek kristal türbin kanatları 
da TÜBİTAK MAM Malzeme Ensti-
tüsü tarafından yapılacak. Türkiye, 
bu teknolojiyi dünyada Rolls-Royce 
ve GE gibi motor teknolojisine sahip 
İngiltere, Amerika ve Rusya’dan sonra 
üreten dördüncü ülke konumunda 
bulunuyor.

Gençler teknoloji geliştirsin, icat 
çıkarsın ve hepimizi şaşırtsın!

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mus-
tafa Varank da, açılış konuşmasında, 
bilim ve teknoloji öncülüğünde kalkın-
mayı hedefleyen TÜBİTAK’ın, Gebze 
ve Ankara’daki yeni altyapılarının 
resmi açılışları için bir araya gelinen 
bu tarihi günü Sayın Cumhurbaşkanı-
mızın himayelerinde gerçekleştiriyor 
olmaktan büyük bir onur duyduğumu-
zu belirtti.

Küresel ekonomide eşi benzeri 
yaşanmamış bir dönemden geçtiği-
mizi, salgınla birlikte dünya düzeninin 
sarsılmaya başladığını ifade eden 
Bakan Varank, bu günlerin, ülkemizin 
sürdürülebilir ekonomik kalkınması 
ve toplumsal refah artışı için tarihi 
fırsatlar sunduğunu, yol haritamızı 
2023 Sanayi ve Teknoloji Stratejimizin 
belirlediğini kaydetti.

Hedefimizin, ülkemizi dünyanın 
sayılı üretim ve teknoloji üslerinden 
biri yapmak olduğuna işaret eden 
Varank, bu noktada TÜBİTAK’ın önemli 
bir fonksiyona sahip olduğunu belirtti. 
TÜBİTAK aracılığıyla sanayiye, aka-
demiye ve bilim insanlarına destekler 
verildiğini, bilimin ve teknolojinin 
topluma hizmet etmesinin sağlandı-
ğını belirten Varank, şöyle devam etti: 
“Sadece son 2 senede özel sektörün 
Ar-Ge çalışmalarına 1 buçuk milyar 
lira; araştırma ve destek programları-
na da 1.8 milyar lira kaynak sağladık. 
Sanayi-Doktora Programıyla, yetişmiş 
insan gücümüzü sanayiye entegre 
ederken; Uluslararası Lider Araştır-
macılar programıyla tersine beyin 
göçünde tarihi bir adım attık. Gençler 
teknoloji geliştirsin, icat çıkarsın ve 
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hepimizi şaşırtsın istiyoruz. Bunun 
için de bugüne kadar yapılmamış 
projeleri, Sayın Cumhurbaşkanımızın 
liderliğinde büyük bir motivasyonla 
hayata geçiriyoruz. İşte TEKNOFEST 
bunlardan bir tanesi. Dünyanın en 
büyük teknoloji festivali olan bu et-
kinlik, toplumda muazzam bir karşılık 
buldu. Deneyap teknoloji atölyeleriyle 
de geleceğin teknoloji yıldızlarına 
bugünden yön çiziyor, potansiyellerini 
keşfetmelerini sağlıyoruz.”

TÜBİTAK Gebze Yerleşkesi, ülke-
mizin Ar-Ge ve inovasyon üssü

TÜBİTAK Gebze Yerleşkesinin, 
ülkemizin Ar-Ge ve inovasyon üssü 
olma görevini üstlendiğini ifade eden 
Bakan Varank, Enstitülerde yürüt-
tüğümüz yenilikçi işlerle, özel sek-
töre rakip olmadığımızı, bilakis, özel 
sektörün, kamunun ve üniversitelerin 
katma değer üretmesine katkı sağla-
dığımızı belirtti.

TÜBİTAK sayesinde bugüne kadar 
çok çarpıcı başarı hikâyelerine imza 
attığımızı kaydeden Varank, bu ba-
şarıların bazılarına değindi. MAM’da 
üretilen Turboşaft motorlarında 
kullanılan türbin kanatçığı hakkında 
bilgi veren ve bir örneğini katılımcı-
lara gösteren Varank, bu kanatçığın, 
milli genel maksat helikopterimiz 
Gökbey’in motorunda kullanılan en 
yüksek katma değerli parça olduğunu 
ifade etti. Bu parça olmaksızın, uçak-
ların ya da helikopterlerin havalana-
mayacağına işaret eden Varank, “Do-
layısıyla kimse size bunu kolay kolay 
satmıyor. Dünyada bu kabiliyete sahip 
5 ülkeden birisiyiz. Hâlihazırda TEİ’ye 
160 adet teslim ettik” diye konuştu.

BİLGEM’de geliştirilen, SİHA’ların 
kullandığı akıllı bombaların lazer 
arayıcı başlık dedektörünü tanıtan 
Varank, “Gördüğünüz bu küçücük 
kare, SİHA’ların kullandığı akıllı bom-
baların lazer arayıcı başlık dedektörü. 
Bu arayıcı başlık sayesinde bombalar, 
nokta atış yapabiliyor. Bu dedektör, 
savunma sanayimizin kritik bileşenle-
rinden birisi. Binlerce dolar verip yurt 
dışından almak isteseniz dahi alamı-
yorsunuz. Biz bu dedektörü yurtdışı 
muadillerine göre çok daha kaliteli ve 
ucuza üretebiliyoruz” dedi.

Salmonella Hızlı Tanı Kitini dünya-
da ilk kez geliştirip, patentini aldığımı-
zı belirten Varank, “Kirli su ve yiye-
ceklerden bulaşan bu bakteri, toplum 
sağlığı açısından son derece zararlı. 
Geliştirdiğimiz bu kit, piyasadaki 
mevcut tanı kitlerine göre çok daha 
hızlı sonuç veriyor. Çin bize başvurdu, 

ülkemizden teknoloji transferiyle bu 
ürünü almak istiyor” diye konuştu.

18 yılın tüm kazanımlarının, katma 
değer ve teknoloji üretimiyle daha 
da zenginleştirileceğine işaret eden 
Varank, “Bugün açacağımız alt yapılar, 
üretim seferberliğimize önemli kat-
kılar sunacak. Bu altyapılarla sizin de 
söylediğiniz gibi bugün dünden daha 
güçlüyüz, yarın daha da güçlü olaca-
ğız. Bu vesileyle merkezlerin ülkemize 
hayırlı olmasını diliyorum” diyerek 
konuşmasını sonlandırdı.

Birlikte çalıştığımızda, birlikte 
geliştirdiğimizde, başarabilecekleri-
mizin sınırı yok!

TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan 
Mandal, törenin açılışında yaptığı 
konuşmada, Cumhurbaşkanı Recep 
Tayyip Erdoğan’ın, son iki yıl içerisinde 
TÜBİTAK’ı hem Ankara’da hem de bu-
gün Gebze Yerleşkesinde ziyaret ede-
rek, bilim ve teknolojiye verdiği önemi 
ortaya koyduğunu belirtti. Prof. Dr. 
Mandal, “Ziyaretleriyle heyecanımızı 
paylaşan ve hepimizi onurlandıran 
Sayın Cumhurbaşkanımıza şükranla-
rımızı sunuyorum” diye konuştu.

TÜBİTAK’ın, 57. kuruluş yılında, 
Ar-Ge ve yenilik tabanlı fırsatların 
yakalanmasında ekosistemindeki 
paydaşlarıyla birlikte, milli teknolo-
ji hamlemiz çerçevesinde, bilim ve 
teknolojiyle ülkemizin önünü açtığını 
ve yeni başarıları hedeflediğini ifade 
eden Prof. Dr. Mandal, şöyle devam 
etti: “Sadece 2019 yılında 2.400’ü 
KOBİ olmak üzere 3.000 firmanın 
4.300 projesine ve 166 üniversitenin 
5.427 projesine destek verdik. 14 bin 
öğrencimize burs sağladık ve 460 
bin ortaokul lise öğrencimizin proje 
heyecanlarına ortak olduk.”

Prof. Dr. Mandal, TÜBİTAK’ın 
stratejik yaklaşımının, ekosistemimi-
zin sahip olduğu birikimlerin en üst 
düzeyde değerlendirilmesinin sağlan-
ması için, çıktı ve etki odaklı süreçler-
de, birlikte çalışma esaslı stratejik iş 
birliklerinin kurulmasını özendirdiğini 
belirtti.

Birlikte çalıştığımızda, birlikte 
geliştirdiğimizde, başarabilecekleri-
mizin sınırının olmadığını hep beraber 
yakından gördüğümüze işaret eden 
Prof. Dr. Mandal, “Üniversite-sanayi 
ortaklığında nitelikli insan kaynağı 
yetiştiren paydaşlarımızdan, ekosis-
temimizle entegre olan uluslararası 
lider araştırmacılarımıza; salgına 
karşı ürünlerde güçlerini ortaya koyan 
KOBİ’lerimizden, çözüm odaklı süreç-
lere dâhil olan genç araştırmacıları-

mıza kadar ekosistemimiz genelinde 
artık birlikte başarıyoruz. Nitelikli 
bilgi, nitelikli insan, çözüm gerekti-
ren güçlükler ve birlikte geliştirme 
yaklaşımlarıyla harekete geçirdiğimiz 
stratejik yaklaşımımız uluslararası 
programlardaki başarılarımızı da 
en yüksek seviyelere taşıyor” diye 
konuştu.

COVID-19 Türkiye Platformunda 
araştırma ekiplerimiz tarihe geçecek 
başarılara imza atıyor!

COVID-19 Türkiye Platformu’nun, 
salgına karşı çıktı ve etki odaklı sü-
reçlere odaklanarak, Ar-Ge ve yenilik 
alanında gerçekleşen dönüşümü tüm 
gerçekliğiyle temsil ettiğini ifade eden 
Prof. Dr. Mandal, platformun 9 aşı ve 
10 ilaç projesi kapsamında, birlikte ça-
lışarak neleri başardığımızın en güzel 
örneğini oluşturduğunu kaydetti.

Ülkemiz genelinde 49 farklı kurum 
ve kuruluşun, genç yeteneklerimiz 
dâhil 436 araştırmacımızın platform 
bünyesinde birlikte geliştirdiğini, 
birlikte başardığını kaydeden Prof. Dr. 
Mandal, “Hayata geçirilen bu dönü-
şümle araştırma ekiplerimiz tarihe 
geçecek başarılara imza atıyor” dedi.

Prof. Dr. Mandal, COVID-19 tedavi-
sinde en yoğun kullanılan Favipirapir 
ilacının etken maddesinin platform 
üyesi üniversite hocamız ve firma-
mızca birlikte geliştirilen yerli ve milli 
sentez yöntemi ile hammaddeden 
başlayarak ruhsatlı bir ticari ürüne 
dönüşümünün bu başarının örnekle-
rinden olduğunu dile getirdi.

Çalışma modelimiz AB dâhil ol-
mak üzere birçok ülkeye örnek model 
oluşturdu!

Yine platform üyelerimizin aşı 
geliştirme çalışmaları kapsamında, 
yenilikçi 2 aşı adayımızın hayvan de-
neylerinin başarılı bir şekilde tamam-
landığına değinen Prof. Dr. Mandal, 
yakın zamanda platformun diğer ilaç 
ve aşı geliştirme projelerimizde de 
hedeflenen ve beklenen sonuçlara 
ulaşmak üzere var gücüyle çalışmaya 
devam ettiğini belirtti.

Geliştirdiğimiz çalışma modelinin 
sadece ülkemiz için değil, Avrupa 
Birliği dâhil olmak üzere birçok ülke 
için örnek model oluşturduğunu 
belirten Prof. Dr. Mandal, “Bu modeli 
Cumhurbaşkanımızın da himayesin-
de Kuala Lumpur’da gerçekleştirilen 
zirvede ülkemizle Malezya, Endonez-
ya ve Pakistan arasında oluşturulan 
Mükemmeliyet Merkezi çalışmalarına 
da taşıyarak önderlik yapıyoruz” diye 
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konuştu.

Mükemmeliyet Merkezleri açıldı
TÜBİTAK RUTE Motor Mükemmeli-

yet Merkezi’nin açılışı, Enstitü Müdürü 
Abdülkadir Balıkçı’ya canlı yayın ile 
bağlanarak gerçekleştirildi. Merkez-
de; araç tahrik sistemleri dinamomet-
releri, şanzıman sistemleri, enjektör 
ve pompa sistemleri, motor gövde 
döküm teknolojileri, kritik malzeme 
geliştirme, egzoz arıtma sistemleri ve 
elektronik kontrol ünitelerinin geliş-
tirilmesine yönelik altyapı çalışmaları 
yapılacak ve dünya standartlarına 
uygun performans ve emisyon değer-
lerine sahip modern motor sistemle-
rinin üretilmesi sağlanacak.

Daha sonra, TÜBİTAK SAGE Çev-
resel Testler Merkezi ve TÜBİTAK 
SAGE Ar-Ge Hizmet Binasının açılışı 
gerçekleştirildi. TÜBİTAK SAGE Ar-Ge 
Hizmet Binasının açılışı, Enstitü Mü-
dürü Gürcan Okumuş’a canlı yayınla 
bağlanarak yapıldı.

Canlı yayınla yapılan açılışların 
ardından, TÜBİTAK MAM Enerjetik 
Malzemeler Laboratuvarı; TÜBİTAK 
MAM Biyomalzeme, Biyomekanik, 
Biyoelektronik Mükemmeliyet Mer-
kezi; TÜBİTAK MAM Yüksek Sıcaklık 
Malzemeleri Araştırma, Geliştirme 
ve Onarım Mükemmeliyet Merkezi; 
TÜBİTAK UME Fotovoltaik Performans 
Test Merkezi için toplu bir açılış ve 
kurdela kesme töreni gerçekleştirildi.

Kocaeli Büyük Şehir Belediyesi 
ve HAVELSAN ile kritik anlaşmalara 
imza atıldı!

Prof. Dr. Mandal ile Bakan 
Varank’ın açılış konuşmalarının ardın-
dan, TÜBİTAK’ın Kocaeli Büyükşehir 
Belediyesi Sekapark ve HAVELSAN ile 
imzalayacağı anlaşmaların törenleri-
ne geçildi.

TÜBİTAK MAM ile Kocaeli Büyük-
şehir Belediyesi Sekapark arasında 
“Tıbbi ve Aromatik Bitkisel Ürün Ge-
liştirme Anlaşması” TÜBİTAK Başkanı 
Prof. Dr. Hasan Mandal ve Kocaeli 
Büyükşehir Belediyesi Başkanı Doç. 
Dr. Tahir Büyükakın tarafından imza-
landı. Anlaşma ile ülkemizin endemik 
bitki kapasitesinin etkin kullanılarak 
tarımsal kalkınmada öncü nitelikli 
tarım uygulaması hayata geçirilecek. 
TÜBİTAK MAM, Kocaeli Büyükşehir 
Belediyesi’nin tıbbi aromatik bitkiler 
alanında Ar-Ge ihtiyacını karşılayacak. 
Geliştirilecek ürünler, ileride gerçek-
leşecek Ar-Ge çalışmalarıyla yüksek 
teknoloji ürünü ilaçlara dönüşecek.

TÜBİTAK BİLGEM ile HAVELSAN 

arasında “Gerçek Zamanlı İşletim Sis-
temi İşbirliği Anlaşması” ise, TÜBİTAK 
Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal ve 
Havelsan Genel Müdürü Dr. Mehmet 
Akif Nacar tarafından imzalandı. 
Anlaşma ile HAVELSAN, GİS’in yurti-
çinde ve yurtdışında tanıtımı, yay-
gınlaştırılması, pazarlanması, satışı, 
eğitimleri, kart destek paketlerinin 
geliştirilmesi, saha desteği, bakım 
ve idame faaliyetlerinden sorumlu 
olacak; ara katman seviyesine eklene-
cek yeni yeteneklerin ve özeliklerin 
geliştirilmesine katkı verecek. TÜBİ-
TAK BİLGEM ise GİS’i, yeni teknolojik 
trendlere ve sektörlerin emniyet kritik 
sistem ihtiyaçlarına yönelik geliştirme 
faaliyetlerine devam edecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, COVID-
19 Platformu üyeleriyle bir araya 
geldi

TÜBİTAK Mükemmeliyet Merkez-
leri açılış töreninin ardından Gebze 
yerleşkesindeki TÜBİTAK tesislerini 
gezen Cumhurbaşkanı Erdoğan, CO-
VID-19 Platformunda yer alan araş-
tırmacılar ile bir araya gelerek, aşı ve 
ilaç projelerinde gelinen son aşamalar 
hakkında detaylı bilgi aldı.

Mükemmeliyet Merkezleri dışa 
bağımlılıkta bir kırılma noktası!

Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafın-
dan açılışları gerçekleştirilen mükem-
meliyet merkezleri ile Türkiye tek-
nolojik anlamda dışa bağımlılıkta bir 
kırılma noktası yaşayacak. Merkez-
lerle birlikte Türkiye teknoloji pazarı 
değil, üreticisi bir ülke konumunda 
olmayı hedefliyor.

TÜBİTAK MAM Ulusal Enerjetik 
Malzemeler Sentez ve Karakte-
rizasyon Laboratuvarı ile, askeri 
mühimmatlarda kullanılan ve yurt-
dışı kaynaklardan satın alım yoluyla 
temin edilen enerjetik malzemelerin 
ülkemizde üretilebilmesi için gerekli 
olan üretim proseslerinin geliştirilme-

si ve uluslararası standartlara uygun-
luk çalışmalarının gerçekleştirilmesi 
artık mümkün hale geliyor.

TÜBİTAK MAM Biyomalzeme, 
Biyomekanik, Biyoelektronik Mükem-
meliyet Merkezi’ndeki Biyomekanik 
Laboratuvarında Ar-Ge kapsamında 
geliştirilen ürünlerin hedef doku ve 
uygulamaya yönelik mekanik özellik-
lerinin test edilecek, ülkemiz implant 
ve biyomalzeme üreticileri için en 
önemli eksikliklerden olan biyomeka-
nik standart test hizmetleri verilecek. 
Biyoelektronik laboratuvarında ise  
elektroniğin tıp ve biyoloji ile artan 
sinerjisinin bir ürünü olarak, bu alan-
larda gerçekleştirilen uygulamalar ile 
hastalığın teşhis ve tedavi edilmesin-

de önemli süreçler işletilebilecek ve 
birçok hastalık tedavi edilebilir hale 
gelecek.

TÜBİTAK MAM Yüksek Sıcaklık 
Malzemeleri Araştırma, Geliştirme 
ve Onarım Mükemmeliyet Merkezi, 
enerji, havacılık ve demir-çelik sek-
törlerinde yüksek sıcaklık uygulama-
larında kullanılmak üzere araştırma, 
ürün geliştirme ve prototip imalatına 
yönelik konusunda tek yetkin mer-
kezdir. Helikopter ve Uçak motorla-
rının tek kristal kanatçıkları MAM’da 
üretilmektedir.

TÜBİTAK UME Fotovoltaik Per-
formans Test Merkezi’nde optiksel, 
elektriksel, termal, mekaniksel test 
sistemlerinin kalibrasyonlarında kul-
lanılan referans sistemlerinin izlene-
bilirlikleri birincil seviye izlenebilirlik 
sistemlerine bağlanacak. Böylece 
ölçümlerin güvenilirliği ve doğruluğu 
TÜBİTAK Ulusal Metroloji Enstitüsü 
tarafından sağlanacak.

TÜBİTAK SAGE Çevresel Testler 
Merkezi ile özellikle savunma sa-
nayimiz için çok büyük öneme sahip 
çevresel testler ile ilgili standartların 
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TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Simone 
Kaslowski ekonomik gelişmeleri 

değerlendirdi 

Ekonomideki gelişmeleri çok ya-
kından takip ettiğimiz bir süre-
cin içerisindeyiz. Son 5 yılımız 

yoğun ve yorucu siyasi ve ekonomik 
gelişmeler ile geçti; terör olayları, 
darbe girişimi, yenilenen seçimler, 
anayasa değişikliği ile gelen yeni 
sistemin yarattığı belirsizlikler ve 
diplomatik gerginliklerin yarattığı 
belirsizlikler. 

Tüm bunların üzerine bu yıl 
küresel çapta yaşanan ve ancak yüz 
yılda bir görülen bir salgın ve salgı-
nın yarattığı ekonomik tahribat ile 
de mücadele etmek zorunda kaldık. 
İş dünyası bu zorlu süreci büyük bir 
dirayet ve sabırla yönetti. İstihdamı 
korumak, çalışanlarımızın sağlık ve 
güvenliklerini sağlamak, finansal 
risklerden korunmak ve değişken 
talep ortamında yeni stratejilerle 
şirketlerimize yön vermek için gay-
ret ettik.

-Toparlanma belli sektörlerde 
hissedilmiyor

Zorluklar bitmiş değil. Ama 
bugün pek çok sektörde talep geri 
geliyor, Avrupa ekonomisi bekle-
nenden hızlı toparlanıyor, sanayi-
miz çalışıyor ve ihracatımız artıyor. 
Nisan-Mayıs’da yaşanan büyük 
düşüşten sonra ekonominin açıl-
masıyla toparlanma sürecine girdik. 

Ancak bu toparlanma belli sektör-
lerde maalesef çok fazla hissedilmi-
yor. Sektörler arasında finansmana 
erişim ve talep tarafında bir ayrışma 
göze çarpıyor. İstihdamda önemli 
miktarda kayıp var. Yılın başından bu 
yana bildiğiniz gibi 2,5 milyon kişilik 
azalma söz konusu. Toparlanmanın 
istihdama yansıması zaman alıyor 
ve krizin etkilerini derinleştiriyor.

-Negatif reel faizciddi finansal 
riskleri beraberinde getiriyor

Salgının yarattığı etkilerle mü-
cadele etmek için ekonomi yöne-
timimizin pek çok adımı oldu. Kısa 
çalışma ödeneği, mücbir sebep 
gibi uygulamalar önemli faydalar 
sağladı. Bilindiği gibi bu dönemde 
bankalar üzerinden piyasaya yüklü 
miktarda ucuz finansman da sağ-
landı. 

Ancak krizin yıkıcı etkilerini sınır-
lamak için gerekli olan bu politikanın 
sonuna gelmiş bulunuyoruz. Salgın 
sürecinde enflasyon seviyesinin 
altına inen faiz oranları ekonomimizi 
desteklemişti. Ancak reel faizin uzun 
süre negatif seviyelerde kalması 
bildiğiniz gibi enflasyon başta olmak 
üzere ciddi finansal riskleri de kaçı-
nılmaz olarak beraberinde getiriyor. 

Geçen hafta bunun sinyallerini 
gördük. Piyasanın dengesine yapılan 

Simone Kaslowski 
Fortune Türkiye 

Anadolu 
Buluşmaları’nda 

ekonomideki 
son gelişmeleri 

değerlendirdi.
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müdahaleler sürdürülebilir olmu-
yor. Artık fazla likiditenin finansal 
riskleri daha fazla artırmadan geri 
çekilmesi gerekiyor. Bu yapılmazsa 
kur ve enflasyon üzerinde yukarı 
yönlü baskı devam edecek.

-Dalgalı kur ve öngörülebilir 
para politikasına geçilmeli

Geçen hafta piyasalarda ya-
şanan gelişmeler sonucu Merkez 
Bankası’nın temel politikasını de-
ğiştirerek bu yönde adımlar atma-
ya başladığını görüyoruz. Likidite 
yönetimi yoluyla faizler yükseltil-
meye başlandı. Döviz kurunu belli 
seviyelerde tutmak için kullanılan 
ama uzmanlarca son derece risk-
li bulunan rezerv politikasından 
da artık vaz geçileceği anlaşılıyor. 
Finansal kırılganlığımızı artıran bu 
politika yerine dalgalı kur rejimi 
ve öngörülebilir bir para politika-
sına geçilmesi ekonominin sağlıklı 
ve istikrarlı seyri için son derece 
önemlidir. Geçmişte sabit kur politi-
kalarının ve serbest piyasa sınırla-
malarının ekonomide ciddi basınçlar 
biriktirdiğini ve ani patlamalarla 
olumsuz sonuçlara neden olduğunu 
biliyoruz. Serbest piyasa yönünde 
adım attığımız her seferde ise bunun 
Türkiye ekonomisinin önünü açtığını 
tecrübeyle biliyoruz. Bundan sonra 
piyasa dengesine müdahalelerin en 
aza indirileceğini ümit ediyoruz.

-Son dönemde rekabet gücü ve 
verimlilik ilerlemedi

24 Ocak kararları, 2001 krizi son-
rası yapılan reformlar ekonomimizin 
gelişmesine çok ciddi katkıda bu-
lundu. Doğrudan yatırımların arttığı, 
verimlilik temelli büyüdüğümüz bir 
dönemi yaşadık. Son dönemde ise 
maalesef rekabet gücü ve verimlilik 
açısından fazla ileri gidemedik. 

Çünkü bunları sağlayacak yapısal 
reformları ihmal ettik. Ekonomik 
çalkantılarla mücadele ederken 
serbest piyasa anlamında bazı 
kazanımlarımızı da maalesef geri 
verdik. Artık serbest piyasa ilkeleri 
ile barışık, finansal istikrarı hedefle-
yen politikaları benimsemeli, katma 
değer üreten alanlara odaklanmalı 
ve Türkiye ekonomisi için yeni bir 
dönemi başlatmalıyız.

-Zorluklara iyi yönetilen 
bankacılık sistemi ile karşı koyduk

Bugüne kadar karşılaştığımız 
ekonomik zorluklara sağlam ve iyi 
yönetilen bankacılık sistemimiz 
sayesinde karşı koyduk. Toparlanma 

sürecinde yine güçlü bir bankacı-
lık sistemine ihtiyacımız var. Yeni 
dönemde kısıtlı kaynaklarımızı en 
verimli nasıl kullanabileceğimize 
odaklanalım istiyoruz. Kısa sürede 
çok kredi vermek yerine, doğru za-
manda doğru yere vermek hedef-
lenmeli. Regülasyonların da artık 
buna göre şekillenmesi gerekiyor. 
Aktif rasyosu gibi bankalarımızın 
aktif kalitesine olumsuz etki edecek 
uygulamalardan kaçınılmalı. Son dö-
nemde sağlanan esneklikleri olumlu 
karşılamakla beraber artık finansal 
kaynakların kısa vadede ekonomiyi 
döndürmek dışında; yaratıcı, verim-
li küresel değer zincirlerinde bizi 
yükseltecek alanlara ayrılmasını 
sağlamak gerektiğini düşünüyoruz.

-Piyasa dengelerine 
müdahaleden kaçınılmalı

Faiz politikasının normalleşmesi 
ve piyasa dengelerine müdahale-
den vaz geçilmesi finansal risklerin 
kontrol altına alınmasına yardımcı 
olurken yurt içi tasarrufların da 
kendi para birimimizde tutulmasına, 
yani dolarizasyonu çözmeye yar-
dımcı olacaktır. 

Ancak her zaman olduğu gibi 
bu politikaların başarılı olması için 
güven en önemli unsurdur. Ekono-
mide güveni artırabilmek için faiz ve 
para politikası konusunun siyaset-
ten uzak, iktisat biliminin gerektir-
diği şekilde oluşması son derece 
önemlidir. Covid salgınıyla mücade-
lede hepimizin güvendiği bir bilim 
kurulunun olması nasıl salgının ilk 
dalgası esnasında doğru sonuçlar 
doğurduysa, ekonomi politikaları-
mızın da iktisat biliminin gerektirdiği 
şekilde ve bağımsız kurumlardaki 
teknokratların görüşleri alınarak 
şekillenmesi hiç kuşkusuz bu alanda 
da başarı getirecektir. Salgının 
sonbaharda ikinci bir dalgaya neden 
olmaması ve kontrol altında tutula-
bilmesi için gerekli tüm tedbirler de 
mutlaka alınmalıdır.

-Akılcı ve bilimsel politikalar 
tercih edilmeli

Ekonomi politikalarında her za-
man akılcı ve bilimsel yaklaşımların 
tercih edildiğini görmek istiyoruz. 
Ancak bu sayede iş dünyası kuru-fa-
izi takip etmek yerine, yeni teknolo-
jilere, Ar-Ge’ye, dijitalleşmeye daha 
fazla odaklanabilir. Finansal dalga-
lanmalarla mücadele ederken bu 
dönüşüme odaklanmak oldukça zor. 
Bu nedenle finansal istikrarı sağla-

mak, öngörülebilirliği artırmak artık 
her zamankinden daha önemli.

-Ar-Ge ve inovasyon odaklı bilgi 
toplumuna odaklanmalıyız

Dışarıda rekabetin son derece 
zorlaştığı bir dünya var. Girişimci-
lerimiz artık geleneksel sektörlerin, 
geleneksel iş yapış biçimlerinin dışı-
na çıkmak zorunda. Kaynaklarımızı 
yeni dünyada rekabet için gerekli 
olacak alanlara daha fazla yönlen-
dirmemiz gerekiyor. Vakit kaybet-
meden bilgi üreten, teknoloji geliş-
tiren, Ar-Ge ve inovasyon odaklı bir 
bilgi toplumu hedefine yoğunlaşma-
lıyız. Özellikle KOBİ’lerimizin rekabet 
gücünü artırmak için dijital dönüşü-
mü çok önemsiyoruz. Yatırımların 
önünü açabilmek için hukuk sistemi, 
vergi, eğitim ve işgücü alanları başta 
olmak üzere acilen reformların ya-
pılması ve belirsizliklerin azaltılması 
gerekiyor.

-ABD ve Çin yarışması
Amerika ve Çin arasında ticari 

savaşların ötesine geçen teknolojik 
üstünlük yarışı, artık sadece fiyatlar 
ile değil ülkelerin sahip oldukları hu-
kuk sistemleri ve değerler üzerinden 
yatırım ve işbirliği tercihlerinin ya-
pılacağı bir dönemin kapısını açıyor. 
Bu dönemde hem rekabet gücümüzü 
artırmak hem de tedarik zincirinde 
yer almak istediğimiz bölgelerle de-
ğerlere dayanan işbirlikleri kurmak 
zorundayız. AB ile ilişkilerimizi bu 
bağlamda sağlamlaştırmak, hukuk 
devletini güçlendirmek için gerekli 
tüm adımları atmamız gerekiyor. 
Yeniden şekillenen tedarik zincirle-
rinde Türkiye’nin konumunu ancak 
böyle sağlamlaştırabiliriz.

-Gençlerin ve kadınların 
ekonomiye katılımı 

Bu süreçte toplumsal yapımızı 
güçlendirmeye de eşzamanlı devam 
etmeliyiz. Eğitimde niteliğin geliş-
tirilmesi, gençlerin ve kadınların 
ekonomiye katılımının artırılması 
öncelikli alanlardır. 

En temelde ise, kadınların şid-
detin her türlüsünden korunmasını 
amaçlayan İstanbul Sözleşmesi ve 
yasal mevzuatımızın etkili uygulan-
masının önemini vurgulamak iste-
rim. Şiddeti önlemek hem kadının 
insan haklarının korunması hem de 
ekonomiye katılımının önünün açıl-
ması bakımından kritiktir. Türkiye 
dünya ve ülkemiz kadınlarına verilen 
sözden caymamalı.
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Ford gelecek vizyonunu tanıttı: 
“Geleceği Bugünden Yaşa”

Ford, yeni marka vizyonu “Bring on Tomorrow” ile müşterilerine “geleceği 
bugünden yaşatabilmek” için yenilikçi teknolojileri ve hizmetleri bir arada 

sunuyor.

2020 yılına yepyeni bir marka viz-
yonu ile başlayan Ford Avrupa, 
“Geleceği Bugünden Yaşa” (Bring 

on Tomorrow) ana teması ile otonom, 
bağlanabilir ve elektrikli araçların rol 
oynayacağı gelecek için yeni bir vizyon 
belirledi. Otomotivin geleceği için yol 
gösterici bir rehber olacak bu vizyon, 
yenilikçi ürün ve hizmetlerle sürücü-
lere ve yolculara bir araçtan çok daha 
fazlasını vadediyor.
Ford Otosan da bu global vizyona para-
lel olarak insan odaklı, hayatı kolaylaş-
tıran tasarım ve yenilikçi teknolojilere 
sahip ürünleriyle benzersiz bir müşteri 
deneyimi sunarak geleceğe hazırlanan 
bir markaya dönüşüyor. 
Geleneksel süreç ve teknolojilerin ye-
rini çevreci, elektrikli, hibrit ve otonom 
teknolojilere bıraktığı “Geleceği Bugün-
den Yaşa” vizyonunu yansıtan ilk mo-
deller, son dönemin yükselen trendi 
SUV segmentinin iki önemli oyuncusu 
olan Yeni Kuga ve Puma oldu. Kısa süre 
önce müşterilerle buluşan Ford SUV 
dünyasının bu en yeni üyeleri, Ford’un 
akıllı bir dünya için akıllı araçlardan 
oluşan kapsamlı bir ürün portföyü 
geliştirme planlarının da başlangıcını 
temsil ediyor. 

- Artık geleceği hayal etmiyoruz, ya-
şatıyoruz
Ford’un artık “gelecek”ten konuşan 
bir marka olduğunu vurgulayan Ford 
Otosan Pazarlama, Satış ve Satış Son-
rası Genel Müdür Yardımcısı Özgür 
Yücetürk; “Ford dünyasında bir slogan 
veya kampanyadan çok daha fazlası 
olan ‘Geleceği Bugünden Yaşa’, oto-
motivin geleceği için yol gösterici bir 
rehber olacak. 
Ford Otosan olarak bu yeni vizyon 
doğrultusunda otomotiv sektörünü 
yeniden yaratan marka olmak üze-
re yolumuza devam ediyoruz. Artık 
biz geleceği hayal etmiyoruz, yaşatı-
yoruz. Köklü mirasımızdan aldığımız 
güçle, bu değişimi satış ve satış son-
rası müşteri deneyiminden başlaya-
rak araçlarımıza ve teknolojilerimize 
yansıtmaya devam ediyoruz. Son yıl-

larda hızla büyüyen SUV segmentinde 
dengeleri değiştirecek Yeni Kuga ve 
Yeni Puma, bu alandaki iddiamızı yeni 
modellerle ortaya koyma yaklaşımımı-
zın en önemli adımlarından biri” diye 
konuştu. 
Geleceği Bugünden Yaşa
Ford, “Geleceği Bugünden Yaşa” viz-
yonu çerçevesinde, marka ile özdeşle-
şen, güven, uygun fiyat ve keyifli sürüş 

değerlerini gelecek modellerine de ta-
şıyor. Yakın gelecekte sunulması plan-
lanan hibrit ve elektrikli modellerin, 
sadece ayrıcalıklı bir kesime değil tüm 
tüketicilere hitap etmesine özen gös-
teriliyor. Ar-Ge süreci devam eden yeni 
modeller, elektrikli, şarj edilebilir hibrit 
ve içten yanmalı motorlara uygun es-
nek yapıları sayesinde değişken koşul-
lara rahatlıkla ayak uydurabiliyor.

[üyelerden ►
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Brisa, sismik izolasyon çözümlerinin yer 
aldığı yeni web sitesiyle deprem geçirmez 

bina farkındalığını artırıyor 

Sabancı Holding ve Bridgestone Corporation iştiraki Brisa, Bridgestone’un 
ürettiği kauçuk esaslı sismik izolatör ürünlerini 4 yıldır Türkiye’ye sunuyor. 
Yoğun deprem bölgesi olan Türkiye’de binaları depreme karşı koruyan bu 
yenilikçi çözümlerin yaygınlaşması ve farkındalığın artması için şirket, yeni 

bir web sitesi hazırladı.

Brisa, Bridgestone tarafından üs-
tün bir teknoloji ürünü olarak 
geliştirilen sismik izolasyon çö-

zümlerinin Türkiye’de yaygınlaşması 
ve böylece can ve mal kayıplarının önü-
ne geçilmesi için çalışmalarını aralıksız 
sürdürüyor. Deprem riskinin yüksek 
olduğu, mevcut yapıların yüzde 75’inin 
birinci ve ikinci deprem bölgesinde yer 
aldığı Türkiye’de, binaların depreme 
karşı maksimum dayanıklılık kazan-
ması için sismik izolasyon ürünlerinin 
bilinirliğini artırmaya odaklanan şir-
ket, yeni bir web sitesi yayınladı. www.
depremizolasyon.com/ linkiyle ulaşı-
labilen web sitesinde, Bridgestone’un 
sismik izolasyon teknolojilerine dair 
güncel bilgilerin yanı sıra genel olarak 
sismik izolasyona dair faydalı bilgiler 
ve öneriler de yer alıyor. 

Dünyanın en büyük lastik ve kauçuk 
şirketinden binaları depreme karşı ko-
ruyan çözümler 
Bridgestone, 1984 yılından beri sismik 
izolasyon teknolojilerini Japonya’da 
geliştiriyor ve üretiyor. Bugün, 
Bridgestone’un üretmekte olduğu sis-
mik izolatörler, Tokyo İstasyonu, Los 
Angeles Yerel Yönetim Merkezi gibi 
simgesel binaların yanı sıra dünya 
çapında afet hazırlık merkezleri, dev-
let yönetim binaları, hastaneler, ticari 
alanlar, konutlar ve daha birçok çeşitli 
yapıda kullanılıyor. Türkiye’de Akbank 
Yeni Veri Merkezi Projesi ve Tüpraş Ali-
ağa Rafinerisi Güçlendirme Projesi’nde 
Bridgestone izolatörleri kullanıldı. Bri-
dgestone Sismik İzolatörler, Japon-
ya, Türkiye, ABD, Tayvan, Endonezya, 
İtalya gibi ülkelerde yaklaşık 40 yıldır 
sayısız depremi başarıyla ve hasarsız 
şekilde atlatmaya devam ediyor. Bu 
yenilikçi sismik izolasyon sistemleri 
Türkiye’ye de Brisa güvencesiyle su-

nuluyor. 
Sismik izolasyon sistemleri, bir yapıyı 
esnek yapı destekleri ile yeryüzünden 
izole ederek sismik şokların yayılımı-
nı azaltmaya yardımcı oluyor böylece 
olası bir deprem durumunda hasar 
oluşma ihtimalini maksimum seviye-
de azaltıyor. Deprem anında en yüksek 
güvenlik seviyesini sağladığı gibi mobil-
yaların ve armatürlerin düşmesi sebe-
biyle oluşabilecek ikincil afet risklerini 
de azaltıyor. Böylece binalara deprem 
vakalarına karşı sıfır hasar, operasyo-
nel devamlılık, sürdürülebilirlik ve tam 
koruma özellikleri kazandırarak hayati 

bir değer ve ekonomik anlamda yüksek 
bir avantaj sunuyor. 
Dayanıklılık süresi 60 yıldan fazla ola-
rak tescillenen Bridgestone sismik izo-
lasyon ürünleri, binaların temeline ya 
da ara katlara monte edilebiliyor. Kul-
lanılan esnek yapı yastıklarının çapları 
600 mm ve 1800 mm arasında deği-
şiyor. Mevcut bir binayı güçlendirmek 
için de sismik izolasyon yöntemleri 
kullanılabiliyor. Bridgestone’un yeni-
likçi ürün ve sistemleri ile okullardan 
fabrikalara gökdelenlerden tarihi yapı-
lara dek tüm binalara uygun çözümler 
üretilebiliyor.
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Temmuz ayı komite toplantıları
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4.Meslek Komitesi toplantısı

8.Meslek Komitesi toplantısı



�1Kocaeli Odavizyon

9. ve 10. Meslek Komitesi toplantısı

9. ve 10. Meslek Komitesi toplantısı

18. Meslek Komitesi toplantısı



�2 Kocaeli Odavizyon

27Meslek Komitesi toplantısı

[meslek komiteleri ►



�3Kocaeli Odavizyon

Hyundai Assan, yeni i10 N Line’ın 
üretimine başladı

Hyundai, i10 modelinin sportif versiyonu N Line’ın üretimine İzmit’teki te-
sislerinde başladı. A segmentinde yer alan araç, 1.0 litrelik Turbo GDi motor 
ile 100 beygir güç üretiyor. Yeni i10 N Line, kısa süre içerisinde Avrupa’da 

satışa sunulacak.

Hyundai, A segmentindeki başa-
rılı modeli i10’a yepyeni bir ver-
siyon daha ekledi. İlk kez 2019 

Frankfurt Otomobil Fuarı’nda görücü-
ye çıkan i10 N Line, İzmit’teki Hyundai 
Assan fabrikasında üretilmeye baş-
landı. A segmentine farklı bir bakış 
açısı getirecek olan i10 N line, standart 
versiyonu gibi 40’tan fazla ülkeye ih-
raç edilerek “Made in Turkey” imzasını 
gururla taşıyacak.
Yeni i10 N Line, dinamik N Line dona-
nım seviyesiyle donatılmış dördüncü 
Hyundai modeli olarak dikkat çekiyor. 
Hyundai’nin yüksek performanslı N 
otomobillerinden ilham alan N Line 
versiyonları, sportif dış ve iç tasarım 
özellikleriyle marka kimliğine katkıda 
bulunuyor. Hyundai i10 N Line’ın ön ve 
arka tamponlarında yer alan tasarım 
değişiklikleri ilk bakışta farkediliyor. 

Yatay şekilde konumlandırılan LED 
gündüz sürüş farları, parlak siyah ön 
ızgara, kırmızı tampon şeritleri ve N 
Line amblemi ön kısımdaki sportif öğe-
ler. Arka tamponda ise üzeri kırmızı 
şeritli difüzör ve çift çıkışlı son sustu-
rucu bulunuyor. Sportif otomobilin dış 
görünüşünü zirveye taşıyan bir diğer 
unsur ise 16 inç’lik alüminyum alaşımlı 
jantları. İçerideyse N logolu direksiyon 
simidi, vites topuzu, kırmızı havalandır-
ma ızgaraları ve metal pedallar kabine 
daha sportif bir his veriyor. Kısacası i10 
N Line, sportif gövde parçalarıyla yu-
muşak yüzeyler ve keskin çizgiler ara-
sında üstün bir kontrast sunuyor.
Yeni i10 N Line, sadece gövde kiti ve 
sportif iç mekanıyla değil aynı zaman-
da 100 beygir gücündeki 1.0 litrelik Tur-
bo benzinli motoruyla da oldukça ilgi 
çekici. Boyutlarına ve ağırlığına göre 

sürüşü daha da eğlenceli hale getiren 
turbo beslemeli motorun yanı sıra 84 
bg’lik 1.2 MPi atmosferik üniteye de yer 
veriliyor.
Hyundai Assan Genel Müdürü Murat 
Berkel, Yeni i10 N Line ile ilgili olarak; 
“i10 N Line, turbo motoru ve sportif gö-
rüntüsüyle genç kullanıcıların ilgi ala-
nına girerek tüm beklentileri rahatlıkla 
karşılayacak. Ayrıca, yeni versiyonla 
beraber özellikle Avrupa pazarındaki 
iddiasını da artıracak. Türkiye’de ise 
normalleşme süreciyle beraber oto-
motiv sektöründe işler yavaş yavaş 
toparlanmaya başladı. Biz de A seg-
mentindeki başarılı oyuncumuz Yeni 
i10’a karşı artan talep doğrultusunda 
satış hedeflerimizi yukarı yönlü tekrar 
revize ettik. Ayrıca, Yeni N Line versiyo-
nun Türkiye’de satışıyla ilgili çalışma-
larımız da sürüyor” dedi.

[üyelerden ►
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Kimya sektörü KSO evsahipliğinde 
biraraya geldi

Kocaeli Sanayi Odası ev sahipli-
ğinde İstanbul Sanayi Odası ve 
Ege Bölgesi Sanayi Odası’nın 

Kimya Komite Üyelerinin katılımı ile 
gerçekleştirilen müşterek kimya sek-
törü toplantısı; KSO Meclis Üyesi Hasan 
Şerefhan’ın açılış konuşması ile başla-
dı. Şerefhan konuşmasında toplantının 
gündemi ve amacı ile ilgili bilgi aktardı. 
Hasan Şerefhan’ın ardından İSO Meclis 

Üyesi Haluk Erceber, İKMİB Yönetim 
Kurulu Başkanı Adil Pelister, İSO Meclis 
Üyesi Kenan Baytaş, EBSO Boya Vernik 
ve Kaplayıcı Maddeler Sanayi Meslek 
Komite Başkanı İhsan Bilgiç ve EBSO 
Kimyasal Ürünler Sanayi Meslek Ko-
mite Başkanı Egemen Uçar tarafından 
konuşma yapılarak sektörel konularda 
bilgi verildi.
Kimya sektörünün sorunlarının ve çö-

züm önerilerinin dile getirildiği top-
lantıda; AB uyum sürecinde çıkartılan 
mevzuatlar ve bu mevzuatlara uyum, 
yatırım teşvik sistemi, pandemi süreci, 
ÖTV sorunu ve KSO 3. Proses Emniyeti 
Sempozyumu konularına odaklanıldı. 
Müşterek kimya sektörü toplantısında 
görüşülen sorunların çözümü nokta-
sında 3 Oda olarak ortak hareket edil-
mesi kararı alındı. 

Kocaeli Sanayi Odası ev sahipliğinde İstanbul Sanayi Odası ve Ege Bölgesi 
Sanayi Odası’nın Kimya Komite Üyeleri videokonferans yöntemi ile bir ara-

ya geldi. 

[sektör kimya ►
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Ege İhracatçı Birlikliklerinden çağrı: Vergi 
ve prim ödemeleri 2021’e yayılsın

Ege İhracatçı Birlikleri Koor-
dinatör Başkanı Jak Eskinazi, 
salgının tüm dünyada ekono-

mik yaşamı çok olumsuz etkilediğini, 
küresel makro ekonomik verilerin bu 
bozulmayı çarpıcı bir şekilde ortaya 
koyduğunu söyledi. 

“Bozulan ekonomik yaşam, gerek 
hane halkının gerekse iş dünyasının 
ciddi finansal zorluklarla karşılaşma-
sına neden oldu. Bütün ülkeler hane 
halkına, çalışanlara ve iş dünyasına 
yönelik finansal destek program-
ları ilan ettiler. Ülkemizde de güçlü 
finansal destek programları açıklandı. 
İhtiyaç sahiplerine yönelik doğrudan 
maddi destekler, hane halkının başta 
konut alımlarına yönelik uygun kredi 

destekleri, çalışanlara yönelik kısa 
çalışma, ücretsiz izin destekleri, iş 
dünyasına yönelik olarak faiz ve vade 
bakımından uygun kredi destekleri, 
vergi destekleri, oran indirimleri, sal-
gının en çok etkilediği mücbir sebep 
kapsamına alınan mükelleflerin Ni-
san-Mayıs-Haziran/2020 dönemle-
rinde ödenmesi gereken vergi kesin-
tilerinin, katma değer vergilerinin ve 
sigorta primlerinin ödeme sürelerinin 
Ekim-Kasım-Aralık/2020 aylarına 
ertelenmesi başlıca verilen destekler 
arasında yer alıyor.” 

Eskinazi bu desteklerin makro 
ekonomide çarkların dönmesi nokta-
sında çok önemli katkılar sağladığın-
dan bahsetti. 

“Ancak gelinen noktada salgının 
ülkemizde ve tüm dünyada kontrol 
altına alınamamış olması, tedavi 
ve aşı konusunda henüz güveni-
lir çözüme ulaşılamamış olması 
karşısında ekonomik olumsuzluklar 
devam ediyor. Öncelikle mücbir se-
bep kapsamına alınan mükelleflerin 
Ekim-Kasım-Aralık/2020 aylarına 
ötelenmiş olan vergi ödemeleri, 
söz konusu aylarda ortaya çıka-
cak cari vergi borçlarıyla bir araya 
geldiğinde zor bir finansal zorlukla 
karşı karşıya kalmaları kaçınılmaz. 
Salgının yarattığı makro ekonomik 
durgunluk sadece mücbir sebep 
kapsamına alınan mükellefleri değil, 
tüm iş dünyasını vergi ödeme güçlü-
ğü içine sokuyor.” 

İzmir’de üyelerin önemli bir 
bölümünün vergi gelirlerini ödeme 
oranının Haziran’da yüzde 69,1 ola-
rak gerçekleştiğini sözlerine ekleyen 
Jak Eskinazi, katma değer vergisi, 
gelir vergisi ve kurumlar vergisi gibi 
geneli yansıtan vergi türlerinde bu 
oranın daha da düşük olduğunu 
açıkladı. 

“Katma değer vergisinde oran 
yüzde 36,5’e, gelir vergisinde yüzde 
38,8’e, kurumlar vergisinde yüzde 
46,5’e geriledi. Merkez Bankası’nın 
dış ticaret verilerine göre ilk altı ay 

itibariyle toplam ihracatımızda yüzde 
16 daralma yaşandı. Bu gerilemenin 
üyelerimiz özelinde yaşanan mali sı-
kıntının temel nedeni olduğunu öngör-
mek güç değil. Bu oranlar gösteriyor ki 
esnaf, tüccar, sanayici, ihracatçı tüm 
iş dünyası tahakkuk eden vergilerini 
ödemekte zorlanıyor. Bu nedenle bahsi 
geçen ertelenen vergi ve prim ödeme-
lerinin faiz alınmaksızın 2021 yılı içine 
yayılmasını istiyoruz. Ayrıca mücbir 
sebep kapsamına alınmayan mükellef-
ler de dahil olmak üzere vergi ve prim 
ödeme yükümlülüklerini yerine geti-
remediği için faiz ödeme ve icra takibi 
riski ile karşı karşıya kalan işletmeler 
bakımından yeniden yapılandırma 
sağlanması önem taşıyor.”

Egeli ihracatçılar pandeminin oluşturduğu ekonomik yıpranmadan hızlı bir 
şekilde çıkılabilmesi için vergi borçlarının yapılandırılmasının şart olduğu 

görüşünde. 

[gündem ►
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Kocaeli Valisi Yavuz KSO’yu ziyaret etti

Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, Kocaeli Sanayi Odası’na iadeyi ziyaret gerçek-
leştirdi.

Kocaeli Valisi Seddar Yavuz ,Koca-
eli Sanayi Odası Başkanı Ayhan 
Zeytinoğlu’nu makamında ziya-

ret etti.
Kocaeli Valisi Yavuz’ u KSO Hizmet bi-
nası girişinde KSO Başkanı Zeytinoğ-
lu, Yönetim Kurulu Başkan yardımcısı 
Çınar Ulusoy, Yönetim Kurulu üyeleri 
Mustafa Böyet, Atalay Kaya,Bora Er-
gene ve KSO Genel Sekreter yardımcısı 
Egemen Mert birlikte karşıladılar. Bir 
bakıma Kocaeli Valisi Seddar Yavuz’un 
iadeyi ziyaret anlamını taşıyan görüş-
mede özellikle pandemi nedeniyle ya-
pılan çalışmalar karşılıklı olarak gün-
deme getirildi.

[ziyaret►
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Referans no: BOAL20200603001
Arnavutluk’tan tıbbi, aromatik ve bitkisel bitkilerin üreticisi ve işleyi-
cisi, uçucu yağlar, hidrolatlar ve uçucu yağ özleri üretiminde uzman-
laşmıştır. Şirket yıllardır yüksek kaliteli ürünler üretmekte aktif ve 
uluslararası pazarlara açılmak istiyor. Şirket, ticari bir acente veya 
dağıtım hizmetleri anlaşmaları kapsamında uygun ortaklar arıyor.

Referans no: BOFR20200605002
Fransız şirketi, yıkıcı bir teknolojiye dayanan yeni ürünler geliştiriyor: 
elektrokimyasal tespiti sağlayan mikroakışkan sensörler gibi. Şirket, 
taşınabilir, kullanımı kolay, arsenik ve kurşun gibi çok az miktarda 
tehlikeli metalleri tespit edebilen bir su analizörünün ilk ticari versiyo-
nunu tasarladı ve üretti. Şirket distribütör aramaktadır.

Referans no: BOES20200706001
Sürdürülebilirlik alanında uzmanlaşmış bir İspanyol KOBİ, doğal 
yüzme suyu arıtımı için yeni bir sistem tasarladı ve geliştirdi. Ürün 
herhangi bir havuz boyutuna tamamen uyarlanabilir ve biyolojik filtre 
canlı su bitkilerine dayanır, bu nedenle su arıtma için herhangi bir 
ürüne ihtiyaç duymaz. Şirket, ürünlerini ticari veya dağıtım sözleşmesi 
kapsamında dağıtmak veya ticarileştirmek için uluslararası ortaklar 
arıyor. Lisans sözleşmeleri de mümkündür.

Referans no: BRES20200610001
Barselona merkezli İspanyol endüstri mühendisi, enerji verimliliği açı-
sından veya genel olarak BM Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri (SGD) 
ile ölçülebilir bir avantaj sunan yenilikçi çözümler arıyor. Çözümler su 
/ sanayi / enerji sektörlerine uygulanabilir. Ticari ajans anlaşması veya 
dağıtım anlaşmasıyla ilgileniyor.

Referans no:  BOIL20200616001
İsrail merkezli bu şirket esnek ambalaj sektöründe yaklaşık 8 yıllık 
bir deneyime sahiptir. Şirket, önde gelen yerli ve yabancı markalarla 
çalışıyor. Sunulan ürünler arasında içecek ambalajı, gıda ambalajı, 
sıvı ambalajı, vakum uygulamaları için ambalaj, kişisel ev ve bakım 
ambalajı ve torbalar bulunmaktadır. Şirket, dağıtım hizmetleri anlaş-
maları kapsamında distribütör arıyor.

Referans no: BOUA20200518002
İspanyol menşeili olan firma yüksek kaliteli organik el yapımı zeytinya-
ğı üretiyor. Zeytinyağının üretimi için geleneksel teknikler ve el yapımı 
işlemler kullanıyorlar ve bununla beraber ürünlerinin organik olmasını 
garanti ediyorlar. Şirket, bu ürünün dağıtımı ve ticarileştirilmesi ile il-
gilenen Avrupa distribütörlerini veya son satıcıları (gurme dükkanları, 
restoranlar, sağlık gıda mağazaları vb.) aramaktadır.

Referans no: BOBG20200604001  
Taze hünnap, kuru hünnap, hünnap suyu ve hünnap likörü gibi (jojoba 
ile karıştırılmamalıdır) ürünlerin üreticisi olan Bulgaristan menşeili 
firma dünya çapında distribütör arıyor. Şirket bir dağıtım hizmeti söz-
leşmesi sunuyor.

AVRUPA İŞLETMELER AĞI DOĞU MARMARA ABİGEM
TİCARİ ve TEKNOLOJİK İŞBİRLİĞİ PLATFORMU

Yayınlanan profiller hakkında bilgi 
almak yada firmanıza uygun profili ara-
mak 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

Avrupa İşletmeler Ağı,  Avrupa Birliği ile 
ilgili konularda, özellikle KOBİ ölçeğindeki ku-
rumlar için önemli başvuru noktalarından biri-
dir. 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 güçleri-
ni desteklemek amacıyla hizmet vermektedir.  
Yaklaşık 4 bin çalışanın birbiri arasında ile-
tişim kurmak için yapılandırılan ağ üzerinde 
iletişime geçtiğimiz KOBİ’lerin bilgileri potan-
siyel 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 paylaşmak-
ta ve Türk firmaların bilgilerini ticari işbirliği 
profil formu oluşturarak sistemde yayınlamak-
tadır. Ticari yada teknolojik işbirliği fırsatı ara-
yan, dışa açılmak ve pazar payını genişletmek 
isteyen firmalar ücretsiz olarak bu hizmetimiz-
den faydalanabilirler.

Ticari ve Teknolojik İşbirliği Teklif ve Talepleri
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