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“KKTC ‘yatırım üssü’ olarak kalkınmalı”...

KSO Yönetim Kurulu Başkanı Zeytinoğlu:

Türk iş dünyası olarak KKTC’yi
yapacağımız yatırımlarla güçlendiririz

K

SO ve İktisadi Kalkınma Vakfı
(İKV) Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, Kuzey Kıbrıs Türk
Cumhuriyeti’nde Cumhurbaşkanlığı
seçiminin tamamlanmasıyla yeni
bir sayfa açılarak yatırıma geçilmesi
çağrısında bulundu.
‘Bundan sonraki süreçte Türk
iş dünyası olarak da KKTC ve Kıbrıs Türk halkının yanında olacağız.
KKTC’nin stratejik öneminin yanında
bir yatırım üssü olarak da kalkınması büyük önem taşıyor. Bu şekilde
uluslararası sahada daha da güçlenmesi mümkün olacaktır.” ifadelerini
kullanan Ayhan Zeytinoğlu; KKTC’ye
Türkiye’deki iş insanlarının yatırımlarının artmasının sağlanması için
Türkiye’de 5’inci ve 6’ncı bölgelere
sağlanan teşviklere eşdeğer teşvik
sağlanmasının yerinde olacağını
ifade etti.
Yatırım için 3 temel sektörün
önemine işaret ederek bunları;
‘tarımsal üretim, eğitim ve turizm’
olarak sıralayan Ayhan Zeytinoğlu;
“KKTC özellikle taze meyve ve sebze
yetiştiriciliği ve seracılık gibi tarım
sektörleri ve eğitim ve turizm gibi
hizmet sektörlerinde verimli olabilecek yatırıma uygun bir ülke. Uygun
teşvikler Türkiye ve KKTC için kazankazan formülü oluşturur. KKTC’nin
ekonomik olarak da kalkınması Doğu
Akdeniz’de gözbebeği haline gelmesini sağlayacaktır. Güney Kıbrıs Rum
Yönetimi’ne (GKRY) karşı daha güçlü
olması ve müzakere pozisyonunun
güçlenmesine katkıda bulunacaktır.”
şeklinde konuştu.
Ayhan Zeytinoğlu Türkiye ekonomisinde son dönem gelişmelere iliş-
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kin değerlendirmelerde de bulundu:
İHRACAT
Eylül ayında ihracat ağustos ayına
göre yüzde 28,5, geçen eylüle göre
yüzde 4,8 artışla 16 milyar 13 milyon
dolara çıktı. Bu hem en yüksek eylül
ihracatı, hem yılın başından bu yana
gerçekleşen en yüksek seviye oldu.
Beklentimiz önümüzdeki aylarda,
aylık bazda 17 milyar dolar ihracat
görmek.
Önümüzdeki dönem pandeminin
çok önemli bir sıçrama yapmayacağını varsayarsak, Avrupa’daki
iyileşmeyle, oradaki talep artışlarının
ihracatımızı rekor seviyeye taşıyacağını düşünüyoruz.
İTHALAT
İthalat ise yüzde 23,3 artışla 20
milyar 892 milyon dolar olarak gerçekleşti. Bu artışın, otomotiv ve altın
ithalatından kaynaklandığını düşünüyoruz. Nitekim otomotiv sektörü
ithalatı yüzde 94,8 artışla 823 milyon
dolardan 1,6 milyar dolara çıktı.
Altın ithalatı ise yüzde 221,1
artışla 1,1 milyar dolardan 3,5 milyar
dolara çıktı.
İthalat alt kalemlerine baktığımızda yatırım mallarında yüzde 46,6,
Hammadde (Ara) mallarda yüzde
19,7, tüketim malları ithalatında yüzde 22,9 artış görüyoruz.
CARİ AÇIK
Ağustos ayında aylık cari açık 4
milyar 631 milyon dolara, yıllık cari
açık 23 milyar 203 milyon dolara
yükseldi. Açığın temelinde turizm gelirlerinin azalması yatıyor. Dış ticaret

açığındaki artış da bir diğer etken.
Bu arada hizmet gelirlerinin 5,8
milyar dolardan 1,2 milyar dolara
gerilediğini, dış ticaret açığının ise
1,4 milyar dolardan 5,3 milyar dolara
çıktığını görüyoruz.
Eylül ayında da bu nedenlerden
ötürü yükselişin devam edebileceğini
düşünüyoruz.
KOCAELİ’DE DIŞ TİCARET
Kocaeli Gümrüklerinden aldığımız
verilere göre eylül ayında ihracat
yüzde 8 artışla 2,6 milyar dolara,
ithalat yüzde 2,3 artışla 3 milyar
dolara çıktı. Pandeminin ilk aylarında
gerileyen ihracat ve ithalatta çok hızlı
toparlandık. Pandemi öncesi dönemden de iyi seviyeye ulaştık.
Önümüzdeki aylarda, AB ekonomisi canlanmasının ilimiz ihracatına
da yansıyacaktır. Otomotivde aylık
bazda rekor seviyeler göreceğimizi
düşünüyorum.
ENFLASYON
Enflasyon verilerine baktığımızda,
eylül ayında; TÜFE aylık yüzde 0,97
artışla yıllık yüzde 11,75, ÜFE aylık
yüzde 2,65 artışla yıllık yüzde 24,33
olarak gerçekleşti.
Döviz kurlarındaki yükselişin
ÜFE’ye hızlı yansıdığını görüyoruz. Böylelikle yıllık ÜFE, temmuz
2019’dan sonraki en yüksek seviyeye
ulaştı. TÜFE’nin de üzerine çıktı.
Ana sanayi gruplarındaki gelişmelere baktığımızda; fiyatların imalat
sanayinde yüzde 2,83, ara mallarında
yüzde 3,63, sermaye mallarında ise
yüzde 2,90 arttığını görüyoruz. Bu
artışlar, ÜFE’deki aylık genel artışın

KOCAELİ SANAYİCİLERİNİN DIŞ TİCARETLE
İLGİLİ BEKLENTİLERİ...

1) Mücbir sebep devam edecek ise mücbir sebebin
ciro kaybına endekslenmesi (Yüzde 20’nin üzerinde
ciro kaybı halinde tahakkukların 6 ay ertelenmesi)
2) Kamudan kesinleşen alacakların bir an önce
ödenmesi
3) Firmaların kamuda birikmiş olan KDV iadelerinin
yapılması. Ya KDV’ler diğer vergilerden mahsup edilebilir. Ya da KDV alacakları tahvil olarak ödenebilir.
4) Ötelenmiş olan kamu borçlarını (KDV, Muhtasar
ve SGK Primleri) ödemek için KGF teminatlı Kamu
Bankalarından finansman sağlanması.
5) Pandemi kaynaklı hastalıkların iş kazası olarak
değerlendirilmemesi
6) İşyerlerinde tespit edilen pozitif vakalarda ilk 10
günün sonunda yapılacak testin negatif çıkması
durumunda çalışanın işe dönmesinin sağlanması.
Ayrıca korumalı temaslıların PCR testinin negatif çıkması durumunda işe devam etmesinin sağlanması.
7) Suudi Arabistan ile ticari ve ekonomik ilişkilerimizin sorunsuz bir şekilde devam etmesi
8) Sanayi Sicil Kanunu ve TOBB Kanunundaki
“sanayici” tanımın farklı olmasının önlenmesi. (Bu
nedenle bazı üretim faaliyetlerine Sanayi Sicil Belgesi verilmiyor.)
9) Eximbank’ın ihracatçılara banka teminat mektubu
dışındaki teminatlarla (ipotek vb.) kredi vermesi.
10) Dahilde İşleme İzin Belgesi’nin kapatılma
aşamasında ekspertiz raporu şartı aranıyor. Aynı
zamanda, hammadde ithalat veya ihracat esnasında
numune alınmış olması şartı da getiriliyor. Bu tespit
pratikte uygulanabilir değil.
11) Serbest bölgelerde teşviklerden faydalanabilmek için üretici firmalara %85 oranında ihracat
yapma zorunluluğu şartı var. Bu oran çok yüksek.
Serbest bölgelerde üretim yapan firmalar böylece iç
pazarı kaybediyor. %85 oranında ihracat yapma zorunluluğu şartının %50’ye düşürülmesi. Yurtiçinde
ana üretimi tamamlanmış
nihai ürünlerin Serbest
Bölgelerde ek imalat veya
tadilata tabi tutulduktan sonra ihraç
edilmesi durumunda, ÖTV doğma
riskinin önlenmesi.

üzerinde.
Maliyet baskısı önümüzdeki
aylarda tüketici fiyatlarını da
yukarı çekebilir. 1 Ekim tarihinden geçerli olmak üzere,
elektrik fiyatının yüzde 5.7
artırılması da enflasyona etkisi
olabilir.
SANAYİ ÜRETİMİ
Sanayi üretimi ağustosta
yüzde 3,4, yıllık olarak da yüzde
10,4 artış göstererek, pandemi öncesi seviyeyi de aşmış
durumda. Kapasite kullanım
oranı ve ihracattaki artıştan;
eylül ayında da üretim artışının
devam edeceğini öngörüyoruz.
Sanayi üretimine sektörlerin
katkısına baktığımızda imalat
sanayi üretiminin yüzde 11,4,
ara malı üretiminin yüzde 13,6,
sermaye malı üretiminin de
yüzde 10,3, orta yüksek teknoloji ürünler üretiminin yüzde
17.4 arttığını görüyoruz.
Bu veriler üçüncü çeyrek
büyümesinde olumlu veriler
göreceğimize işaret.

kişi, inşaatın payı 143 bin kişi,
sanayinin payı ise 43 bin kişi
oldu.
Bu arada nüfusa oranla çalışan sayımızın Avrupa
ülkeleri seviyesine yükselmesini, üretim ve ihracat artışları
açısından önemsediğimizi de
hatırlatmak isterim.
BÜTÇE PERFORMANSI
Bütçe eylül ayında 29,66
milyar TL açık verdi. Gelirler
yüzde 25,1 artışla 78,92 milyar
TL, giderler yüzde 34,4 artışla
108,58 milyar TL olarak gerçekleşti.
Vergilerde artış olmasına
rağmen, bilhassa pandemi
etkilerinin azaltılmasına yönelik teşviklerle giderler daha
hızlı arttığı için bu açık verildi.
Koronavirüs salgınının etkileri
azaldıkça, giderler kaleminde
de azalmalar
olmasını
bekliyoruz.

İŞSİZLİK
Temmuzda işsizlik oranı
yüzde 13,4 olarak gerçekleşti.
Geçen yılın aynı dönemine göre;
istihdam edilenler 1 milyon
254 bin kişi , işgücüne katılım 1
milyon 622 bin kişi, işsiz sayısı
ise 369 bin kişi geriledi.
Temmuz ayında istihdam edilenlerin sayısı geçen
temmuza göre 28 milyon 517
bin kişiden, 27 milyon 263 bin
kişiye düştü. Buna karşın
haziran 2020’nin 732 bin kişi
üzerinde gerçekleşti. Bu istihdam artışına en büyük
katkı 367 bin kişi ile
hizmetler sektöründen geldi.
Tarımın
payı 165
bin
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8 STK, Suudi Arabistan boykotu
nedeniyle ortak açıklama yaptı
Suudi Arabistan’ın
Türkiye’den yaptığı
ithalatı önlemeye
yönelik ‘örtülü
boykot’ çabaları
tepkiye yol açtı. İş
dünyası yayınladığı
bildiri ile sorunların
çözülmesi için Suudi
yetkililerden somut
adımlar atmalarını
istedi.
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S

uudi Arabistan’ın Türk ürünlerini boykot etmesi iş dünyasının
tepkisine yol açtı. Ortak açıklamada Türkiye ve Suudi Arabistan
arasındaki ticaretin karşılıklı ‘kazan
kazan’ ilkesi çerçevesinde yürütülmesi gerektiğine dikkat çekilerek sorunların çözülmesi için Suudi yetkililerden somut adım atmaları istendi.
TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, TESK Başkanı Bendevi Palandöken, TİM Başkanı İsmail Gülle, DEİK
Başkanı Nail Olpak, TÜSİAD Başkanı
Simone Kaslowski, MÜSİAD Başkanı
Abdurrahman Kaan, TMB Başkanı
Mithat Yenigün ve YASED Başkanı Ayşem Sargın, Suudi Arabistan’ın boykot
çağrılarına karşı ortak açıklama yaptı. 
Açıklama şöyle:
“Türk iş insanları olarak Suudi
Arabistan ile ticari ve ekonomik ilişki-

lerimizin sorunsuz bir şekilde sürdürülmesine büyük önem veriyoruz.
Birbirini tamamlayıcı nitelikte
olan Türk ve Suudi ekonomilerinin
kalkınması ve büyümesinin, ülkelerimiz arasındaki ticaretin kazan-kazan
ilkesi çerçevesinde sürdürülmesiyle
mümkün olduğuna inanıyoruz.
Zira ticaretin halkları zenginleştiren ve refahı artıran en önemli unsur
olduğunu biliyoruz.
Tüm bunlara rağmen, Suudi
Arabistan’da ülkemiz firmalarına
yönelik giderek artan bir menfi tutum
sergilenmeye başladığını üzülerek
takip ediyoruz.
Firmalarımızdan aldığımız ve basına da yansıyan şikâyetlerde, Suudi
yetkililer tarafından Türkiye’den ithalat yapılmamasının ifade edildiğini
görüyoruz.

[finansman ►
Ayrıca, firmalarımızdan mal
tedarik eden birçok Suudi firmasına,
Türkiye’den ithalat yapılmaması için
taahhütname imzalatıldığı da ifade
edilmektedir.
Yine son dönemde küresel lojistik
firmaları da, Suudi Arabistan’da Türk
ürünlerine karşı uygulanan engeller
hususunda müşterilerini uyarmakta, Suudi gümrüklerinde sadece
Türkiye’den gelen ürünler için çok
uzun süre bekletilmeye hazır olmalarını ve hatta Türkiye’den ithalatın
engellenebileceğini belirtmektedir.
Dolayısıyla bu konu ikili ekonomik ilişkilerin boyutunu da aşarak
küresel tedarik zincirleri açısından
da sorun haline gelmiştir.
Son olarak, Suudi Ticaret Odaları
Konseyi Başkanı Ajlan bin Abdul Aziz
Al-Ajlan’ın 3 Ekim 2020 tarihinde
kendi sosyal medya hesabında Türk
ürünlerini boykot etmenin tüm Suudi
vatandaşların görevi olduğuna dair
paylaşımı her iki ülke iş insanlarında da büyük hayal kırıklığına neden
olmuştur.
Yukarıda dikkat çektiğimiz tüm bu
olumsuz gelişmeler, yıllardır Suudi
Arabistan ekonomisine katkı sağlayan ve bugüne kadar ülkede yüzlerce önemli projeyi başarıyla tamamlamış bulunan Türk müteahhitlik
firmaları için de geçerlidir. Müteahhitlerimiz uzunca bir süredir açılan
önemli ihalelere davet edilmemekte,
kendilerine yeni büyük proje verilmemektedir.
Firmalarımızın Suudi
Arabistan’da maruz kaldığı ayrımcı
muameleler nedeniyle derin üzüntü
içindeyiz.
Ülkelerimiz arasında ticareti
engellemeye yönelik resmi veya
gayri resmi uygulamalar, aramızdaki
ticari ilişkilere menfi yansıyacak, her
iki ülke ekonomisine ve halkına zarar
verecektir.
Türkiye’den mal tedarikinin
azaltılması, Suudi firmaların da iş
hacimlerini ve gelirlerini düşürecek,
kalite, fiyat ve güven anlamında Türk
ürünlerini tercih eden Suudi Arabistan vatandaşlarının alım gücünü
olumsuz etkileyecektir.
Bu çerçevede Türk iş insanları
olarak, ticari ve ekonomik ilişkilerimizdeki sorunları çözmek için Suudi
yetkililerden somut adımlar atmasını bekliyoruz.
Yapıcı diyalog ve karşılıklı işbirliği
ile her türlü sorunu çözebileceğimize
ve tüm engelleri birlikte aşabileceğimize içtenlikle inanıyoruz”.

Hisarcıklıoğlu: “Eximbank ile
daha yoğun çalışmamız lazım”

T

ürkiye Türkiye Odalar ve
Borsalar Birliği (TOBB)
Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu,
Türk Eximbank’ın ihracata en büyük desteği veren kuruluş olduğunu belirterek, “İhracatın çok daha
önemli hale geldiği bu dönemde,
Eximbank ile daha yoğun çalışmamız ve sunduğu ürünleri daha iyi
bilip kullanmamız lazım.” dedi.
Eximbank’ın ihracat kredileri
ve alacak sigortası programlarına
ilişkin bilgilendirme webinarı (web
tabanlı seminer) düzenlendi.
Hisarcıklıoğlu, telekonferansla
katıldığı programdaki konuşmasında, geçen ay gerçekleştirilen
webinarın büyük ilgi gördüğünü ve
geniş katılım sağlandığını söyledi.
-Eximbank ile daha yoğun
çalışmamız lazım
Türk Eximbank’ın, ihracata en
büyük desteği veren kuruluş olduğuna dikkati çeken Hisarcıklıoğlu,
şunları ifade etti: “İhracatın çok
daha önemli hale geldiği bu dönemde, Eximbank ile daha yoğun
çalışmamız ve sunduğu ürünleri
daha iyi bilip kullanmamız lazım.
Ayrıca sahada ve uygulamada
sıkıntılar yaşanıyorsa, bunları da
burada görüşüp ve birlikte çözüm
aramamız gerekiyor.”
Türk Eximbank Genel Müdürü
Ali Güney de eylül sonu itibarıyla

ihracatçı firmalara 22,2 milyar
dolarlık ihracat destek kredisi, 11,5
milyar dolarlık da alacak sigortası
desteği sağladıklarını söyledi.
-33.7 milyar dolarlık destek
Böylece söz konusu dönemde
toplam 33,7 milyar dolar destek
verdiklerini, destek tutarının geçen
yılın aynı dönemine göre yüzde 5
arttığını ifade eden Güney, ihracat
kredisi desteğindeki artışın da
yüzde 12’yi bulduğunu dile getirdi.
-İhracatçıların üçte biri Eximbank
ile çalışıyor
Güney, Türkiye İhracatçılar
Meclisi (TİM) verilerine göre ihracat yapan 90 bin firma bulunduğunu belirterek şunları kaydetti:
“Türk Eximbank imkanlarından yararlanan firmalar bunun üçte biri
kadar. İhracat yapan firmalarımız
ürün ve imkanlarımızdan haberdar
değiller. Bu talep oluşmuyorsa
bu konuda ciddi bir bilgilendirme
ihtiyacı ortaya çıkıyor. Bu webinarlar bu hususlarda çok önemli.
Bu yönde stratejik bir dönüşüm
çalışması başlattık. TİM üzerinden
ihracatçılarımıza bir anket indirdik.
Bu da gelecek stratejimizi belirlemede önemli bir girdi teşkil ediyor.
TİM üyesi olan firmalarımızdan,
varsa bu anketi doldurmalarını
rica ediyorum.”
Kocaeli Odavizyon
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Türkiye-Afrika Ekonomi ve İş Forumu
olacağını ifade etti.
Gerek resmi düzeyde gerekse özel sektörden bu etkinliğe çok
sayıda uluslararası katılımın olduğunu memnuniyetle gördüklerini dile
getiren Pekcan, “An itibarıyla 46’sı
Afrika’dan olmak üzere 81 ülkeden 2
bin 500 iş insanımız bu etkinliğimize
katılım sağlamakta. Ayrıca 26 Afrika
ülkesinden 22 bakan, 4 bakan yardımcısı, 2 ülkeden de üst düzey bürokrat, 5 bölgesel kuruluş temsilcisi
katılmakta. Panellerimizde de 50’ye
yakın konuşmacımız yer almaktadır.”
dedi.

T
Ticaret Bakanı Ruhsar
Pekcan, Türkiye olarak
Afrika ülkeleriyle
ekonomik münasebette
her zaman ortak çıkar,
ortak fayda ve kazan
kazan ilkelerini ön
planda tuttuklarını
belirterek, “İkili ticaret
ve yatırım ilişkilerimizin
önümüzdeki süreçte
çok daha ileri
noktalara taşınacağını
değerlendiriyoruz.” dedi.

 Kocaeli Odavizyon

icaret Bakanı Pekcan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip
Erdoğan’ın katılımıyla gerçekleştirilen “Türkiye-Afrika Ekonomi ve
İş Forumu”nun açılışında konuştu.
Afrika ülkeleriyle ticari ve ekonomik ilişkilerin geliştirilmesine
verdikleri önem doğrultusunda 2016
yılından bu yana düzenledikleri
Ekonomi ve İş Forumlarının üçüncüsünü, yeni tip koronavirüs (Kovid-19)
pandemisi tedbirleri çerçevesinde
bu sene online gerçekleştirdiklerini
ifade eden Pekcan, tüm dünyanın
yakın tarihin en zorlu süreçlerinden
biriyle karşı karşıya kaldığı böylesine
bir zamanda uluslararası ekonomik
iş birliği hakkında istişare etmenin,
ülkeler arasındaki ticaret ve yatırım
ilişkilerini değerlendirmenin oldukça
anlamlı ve faydalı olacağını değerlendirdiklerini söyledi.
Pekcan, bu çerçevede düzenlenen Türkiye-Afrika Ekonomi ve İş
Forumu’nda ağırlıklı olarak Kovid-19
sonrası dönemde iş ve yatırım ortamını ele alacaklarına işaret ederek,
“Türkiye-Afrika: Pandemi Sonrası
Dünyada Güçlü Ortaklar” ana temasıyla gerçekleştirecekleri Bakanlar Toplantısı vesilesiyle de birçok
konuyu etraflıca ele alma şanslarının

- Kazan kazan ilkesi
Pekcan, Cumhurbaşkanı
Erdoğan’ın söz konusu iş forumuna
katılmasının Türkiye-Afrika ilişkilerine verdiği önemin bir göstergesi
olduğunu belirterek şöyle devam etti:
“Türkiye olarak bugüne kadar, küresel ticaret sisteminin hakkaniyetli
biçimde, çok-taraflılık anlayışı içinde
ve kurallara dayalı olarak serbest
ve adil rekabet çerçevesinde gelişmesinin her platformda savunucusu
olduk, olmaya da devam edeceğiz.
Türkiye, her daim kendi ticari hak ve
menfaatlerini gözetmenin yanında en az gelişmiş ülkelerin ve diğer
gelişmekte olan ülkelerin haklarının
da savunuculuğunu yapmıştır. Gerek
Dünya Ticaret Örgütü nezdinde, gerekse G-20, gerek Birleşmiş Milletler
nezdinde ve diğer çok taraflı uluslararası platformlarda Türkiye’nin
duruşu ve pozisyonu hep böyle
olmuştur. Küresel ticaretin yapıcı ve
hakkaniyetli bir biçimde tüm ülkelerin
ihtiyaçlarını gözeterek geliştirilmesi
gerektiğine inanıyoruz.
Türkiye olarak Afrika ülkeleriyle
ekonomik münasebetimizde ortak çıkar, ortak fayda ve kazan kazan ilkelerini her zaman ön planda tutuyoruz.
Afrika ülkeleriyle ticaretimizi yalnızca
bir mal alım-satım ilişkisi olarak görmüyoruz. Gerçekleştirdiğimiz ticareti,
kıta genelindeki Türk yatırımlarını ve
Türk şirketlerince Afrika’da gerçekleştirilen müteahhitlik projelerini bir
bütün olarak ele alarak tüm bunların
Afrika’daki dost ve kardeş ülke ekonomilerine olan katkılarını önemsiyoruz. Ticaret ve yatırım ilişkilerimizin
Afrika’daki dost ülkelerin ekonomik
gelişim ve kalkınma sürecine katkı

sağlaması ve ilişkilerimizin sürdürülebilir bir şekilde gelişmesi bizim
için büyük bir önceliktir.”
- Afrika kıtasında Türk yatırımları
6 milyar dolara ulaştı
Bakan Pekcan, Cumhurbaşkanı
Erdoğan’ın vizyonuyla Afrika ülkeleriyle ekonomik ilişkilerin bir rekabet
ilişkisi değil, tam anlamıyla ekonomik iş birliği olduğunu belirterek,
Afrika ile ticaret hacminin geçen
sene yüzde 7 artışla 26,2 milyar
dolar seviyesine ulaştığına dikkati
çekti.
Bu yıl küresel ticaretteki yavaşlamaya rağmen 9 ay itibarıyla
18,2 milyar dolarlık ticaret hacmini
yakaladıklarını ifade eden Pekcan,
2001 yılında Afrika’nın ithalatında
Türkiye’nin payı yüzde 1 seviyesindeyken bugün bu oranın yüzde 3’e
çıktığını, kıtadaki Türk yatırımlarının
da 6 milyar dolara ulaştığını söyledi.
Pekcan, dünyanın her yerinde
başarılı ve prestijli projeler gerçekleştiren müteahhitlerin bugüne kadar Afrika kıtasında Türk
Eximbank’ın da destekleriyle toplam
70 milyar dolar değerinde 1500’e
yakın projeyi başarıyla tamamladığına dikkati çekerek, “Şu an itibarıyla kıtada 42 ülkede büyükelçiliğimiz,
26 ülkede ticaret temsilciliğimiz
bulunuyor. Sayın Cumhurbaşkanımızın destekleriyle ticaret temsilciliklerimizin tamamında atamaların
yapılmış olduğunu belirtmekten
memnuniyet duyuyorum. Ayrıca
Afrika ülkeleriyle mevcut İş Konseyi
sayımızı da 45’e ulaştırdık. Tüm bu
olanakların da desteğiyle ikili ticaret
ve yatırım ilişkilerimizin önümüzdeki süreçte çok daha ileri noktalara
taşınacağını değerlendiriyoruz.
Bunun için Afrika ülkelerinden
dostlarımızla ortak çalışmalarımızı
sürdüreceğiz.” ifadelerini kullandı.
- Ekonomik fırsatlar ele alınacak
Türkiye-Afrika Ekonomi ve İş Forumu’nda, Bakanlar
Konferansı’nın yanında çeşitli
kuruluşlardan ve özel sektörden
temsilcilerin katılımıyla, ülkeler
arasında yeni ekonomik fırsatların
konuşulacağı pek çok önemli oturumun yapılacağını söyleyen Pekcan,
şunları kaydetti:
“Pandeminin yarattığı zorluklar
ve pandemi sonrası fırsatları değerlendirirken pek çok başlıkta istişareler sağlanacak. Sağlık alanındaki
iş birliğini ticaret ve yatırım boyut-

larıyla ele alacağımız bir platformu
çalışacağız. Ayrıca, e-ticaret konusu gibi güncel ve önemli konuları
görüşeceğiz. Afrika Kıtasal Serbest
Ticaret Anlaşması’nın ilişkilerimize
olası yansımalarını değerlendireceğiz. Ayrıca kadın girişimciliği gibi
önemli konularda görüş alışverişinde bulunma fırsatını değerlendireceğiz. Afrika’da tarım alanında nasıl
iş birliği yapabiliriz bu konuları da
ele alacağız. Tüm başlıklarda oldukça verimli sonuçlar çıkaracağımızı
ümit ediyoruz.”
Pekcan, geçen sene korumacılık
önlemlerinin etkisi altında pek çok
ülkenin ihracat kayıpları yaşadığına
ve küresel ölçekte toplam ihracatın
yüzde 2,8 azaldığına işaret ederek,
“Türkiye, dinamizmine yaraşır bir
şekilde ihracatını artıran ilk 50 ülke
arasında 6. sırada yerini almıştır.
Korumacılık önlemlerine rağmen
dış ticarette geçtiğimiz sene gösterdiğimiz direncin ve dinamizmi bu
sene, olumsuz pandemi şartlarına
rağmen aynen sergilemeye devam
ediyoruz.” dedi.
- “Neden Türkiye” sorusu
Pek çok ihracat pazarında ciddi
daralmaya rağmen 9 ay itibarıyla
ihracatın 118,4 milyar dolar seviyesine ulaştığını hatırlatan Pekcan, şu
ifadeleri kullandı:
“OECD’nin son raporunda da görüldüğü üzere, Türkiye 2020 yılında
OECD ülkeleri arasında Çin ve Güney
Kore’nin ardından en az ekonomik
küçülme hissedecek ülke pozisyonundadır. Tüm bu değerler ve
pek çok öncü gösterge, Türkiye’nin

pandemi sonrasında en hızlı toparlanmayı yaşayacak ülkelerden birisi
olacağına işaret etmektedir. Bu
çerçevede, Afrikalı dostlarımızın huzurunda ve onlarla birlikte soracağımız “Neden Türkiye?” sorusunun
yanıtı aslında oldukça basit. Çünkü
Türkiye, sanayi altyapısı, beşeri
kaynakları, jeo-stratejik konumuyla
aynı zamanda kendi belirlediği hedefler doğrultusunda güçlü, dirayetli ve istikrarlı biçimde ilerleyebilen bir ülke olmasından ötürü bugün
küresel ekonominin en dinamik
aktörlerinden birisidir ve küresel
değer zincirleri içindeki konumunu
her geçen gün güçlendirmektedir. İşte bu yanıt, Türkiye ve Afrika
ülkeleri arasındaki ilişkiler bakımından da büyük anlamlar taşımaktadır. Önümüzdeki süreçte, yepyeni
ortaklıklar kurabilir, karşılıklı fayda
temelinde pek çok ekonomik fırsatı
birlikte değerlendirebiliriz. Bugünkü
etkinliğimiz de bu yönde attığımız
önemli bir adım olacaktır.”
- “Türkiye ve Afrika kıtası arasında
iki tür yakınlık bulunuyor”
Pekcan, Türkiye ve Afrika kıtası
arasında iki tür yakınlık bulunduğunu dile getirerek, “Birisi coğrafi yakınlık, bu bize ekonomik ilişkilerimizi
geliştirme noktasında büyük avantaj sağlıyor. Diğer yakınlığımız ise
en az coğrafi yakınlık kadar önemli
olan, gönül dünyamızdaki yakınlığımızdır. Özellikle gönüllerimizdeki
yakınlıktan hareketle, ekonomik
ortaklığımızın gelişerek ve güçlenerek devam edeceğine inanıyorum.”
diye konuştu.
Kocaeli Odavizyon
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KSO tarafından düzenlenen ‘26. Çevre
Ödülleri’nin sahipleri belli oldu

26 yıldır çevre farkındalığı için çalışıyoruz
Kocaeli Sanayi Odası (KSO) tarafından çeyrek asırı geçkindir düzenlenen
Şahabettin Bilgisu Çevre Ödülleri Töreni gerçekleştirildi. Törende 4 farklı
sektördeki 5 firmaya ödül verildi.

K

ocaeli Sanayi Odası (KSO) tarafından çeyrek asırı aşkın bir
süredir düzenlenen Şahabettin Bilgisu Çevre Ödülleri Töreni KBB
Uluslararası Kongre Merkezi’nde
pandemi koşullarında gerçekleştirildi.
Törenin açılış konuşmasını yapan
KSO Başkanı Zeytinoğlu KSO’nun
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çevre konusundaki eğitim organizasyonları, projeleri, KSO Çevre
İhtisas Komisyonu ve Proses Emniyeti Sempozyumu hakkında bilgiler
paylaştı. Ayhan Zeytinoğlu şunları
söyledi:
“Şahabettin Bilgisu Çevre Ödülleri organizasyonumuz da diğer
çalışmamız. Çevreye olan duyarlı-

lığımızın bir göstergesi olduğunu
düşündüğümüz Şahabettin Bilgisu
Çevre Ödüllerimizi 1995 yılından beri
vermeye devam ediyoruz. Söz konusu ödül organizasyonuna 26 yıldır
Oda olarak ev sahipliği yapmaktan
da gurur duyduğumuzu ifade etmek
istiyorum.
26. yılımızda ödül organizasyo-

Şahabettin Bilgisu Çevre Ödülleri
4 sektörde paylaşıldı

Ekonomide ve ekolojide
denge...

K

ocaeli Sanayi
Odası (KSO)
tarafından çeyrek
asırı aşkın bir süredir
düzenlenen Şahabettin
Bilgisu Çevre Ödülleri
Töreni KBB Uluslararası
Kongre Merkezi’nde
pandemi koşullarında
gerçekleştirildi.
5 ayrı kategoride
paylaşılan “Çevre
Ödülleri”nde Büyük Ölçekli
İşletme Kategorisi Çevre
Ödülünü “Toyota Otomotiv
Sanayi Türkiye AŞ.”, alırken,
Gıda Sektörü Çevre Ödülünü
“Aromsa Besin Aroma ve
Katkı Maddeleri AŞ.”; Kimya
Sektörü Çevre Ödülünü
“Türk Henkel Kimya Sanayi
ve Ticaret AŞ.”, Karma
Sektör Çevre Ödülünü

numuza 16 firma katıldı. Bu firmaların 6 tanesi Sakarya, Bursa, Eskişehir, Manisa ve Antalya illerindendir.
Öncelikle buradan, bu organizasyona katılma cesaretini gösteren,
kapılarını ve tüm proseslerini bizlere
açan tüm firmalarımızı kutluyoruz.
Hepsini galip ilan ediyoruz.
Ödül organizasyonuna başladığımız ilk yıllarda seçim yaparken
firmaların mevzuatsal şartları
yerine getirmesini yeterli buluyorduk. Fakat 2013 yılından beri zorunlulukların ötesinde çevre konusunda
yapılan iyi uygulama örneklerini göz
önünde bulunduruyoruz. Organizasyonun çevresel farkındalıkların
artmasına ve bilinç seviyesinin yük-

selmesine de hizmet ediyor olması
gurur verici.
Saha ekibimiz tarafından yapılan
ziyaretlerde, firmalarımızın mevzuatsal zorunlulukların ötesinde
çevre konusunda çok fazla çalışma
ve yatırım yaptıkları ve firmalarımızda birçok iyi uygulama örnekleri
bulunduğu tespit edildi. Hedefimiz
uygulamaların tüm işletmelerimize
yaygınlaşmasıdır” dedi.
Vali Seddar Yavuz
Kocaeli Valisi Seddar Yavuz
törende yaptığı konuşmada: “Çevre
konusu çok özel bir alandır. Dünyayı en çok kirletenler gelişmiş
ülkelerdir.Çevreyi olumsuz şekilde

“Siemens Sanayi ve Ticaret
AŞ.” ve KOBİ Teşvik Ödülünü
“Boehlerit Sert Metal ve
Ticaret AŞ.” kazandılar.
Törenin açılış
konuşmasını yapan KSO
Başkanı Zeytinoğlu şunları
söyledi:
“Ödülümüzün adını
taşıyan ve henüz çevrenin
konuşulmadığı 70’li yıllarda,
çevre sorunlarının çözümü
için yoğun çalışmaları
olan kurucumuz merhum
Şahabettin Bilgisu’yu,
bugünü vesile ederek
buradan tekrar saygıyla ve
rahmetle anıyorum.
Şahabettin Bilgisu’nun;
“Ekonomide ve Ekolojide
denge; işin sırrı bu dengede”
sözünü hiç unutmadık ve
bugün bile kullanıyoruz.”

etkileyerek gelişmek önemli değidir. Önemli olan çevreyi korumaktır.Çevreyi korumak için önerilen
kurallara uymak gerekir.Enerji için
termik,hidroliksantral, güneş enerjisi ve rüzgar gülüne karşı yoğun
tepkiler oluşuyor. Çevreye zarar
vermeden enerji nereden bulunur.
Buna öncelik verilmesi gerekir.
Her alanda lider bir Kocaeli’nin
çevre konusuna da önder olması
bizi mutlu eder. Bu dönem 44 sanayi
kuruluşuna cezai işlem yaptık. Bu
konuda tüm eleştirileri saygıyla
karşılıyoruz.İ nsanımıza refah sağlamak durumundayız.Kocaeli Sanayi
Odamızı örnek çalışmalarından
dolayı kutluyorum.”
Kocaeli Odavizyon
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5 dalda verilen ödüller sahiplerini buldu
KOBİ Teşvik Ödülü

●

KOBİ Teşvik Ödülü Boehlerit
Sert Metal ve Takım Sanayi
ve Tic. A.Ş.’nin oldu. Firmaya
ödülleri, Kocaeli Sanayi Odası
Meclis Başkanı Hasan Tahsin
Tuğrul tarafından, Firma
Genel Müdürü Cüneyt Dik’e
verildi.

BÜYÜK ÖLÇEKLİ İŞLETME Kategorisi Sektör Ödülleri
Gıda Sektörü Çevre Ödülü

●

Büyük Ölçekli İşletme Kategorisi Gıda
Sektörü Çevre Ödülü Aromsa Besin Aroma
ve Katkı Maddeleri A.Ş.’nin oldu. Firmaya
ödülleri, KSO Yönetim Kurulu Başkanı
Ayhan Zeytinoğlu tarafından, Firma Genel
Müdür Yardımcısı Dilhan Deniz’e verildi.
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Kimya Sektörü Çevre Ödülü

●

Büyük Ölçekli İşletme Kategorisi Kimya Sektörü Çevre
Ödülü Türk Henkel Kimya San. ve Tic. A.Ş.’nin oldu.
Firmaya ödülleri, İzmit Belediye Başkanı Av. Fatma
Kaplan Hürriyet tarafından, Firma Orta Doğu, Afrika
ve Hindistan Endüstriyel Yapıştırıcılar Direktörü
Enver Yetkin ile Türkiye İş Sağlığı, Güvenliği ve Çevre
Yöneticisi Tuğba Tekin Şepçi’ye verildi.

Karma Sektör Çevre Ödülü

●

Büyük Ölçekli İşletme Kategorisi Karma Sektörü
Çevre Ödülü, Siemens Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin
oldu. Firmaya ödülleri, İzmit Kaymakamı Şevket
Cinbir tarafından, Firma Dağıtım Sistemleri İş Birimi
Yönetici Sinan Bubik’e verildi.

Otomotiv Sektörü Çevre Ödülü

●

Büyük Ölçekli İşletme Kategorisi Otomotiv Sektörü
Çevre Ödülü, Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye
A.Ş.’nin oldu. Firmaya ödülleri, Kocaeli Valisi Seddar
Yavuz tarafından, Firma Tesis Müdürü Barış Kula’ya
verildi.

KSO 26,Şahabettin Bilgisu
Çevre Ödülleri Jürisi

●

Jüri sözcüsü İzaydaş Genel Müdürü
Muhammed Saraç’a KSO Meclis
Başkanı Hasan Tahsin Tuğrul ve KSO
Başkanı Ayhan Zeytinoğlu plaket
verdi.

Kocaeli Odavizyon
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Boehlerit Türkiye’ye Çevre Ödülü
Boehlerit Türkiye, Kocaeli Sanayi Odası tarafından gelenekselleştirilen ve bu yıl 26’ncısı gerçekleştirilen ‘Şahabettin Bilgisu Çevre Ödülleri’nde KOBİ teşvik ödülünün kazananı oldu.

B

oehlerit Türkiye, Kocaeli
Sanayi Odası tarafından
bu yıl 26’ncısı düzenlenen ‘Şahabettin Bİlgisu
Çevre Ödülleri’nde KOBİ Teşvik
Ödülüne layık görüldü. KOBİ
Teşvik Ödülünü Boehlerit
Türkiye adına, Genel Müdür
Cüneyt Dik, Kocaeli Sanayi
Odası Meclis Başkanı Hasan
Tahsin Tuğrul’dan aldı. Çevre
sorumluluğunun kurumsal
politikalarının ayrılmaz bir
parçası olduğunun altını çizen
Cüneyt Dik, şunları söyledi:
“Boehlerit Türkiye olarak
üretim yaparken bugünün
ihmallerinden sorumlu olmayan bir geleceği şekillendirmeyi hedefliyoruz. Çevreye
karşı sorumluluk Boehlerit
Türkiye’nin yaşayan bir gerçeği ve kurumsal politikasının
ayrılmaz bir parçasıdır.
Gerçekleştirdiğimiz sosyal
sorumluluk faaliyetleri ile hem
çalışanlarımız hem de tüm
paydaşlarımız üzerinde aynı
farkındalığı yaratmayı hedefliyoruz.
Boehlerit ekonomi ve
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ekoloji dengesini korumaya alan
şirket politikasıyla, çevresel,
sosyal ve ekonomik gereksinimlere göre dengeli bir şekilde
çalışarak ve yasal yükümlülükleri yerine getirerek çevresel ve
enerji performansının sürekli
olarak iyileşmesini sağlar. Bu
alanda ağırlıklı temel uygulamalarımız; uzun ömürlü ve geri
dönüştürülebilir kaliteli ürünlerin geliştirilmesi ve üretilmesi;
ürünlerin imalatında çevre dostu
önlemlerin alınması ve bununla
birlikte ürünlerin uygulama alanlarında çevre kirliliğinin en aza
indirgenmesidir. İtibarın sadece
finansal alanda yaptıklarımızla
değil aynı zamanda topluma ve
doğaya katıklarımızla da ilgili
olduğunu unutmamak gerekiyor. Daha yaşanabilir bir dünya
için şirketlere önemli görevler
düşüyor. O nedenle #dogayıbirliktekoruyalım diyoruz.
Boehlerit Türkiye olarak,
Kocaeli Sanayi odası başta olmak
üzere çevreye, havaya, suya,
toprağa değer veren tüm katılımcılara teşekkür eder çevreye
olan duyarlılığının yaygınlaşmasını dileriz.

Boehlerit Türkiye, üreticiler için
oldukça önemli bir iş ortağı

140 yıllık Alman aile şirketi Brucklacher grubunun (Leitz, Bilz ve Boehlerit)
bir parçası olan Boehlerit Türkiye, 1967
yılından beri Türkiye’deki üretim merkezinde sert metal ürünlerin üretimini
gerçekleştirmektedir.
Avusturya merkezli Boehlerit Türkiye, grubunun ikinci büyük üretim
merkezi olarak Gebze Organize Sanayi
Bölgesindeki yerli üretimiyle Türkiye
pazarına hizmet sunmasının yanı sıra
5 kıtada 25’den fazla ülkeye ihracat
gerçekleştirmektedir.
Boehlerit Türkiye, metal, ahşap,
plastik ve kompozitlerin işlenmesinde
kullanılan karbür ve takımlarıyla dünya pazarına hizmet sunmaktadır. Sunduğu hizmetlere global ölçekli proses
güvenliği ve verimlilik anlayışıyla değer
yaratmaktadır.
Kalite ve güven üzerine inşa edilen
yarım asırlık tecrübesi ile, başta havacılık endüstrisi olmak üzere, otomotiv
endüstrisi, makina imalat sanayi, ağır
sanayi endüstrisi, demir - çelik endüstrisi ve dökümhaneler, kesici takım endüstrisi, madencilik endüstrisi, tekstil

sanayi, seramik ve tuğla endüstrisi,
plastik ve ahşap sanayi gibi bir çok
alanda ihtiyaç duyulan sert metal ürünlerin imalatını gerçekleştirmektedir.
Uzmanlık alanları; tornalama ve
frezeleme için standart takım ve uçlar, kabuk soyma, boru ve krank şaft
işleme gibi ağır işlemeye yönelik takım
sitemleri, aşınma parçaları ve özel parçalardır.

Kaplama teknolojisinde Boehlerit,
dünya üzerinde yapılmış ilk nano-CVD
kaplamadan, güncel en sert elmas kaplamaya kadar geniş kaplama yelpazesiyle benzersiz bir konuma sahiptir.
Metalürji, kaplama teknolojisi ve son
teknoloji presleme teknolojisi konusunda uzun yıllara dayanan tecrübesi
ile Boehlerit Türkiye, üreticiler için oldukça önemli bir iş ortağıdır.

[çevre ►

Siemens Türkiye, ürün ve teknolojileriyle
enerji verimliliği pazarına yön veriyor
Siemens Türkiye, ileri teknolojiye sahip ürün ve çözümleriyle enerji
verimliliği pazarına yön veriyor. Son 3 yılda 700’e yakın enerji verimliliği
projesini hayata geçiren şirket, söz konusu projelerle 180 milyon TL’lik
enerji tasarrufu sağladı.

1

64 yıldır Türkiye’deki faaliyetlerini
sürdüren Siemens Türkiye, ekonomideki en büyük kayıp alanını
oluşturan enerji konusunda yüzlerce
projeyi hayata geçirerek katma değer yaratıyor. Son üç yılda 700’e yakın
enerji verimliliği projesi ile 180 milyon
TL’lik enerji tasarrufu sağlayan Siemens Türkiye, maksimum enerji ve
maliyet tasarrufu sağlayan ürün ve
çözümleriyle elektrifikasyon, otomasyon ve dijitalizasyon konularına odaklanıyor.
Şirketin son 3 yılda devreye aldığı
enerji verimliliği projeleri sayesinde
elde edilen tasarruf, daha az karbondioksit emisyonunun yanı sıra 210 bin
ağaç dikimine eş değer.
Siemens Türkiye Enerji Verimliliği Ekibi, tüketim noktalarını detaylı bir şekilde analiz ederek tüm potansiyel enerji
tasarrufu projelerinin işletmelere fayda yaratmasını sağlıyor. Etüt çalışmasının ardından, hayata geçirilen proje-
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lerin enerji tüketimleri otomasyon ve
yazılım çözümleriyle ölçülüyor, uzaktan izleniyor ve sürekli takip ediliyor.
Siemens’in sistem tasarımı, kurulumu,
devreye alma ve bakım konularındaki
uzmanlığı, enerji verimliliği çözümlerinin hayata geçirilmesi esnasında
yaşanabilecek sorunları da ortadan
kaldırıyor. Siemens’in enerji yönetim
sistemlerini kullanarak enerji harcamalarını yüzde 15’e varan oranlarda
azaltmak mümkün.
- Siemens ile yüzde 80’e varan enerji
tasarrufu
Siemens’in doğru şekilde tasarlanmış
değişken hız sürücü sistemleri ise,
uygulamaya bağlı olarak, enerji tüke-

timini yüzde 30 ila 80 oranında azaltabiliyor.
Siemens Değişken Hız Sürücüleri,
enerji yönetimi sistemlerine kolayca
entegre edilebilen, değişken tarifeye
göre dinamik yük yönetimi yaparak
önemli ekonomik fayda sağlayabilen,
ileri teknolojiye sahip ekipmanlardan
oluşuyor.
- Siemens gelecek nesillere daha yaşanılası bir dünya bırakma hedefinde
Siemens tüm üretim süreçlerini ekosisteme saygılı, doğal kaynakları koruyan ve gelecek nesillere daha yaşanılası bir dünya bırakmayı hedefleyen
vizyonuyla sürdürülebilir yöntemlerle
gerçekleştiriyor.

Çevre Bakanı Murat Kurum’dan
‘Sürdürülebilir Çevre’ vurgusu...
olan yüzde 17’ye çıkarıyoruz.” diye
konuştu.

A

lmanya’nın başkenti Berlin’de
düzenlenen Gayriresmi AB
Çevre Bakanları Toplantısı
iki oturumda gerçekleşti. İlk oturumda “Kovid-19 ve küresel biyoçeşitlilik politikası”, ikinci oturumda
ise AB iklim değişikliği hedefinin
yükseltilmesi ve Avrupa’nın Paris
Anlaşması’na katkısı konuları çerçevesinde bir toplantı gerçekleştirildi.
Biyoçeşitlilik Kaybı, Küresel
Sorunları Doğuruyor
Bakan Kurum, Kovid-19 ve küresel biyoçeşitlilik politikası konulu
ilk oturumda yaptığı konuşmada,
sürdürülebilir çevrenin önemine
vurgu yaptı. Kovid-19 salgınının
insan yaşamını tehdit eden küresel
ölçekte büyük bir krize dönüştüğünü
vurgulayan Kurum, yasa dışı yaban
hayatı ticareti, biyokaçakçılık, doğal
kaynakların aşırı tüketimi, kimyasalların ve atıkların kontrolsüz yönetimi gibi faaliyetlerin canlı türlerinin
azalmasına ve yaşam alanlarının
tahrip edilmesine neden olduğuna
dikkati çekti.
Bakan Kurum, şöyle konuştu:
“Biyoçeşitlilik kaybı, iklim değişikliği
ve kirlilik ile birlikte ekosistemleri
etkilediği gibi bulaşıcı hastalıkların
küresel düzeyde salgınlara neden
olmasında da rol oynamaktadır.
2020 sonrası Küresel Biyoçeşitlilik
Çerçevesi, 2050 vizyonuyla insan,

çevre ve sağlık olgularını bir araya
getirmektedir. Bu kapsamda 2030
Eylem Hedefleri genel yapısı itibarıyla yeterli ve kapsayıcıdır. Bu
hedefler içerisinde özellikle 2030’a
kadar dünyamızın yüzde 30’unun
etkili korunan alanlar sistemine
alınmasını çok önemsiyoruz. 2030’a
kadar plastik atıkların insan sağlığı için zararlı olmayan seviyelere
düşürülmesi bizim için çok değerli
bir hedeftir.”
“Şehirlerimize Millet Bahçeleriyle
Nefes Aldırıyoruz”
Yeşil alanlara erişimin arttırılmasının önemine dikkati çeken
Kurum, bu alanların biyolojik çeşitliliği ve devamlılığının, insan sağlığı
açısından öneminin daha güçlü
vurgulanması gerektiğini belirtti.
Kurum, korunan alanların
artırılması, biyoçeşitlilik kaybının
azaltılması, şehirlerin yeşil alanlarının ve altyapılarının geliştirilmesi
ve ekolojik koridorların oluşturulması noktasında konunun öneminin
farkında olduklarına işaret ederek,
“Ülkemizin her köşesinde, 81 ilde 81
milyon metrekare hedefiyle başlattığımız Millet Bahçeleri Projesi
ile şehirlerimizin aktif yeşil alan
kapasite ve altyapısını geliştiriyoruz.
Şehirlerimize nefes aldırıyoruz. Ülkemizdeki korunan alan büyüklüğümüzü, yüzde 9’dan OECD ortalaması

Ortak Refah ve Sağlık Vurgusu
Küresel iklim değişikliğinin olumsuz etkilerinin en aza indirilmesine
katkı sağlayacak ekolojik koridorları
22 alanda oluşturarak ülke geneline yaymayı hedeflediklerinin altını
çizen Kurum, “Son 2 yılda ülkemizin
farklı yörelerinden, yaklaşık 180 bin
hektar büyüklüğündeki 121 alanı
‘kesin korunacak hassas alan’ olarak
belirledik. Toplam doğal sit alanı
büyüklüğümüzü 2 milyon hektardan
yaklaşık yüzde 25 artırarak 2,5 milyon hektara çıkarıyoruz.” ifadelerini
kullandı.
Bakan Kurum yeni stratejide
insan ve çevre sağlığı, biyoçeşitlilik, gıda ve su güvenliği konularının
kesişme noktası olan “ortak refah
ve sağlık” olgusuna daha fazla yer
verilmesini istedi.
Türkiye’nin Taleplerini Yineledi
AB Çevre Bakanları Gayriresmi
Toplantısı’nın ikinci oturumunda AB iklim değişikliği hedefinin
yükseltilmesi ve Avrupa’nın Paris
Anlaşması’na katkısı konuları çerçevesinde bir toplantı gerçekleştirildi.
Bakan Kurum burada, Türkiye’nin
iklim değişikliğiyle mücadele konusunda uluslararası arenada, benzer
gelişmişlik düzeyindeki ülkelerle
eşit muamele görmediğini kaydederek şu ifadelere yer verdi: “Türkiye
olarak her şeyden önce; Ülkemizin
benzer gelişmişlik düzeyindeki ülkelerle eşit muamele görmesini istiyoruz. Türkiye, özel koşulları Taraflar
Konferansı Kararlarıyla tanınmış
bir ülkedir. Bu nedenle; kendisiyle
benzer gelişmişlik düzeyine sahip
olan ülkelerin imkânlarına erişim talep etmektedir. Paris Anlaşması’nın
adil ve uzlaşmacı ruhuna aykırı bir
biçimde; Türkiye’nin geride bırakıldığı bir durumla karşı karşıyayız.
Ülkemiz; ulusal koşullarına ve kalkınma düzeyine uygun bir pozisyona
yerleştirildiğinde, yani Ek-1 listesinden çıkarıldığında; sözleşme ancak
o zaman bize adil bir işbirliği ortamı
sağlayacaktır.”
Kocaeli Odavizyon
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Uğur Metal, tüm çevre politikalarının
gerçekleşmesi yönünde hizmet veriyor
Gelişen teknoloji ve sıkı rekabetlerin yaşandığı ekonomiler tüketimi de beraberinde getiriyor. Tüketimin bu kadar fazla olduğu bir dünyada giderek
artan atıkların da doğa ve insan sağlığına zarar vermeyecek şekilde bertaraf edilmesi veya hammadde haline getirilmesi önem arz etmektedir.

G

eri dönüşüm alanında faaliyetlerine 1999 yılında ‘İnsan ve
Doğa İçin Geri Dönüşüm ’sloganıyla başlayan Uğur Metal, Çevre ve
şehircilik bakanlığından almış olduğu
izin ve lisanslar, sahip olduğu sertifikalar doğrultusunda elektrikli ve
elektronik atıkların yanı sıra tehlikesiz
atıkların geri kazanımı ile ilgili 2012
yılında gerçekleştirdiği WEEE PLANT
yatırımının yanında, tüm dünyada baş
gösteren pandemi nedeniyle, hemen
her sektörde bir çok firmanın yatırım
yapmaktan uzak durduğu günümüz
şartlarında bile “Sıfır Atık Projesi”
kapsamında Hükümetimizin ve Kocaeli
Sanayi Odası’nın çevresel konularda
sektör kuruluşlarına vermiş olduğu
destekten güç alarak, Savunma sanayinde kullanılan değerli metallerin
geri kazanımı ile ilgili entegrasyon ve
otomasyon için düğmeye basmıştır.
Tasarladığımız projeleri hayata geçirerek Ülke ekonomisine ve istihdama
daha fazla katkıda bulunmayı hedeflemekteyiz.
Bilindiği üzere, gelişen teknoloji ve
sıkı rekabetlerin yaşandığı ekonomiler tüketimi de beraberinde getiriyor.
Tüketimin bu kadar fazla olduğu bir
dünyada giderek artan atıkların da
doğa ve insan sağlığına zarar vermeyecek şekilde bertaraf edilmesi veya
hammadde haline getirilmesi önem
arz etmektedir.Kanunlar ve Yönetmelikler kapsamında, İthalatçıların ve
Atık üreticilerinin Çevre ve Şehircilik
Bakanlığı tarafından denetlenerek,
atıkların lisanslı firmalara gönderilmesi, üretici ve ithalatçı firmaların
atıklarından para kazanmayı ikinci
planda tutarak öncelikli olarak atıklarının yönetmeliklere ve çevre bilincine
uygun bir biçimde imha edilmesini
beklemeleri ve bunların yüzde 100 olarak geri kazanıldığından emin olunması gerekmektedir.
Buna paralel olarak, günümüzde
ticari işletme ve kuruluşların yoğun bir
şekilde bilgi kullanımına yönelmesiyle bilginin korunması ve saklanması
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da kurumların sahip olduğu varlıklar
arasında bilgi güvenliği konusunun da
oldukça önemli olduğunu göstermektedir. Marka değerinin korunabilmesi,
gizli bilgi niteliğindeki sır, proje, portföyler gibi her türlü bilginin istenmeyen kişi ve kurumların eline geçmesinin önlenmesi ile mümkün olmaktadır.
Yapılan son araştırmalar, ikinci el
piyasasında satılan kullanılmış elektronik cihazların yüzde 40’ının, kredi
kartı bilgileri, iletişim bilgileri, kullanıcı adları ve şifreler, şirket ve kişisel
veriler, vergi bilgileri ve daha fazlasını
içeren kişisel olarak tanımlanabilir
bilgiler içerdiğini göstermiştir.
Bankalar ve kredi kartı kuruluşlarınca yapılan son araştırmalara
göre, kişisel bilgi hırsızlığı dünyada en
hızlı artan finansal suç halini almıştır.
Her şirketin (bilgi içeren elektronik
cihazlarını) elektronik medyayı elden
çıkarması için geliştirilmiş bir planı
olmalıdır. Standart dışı uygulamalar,
güvenlik sorunlarının yanı sıra yasal
sorunlara da neden olabilir.
Data İmha işlemleri yakma, öğütme, eritme, ve kimyasal arıtma da
dahil olmak üzere çeşitli yöntemler
kullanılarak yapılabilir. Bu yöntem (bilgi içeren birimi) sürücüyü çalışamaz
duruma getirmek ve verilerin üzerinde
olduğu medyaya hasar vermek amaçlı
yapılır. Ancak bu işlemler kesinlikle
eğitimli ve yetkili personel tarafından,
bu işler için özellikle dizayn edilmiş cihazlarla yapılmalı, gerektiğinde kurum
ve kuruluşlara yazılı veya görsel bir
rapor halinde sunulmalıdır.
Bu doğrultuda özellikle atıl
durumdaki IT ekipmanlarının
ISO15713 (Gizli malzemenin güvenli
imhası)kapsamında güvenli bir şekilde
imhası son derece önem arz etmektedir. ISO15713 Kuruluşlara basılı
planlar, dokümanlar ve çizimler, sabit
disk, SIM Kartlar, ses ve video kayıt
cihazları, bilgisayar bileşenleri, kimlik
kartları, ödeme ve yükleme kartları,
tıbbi kayıtlar ve röntgen benzeri gizli
malzemelerin, gizli ve güvenli bir şe-

kilde taşınması ve imhası konusunda
bir dizi yönetim ve kontrol tavsiyesi
sunar.
Firmamız, ISO 15713 ve ISO 27001
uluslararası kalite standartlarında
kullanmış olduğu sabit disk üzerindeki verileri yok etmeye yönelik güçlü
elektromanyetik alan üreten cihazlarla ve bu birimleri milimetrik boyutlara
ufalayan kırıcılarla data imha işlemini
gerektiğinde müşteri talebi doğrultusunda kendi tesisinde veya yerinde en
güvenli şekilde gerçekleştirmektedir.
Ancak elektromanyetik alan üreten
cihazlar manyetik olmayan medya
üzerinde çalışamazlar. CD, DVD, SSD
disk, USB Flash bellek üzerindeki veri
bu yöntemle imha edilemez. Bunlar
için parçalama yöntemi tercih edilmelidir.
Bununla birlikte elle yapılan parçalama, bir medyadaki verileri ortadan
kaldırmaz, bunun yerine medyayı
mekanik bir öğütücüye sokup fiziksel
olarak parçalara ayırmak gereklidir.
Yüksek güvenlik politikalarının
uygulandığı firmamızda “veri imha
yöntemi “ iki aşamalı olarak yapılmaktadır. Elektromanyetik susturucu
cihazlar medya üzerindeki veriyi okunamayacak ve geri getirilemeyecek
desenler haline getirir. Parçalama, tamamen güvenli medya imha işleminin
ikinci adımını oluşturur. Parçalama
yöntemi, silme yönteminden daha
hızlı ve daha düşük maliyetlidir.
Dolayısıyla atıklardan veri kurtarmak için iyi bir seçenek olarak gözükse
de doğru ve güvenli olan manyetik
cihazlarla silme işleminden sonra
yapılacak imha işlemidir.
Uğur Metal, bu bilinçle gizli bilgi
içeren malzemelerin taşınması, depolanması ve geri kazanım sürecine
dahil edilmesi ile güvenli imha sertifikasının hazırlanmasına kadar ki tüm
süreçleri kontrol altında tutmakta ve
gerçekleştirdiği atık yönetimi hizmeti
ile sadece data imha konusunda değil
tüm çevre politikalarının gerçekleşmesi yönünde de hizmet vermektedir.

[çevre ►

Kocaeli AB Bilgi Merkezi sahil temizliği ile
çevre ve deniz kirliliğine dikkat çekti
Kocaeli AB Bilgi Merkezi çevre ve deniz kirliliğine dikkat çekmek için
Karamürsel’de plaj ve deniz temizliği etkinliği düzenledi

K

ocaeli AB Bilgi Merkezi çevre ve
deniz kirliliğine dikkat çekmek
için Karamürsel’de plaj ve deniz
temizliği etkinliği düzenledi. Ereğli Defne Plajı’nda gerçekleştirilen
Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu
Başkanı Büyükelçi Nikolaus MeyerLandrut, Kocaeli Sanayi Odası Başkanı
Ayhan Zeytinoğlu ve Karamürsel Belediye Başkanı İsmail Yıldırım’ın yanı sıra
TEMA Vakfı Kocaeli Temsilciliği, çevreci gruplar ve dernekler katıldı. Kocaeli
Sanayi Odası, Karamürsel Belediyesi
ve Karamürsel Sualtı Sporları Kulübü
Derneği (KARSAD)’nin de destek verdiği etkinlikte denizdeki çöpler toplandı.
- 3 yıldır düzenleniyor
Dünyanın çeşitli illerinde faaliyet
gösteren Avrupa Birliği Delegasyonları
2017’den bu yana plaj ve sahil temizliği etkinlikleri düzenleyerek denizlerin
karşı karşıya olduğu kirlenme tehdidi
konusunda farkındalık yaratmaya çalışıyor. Bu yıl Covid-19 nedeniyle sınırlı
sayıda etkinlik ve katılımcı ile düzenlenen kampanya kapsamındaki etkinlik
Karamürsel Ereğli’de gerçekleştirildi.
Programda konuşan KSO Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, “Odamız bünyesinde
2011 yılından beri, Avrupa Birliği Bilgi
Merkezleri Projesi’ni sürdürüyoruz.
Söz konusu proje doğrudan Avrupa
Birliği Türkiye Delegasyonu’na bağlı
olarak çalışmakta olan Türkiye’deki diğer 20 bilgi merkezinden biridir” dedi.
- Zeytinoğlu: Kirlilik küresel bir sorun
Yıl boyunca AB kültürünü, değerlerini ve standartlarını yaygınlaştırmak üzere çeşitli aktiviteler organize
ettiklerini ifade eden Zeytinoğlu,
“Bugün olduğu gibi her yıl çevre temalı
bir etkinlik de düzenleyerek bu konuda
farkındalık yaratmaya çalışıyoruz.
Etkinlikteki en önem verdiğimiz nokta
çocuklarımızın deniz ve çevre kirliliği
konusunda bilinçlendirilmesidir.
Deniz kirliliği tüm okyanusları
etkileyen küresel bir sorun. Her yıl
okyanuslarda biriken milyonlarca ton
çöp, çevre, ekonomi, sağlık ve estetik
bakımdan sorunlar doğuruyor” diye
konuştu.
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- Poşet kullanımı yüzde 80 azaldı
Deniz çöpüyle mücadelenin AB’nin
gündeminde öncelikli sırada yer aldığını
hatırlatan Başkan Zeytinoğlu, “AB 2019
yılında, başta en çok plajlarda ve okyanuslarda görülen ürünler olmak üzere
tek kullanımlık plastikleri sınırlandırmak
için mevzuat kabul etti. Ülkemizde de
plastik kullanımının azaltılması için 2019
yılında plastik poşetlerin ücretlendirilmesi sistemine geçildi. Bu uygulama
ile ülkemizde plastik poşet kullanımı
yaklaşık yüzde 80 azaldı. Ayrıca bu yıl
ambalajlarla ilgili Geri Kazanım Katılım
Payı adı altında bir vergi sistemine de
geçildi” dedi.
- Hassasiyet arttı
Ülkemizde kamu ve özel sektörün
çevre konusundaki hassasiyetinin arttığını ifade eden Zeytinoğlu, “Bu yatırımlarda ilimizde de vilayetimiz, büyükşehir
belediyemiz ve firmalarımızın büyük
payı bulunmaktadır. Bununla birlikte çevreyi koruma adına birçok pilot
projenin ilk defa ilimizde uygulanmaya
başladığını da söyleyebiliriz. Örneğin;
Büyükşehir’e ait hava uçağı ve tekneler
ile Marmara Körfez’inde kirlilik takibi
yapılıyor. Bu uygulamaların sonucunda
KBB ve ilçe belediyelerimizin de özverili
çalışmaları ile 6 adet mavi bayraklı plaja
sahibiz. (İl olarak Karadeniz ve Marmara
Denizinde kıyılarımız var. Oda olarak
bizde çevre konusuna hassasiyet gösteriyor ve birçok çalışma yapıyoruz” dedi.
- İsmail Yıldırım: En iyi temizlik çevreyi
kirletmemektir
Karamürsel Belediye Başkanı İsmail
Yıldırım, “Farkındalık yaratmak adına
yapılan bu aktivitede kuruluşlarımıza destek oluyoruz. Avrupa Birliği’nin
ülkemizdeki temsilcisi olan büyükelçimize Karamürselimizi gezdirme imkanı
bulduk. En iyi temizlik çevreyi kirletmemektir” dedi.
Büyükelçi: Meyerlandrut: Sanayi
kentinde deniz turizminin olması çok
etkileyici
Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu
Başkanı Büyükelçi Nikolaus MeyerLandrut ise “Bir günlüğüne buradayız.
Çevrenin korunması için verilen çabaya şahit olduk. Her gün ortaya konan
çabayı çok çok takdir ediyorum. Sayın
Belediye Başkanı aynı zamanda burada
faaliyet gösteren sanayi kolları durumun bilincinde.
Sanayi kentinde deniz turizminin
olması çok çok etkileyici. Sanayinin,
çevreyi korumanın, denizin plajın bütünlüğünü görüyoruz; bu da çok mutluluk
verici” dedi.
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[çevre ►

Avrupa’nın en genç tesisi İZAYDAŞ
‘büyük bakım’ını tamamladı

H
20 Eylül’de başlayan
İZAYDAŞ yakma tesisindeki
büyük bakım çalışmaları 5
Ekim’de tamamlandı. Büyük
bakım çalışmalarının en
önemli bölümünü, döner
fırın ve ikinci yakma odası
refrakter tuğla değişim
çalışmaları oluşturdu
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er yıl düzenli olarak bakımdan
geçirilen ve belli bölümleri yenilenen İZAYDAŞ Yakma Tesisi,
kuruluşundan bu yana en kapsamlı
bakım sürecini başarıyla tamamladı.
45 gün süren büyük bakım çalışmasının maliyeti yaklaşık 5 Milyon TL olarak gerçekleşti. Genel Müdür Saraç,
operatör koltuğuna geçerek bakımın
ardından ilk atık besleme işlemi ile
yakma tesisini devreye aldı.
TESİS MODERNİZASYON
ÇALIŞMALARI
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi
iştiraklerinden İZAYDAŞ, çevre ve
toplum sağlığını gözeten faaliyetlerinin yanı sıra tesisi geleceğe güvenle
taşıyacak teknik altyapı çalışmalarını
da aksatmadan titizlikle sürdürüyor.

BÜYÜK BAKIM 45 GÜNDE
TAMAMLANDI
20 Eylül’de başlayan İZAYDAŞ
yakma tesisindeki bugüne kadarki en
kapsamlı büyük bakım çalışmaları 5
Ekim’de tamamlandı.
Büyük bakım çalışmalarının en
önemli bölümünü, döner fırın ve
ikinci yakma odası refrakter tuğla
değişim çalışmaları oluşturdu.
Buhar türbini 25.000 saat bakımı,
yüksek ve orta gerilim enerji tesisat
kontrol ve bakımları, atık besleme,
atık yakma, baca gazı ve atık su arıtma üniteleri ekipmanlarının mekanik,
elektrik ve enstrüman bakımları
gerçekleştirilirdi. Ayrıca, ikinci yakma
odası ve kazan bölgesi yalıtımlarının
sökülerek raspa ve boya işlemi yapıldı, tüm yalıtımları yenilendi.

[osb’lerden ►
BİRÇOK BAKIM İŞLEMİ GERÇEKLEŞTİ
Tesis motor, kompresör, pompa, fan gibi
döner ekipmanları ve kreyn, konveyör taşıyıcı sistemlerin bakım ve kontrolleri yapıldı.
Basınç, seviye, hız, sıcaklık vb. ölçüm ekipmanlarının kontrol, temizlik ve bakımları ile
yangın tesisat kontrol ve bakımları gerçekleştirilirken baca gazı emisyon ekipmanlarının kontrol ve bakımları, boru tesisatları,
tank ve ünite zemin kaplama, epoksi ve
ebonitlerin tamirat ve yenilenmesi, fırın ve
kazan menhollerinin yenilenmesi, dioksin
ünitesi paslanmaz filtre ve taban saçlarının
yenilenmesi, kondenser ve soğutma suyu
ünitelerinin 500 bar hava jeti ile yıkanması,
kazan boru yüzey temizleme işi ve kazan
kül dökme tesisatlarının bakımları, yüksekte
çalışma yapılması nedeniyle iskele kurulum
ve sökümleri, basınçlı ekipmanların basınç
kontrolleri ve yenilenmesi gibi bir çok bakım
işleri gerçekleştirildi.
“İLK KEZ MÜDAHALE EDİLDİ”
Başarıyla tamamlanan planlı büyük
bakımda ayrıca önem arz eden bazı kritik
alanlara ilk kez müdahale edildi. İkinci yakma fırını acil baca kısmında oluşmuş %7’lik
bir eğim, bu bakımda çok kapsamlı ve teknik
bir çalışma ile başarıyla düzeltildi. Fırın
yan cidarlarında özelliğini yitirmiş saçların
değişimi gerçekleşirken buhar kazanı süper
heater kollektörlerinde mevcut eksen kaçıklığı yine büyük bakım sürecinde düzeltilmiş
oldu. Kazan radyasyon ve buhar kızdırıcı
bölgelerindeki yalıtımlar sökülerek korozyona uğramış hatların tamiratları yapılırken
Venturi, Lime ve FK arıtma tesisi zemin
epoksi kaplamaları ve ızgaraları yenilendi.
Fırın doğalgaz brülör çakmaklarında ise
revizyon gerçekleştirildi.
SARAÇ, OPERATÖR KOLTUĞUNA GEÇTİ
Tesisin büyük bakım çalışmalarının
tamamlanmasının ardından ilk atık besleme
işlemini operatör koltuğunda gerçekleştiren
İZAYDAŞ Genel Müdürü Muhammet Saraç,
yapılan bakım çalışmalarıyla ilgili bilgi verdi.
“SON DERECE ÖNEMLİ BİR İŞİ BAŞARIYLA
TAMAMLADIK”
Genel Müdür Saraç, “Gerçekleştirdiğimiz
büyük bakımlarımız hayli kapsamlı oluyor.
Ancak bu sene tesisin kuruluşundan bu
yana en kapsamlı bakım sürecini başarıyla geride bıraktık. Tesisimiz açısından son
derece önemli bir işi başarıyla ve zamanında tamamlamış bulunuyoruz. Yönetim
Kurulu Başkanımız ve Kocaeli Büyükşehir
Belediye Başkanımız Doç. Dr. Sayın Tahir
Büyükakın’ın talimatlarıyla bakım ve modernizasyon çalışmaları için her yıl hatırı sayılır
yatırım yapıyoruz. Katkı sağlayan mesai
arkadaşlarıma teşekkür ediyorum” şeklinde
konuştu.

GOSB, “TSE COVID-19 GÜVENLİ
HİZMET BELGESİ”Nİ ALDI

G

OSB, pandemi süreci
boyunca, üretimin ve
hizmetin aksamadan
yürütülebilmesi için ilk günden
itibaren almaya başladığı önlem
ve tedbirleri belgeyle taçlandırdı.
Türk Standartları Enstitüsü
(TSE) denetimlerinden başarıyla
geçen GOSB, “TSE COVID-19 Güvenli Hizmet Belgesi”ni almaya
hak kazandı.
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı

ile Türk Standartları Enstitüsü
(TSE) tarafından, işletmelerin
COVID-19 ile mücadelesinde
rehber olacak nitelikte hazırlanan ve esas olarak damlacık
veya temas yoluyla bulaşan
COVID-19’a yönelik; çalışanları,
ziyaretçileri, tedarikçileri, bakım
personelini vb. korumaya ve
korunmaya yönelik hijyen uygulamalarını, bulaşın önlenmesini
ve kontrol tavsiyelerini içeren
“COVID-19 Hijyen, Enfeksiyon
Önleme ve Kontrol Kılavuzu”nda
yer alan şartları yerine getiren
GOSB, aldığı belgeyle, güvenilir
ve hijyenik hizmet standartlarına uygunluğunu belgelendirmiş
oldu.

SIRBİSTAN HEYETİ GOSB’DA
AĞIRLANDI

S

anayi ve Teknoloji Bakanı
Mustafa Varank ile Sırbistan Maliye Bakanı Sinisa
Mali ve beraberindeki heyet 2
Ekim 2020 tarihinde GOSB’da bir
araya geldi.
GOSB Yönetim Kurulu Başkanı Vahit Yıldırım’ın ev sahipliğinde gerçekleştirilen, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Sabri
Demir’in de katıldığı toplantıya,
Kocaeli Valisi Seddar Yavuz,
Gebze Kaymakamı Mustafa
Güler ile Sanayi ve Teknoloji İl
Müdürü İlhan Aydın da katılım
gösterdiler.
İki ülke arasındaki dostluk,
ortaklık ve çok yönlü iş birliğinin üst seviyeye yükseldiği

görüşmelerde Yıldırım, uzun
süredir üzerinde yoğunlaşılan
Türkiye’deki OSB modelinin
GOSB’un işbirliğinde Sırbistan’da
uygulanmasına yönelik yapılan
çalışmalar hakkında bilgi aktardı.
Varank ve Yıldırım’ın ayrıca
yaptığı ikili görüşmelerde ise,
birçok konu başlığının yanı sıra,
ana gündem maddesi Covid-19
pandemisi ve pandeminin ekonomi ve özellikle sanayi üzerindeki etkileri ve yansımaları da
değerlendirildi.
Görüşmeler sonunda, Yıldırım tarafından Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank’a
günün anısına GOSB anı hediyesi
takdim edildi.
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9 aylık dönemde Otomotiv üretimi

yüzde 19, otomobil üretimi yüzde 18
oranında azaldı

Otomotiv Sanayicileri
Derneği Yönetim Kurulu
Başkanı Haydar YENİGÜN

2020 yılı Ocak-Eylül
döneminde toplam
pazar geçen yılın aynı
dönemine göre yüzde
76 artarak 508 bin
239 adet düzeyinde
gerçekleşti. Bu
dönemde otomobil
pazarı ise yüzde 70
oranında arttı ve 388
bin 690 adet olarak
gerçekleşti.
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2

020 yılı Ocak-Eylül döneminde toplam üretim yüzde 19 ve
otomobil üretimi bir önceki yılın
aynı dönemine göre yüzde 18 oranında
azaldı. Bu dönemde, toplam üretim 854
bin 227 adet, otomobil üretimi ise 575
bin 761 adet düzeyinde gerçekleşti.
2020 yılı Ocak-Eylül döneminde
toplam pazar geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 76 artarak 508 bin
239 adet düzeyinde gerçekleşti. Bu
dönemde otomobil pazarı ise yüzde
70 oranında arttı ve 388 bin 690 adet
olarak gerçekleşti.
Ticari araç grubunda, 2020 yılı
Ocak-Eylül döneminde üretim yüzde 22
seviyesinde daralırken, ağır ticari araç
grubunda yüzde 7, hafif ticari araç grubunda yüzde 23 oranında azaldı. 2019
yılı OcakEylül dönemine göre ticari araç
pazarı yüzde 97, hafif ticari araç pazarı

yüzde 99 ve ağır ticari araç pazarı yüzde 85 arttı.
2020 yılı Ocak- Eylül döneminde bir
önceki yılın aynı dönemine göre, toplam
otomotiv ihracatı adet bazında yüzde
33 oranında, otomobil ihracatı yüzde 30
oranında azaldı. Bu dönemde, toplam
ihracat 616 bin 120 adet, otomobil
ihracatı ise 417 bin 45 adet düzeyinde
gerçekleşti.
2020 yılı Ocak-Eylül döneminde
bir önceki yılın aynı dönemine göre,
toplam otomotiv ihracatı Dolar bazında yüzde 24, Euro bazında geçen yılın
aynı dönemine göre yüzde 24 azaldı. Bu
dönemde toplam otomotiv ihracatı 17,4
Milyar $ olarak gerçekleşirken, otomobil ihracatı yüzde 25 azalarak 6,3 Milyar
$ seviyesinde gerçekleşti. Euro bazında
otomobil ihracatı ise yüzde 25 azalarak
5,6 Milyar € seviyesinde gerçekleşti.

[teknoloji ►

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank:

Yeni ‘Ulusal Yapay Zeka Stratejisi’ ni
yakında açıklayacağız
Varank, Türkiye’nin 47 üye
devletin bulunduğu Avrupa
Konseyi Yapay Zeka Komitesi
toplantılarına aktif olarak
katıldığını bildirdi.

S

anayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Türkiye’nin kamu,
özel sektör ve akademi ortaklığıyla hazırlanan Ulusal Yapay Zeka
Stratejisi’nin yakında açıklanacağını
belirterek, “Stratejimizde yapay zeka
politikalarının yetenek geliştirme,
bilimsel araştırma, etik, kapsayıcılık
ve dijital altyapı yönlerine özel bir
vurgu yapıyoruz. Stratejik hedeflerimizi ve öncelikli alanlarımızı belirledik.” dedi.
Bakan Varank, Macaristan
Yenilikçilik ve Teknoloji Bakanı
Laszlo Palkovics’in de katılımıyla
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dijital platformda gerçekleştirilen
Türk-Macar Yapay Zeka ve Yüksek
Teknoloji Konferansı’nda yaptığı konuşmada, gelişen teknolojilerin tüm
ülkeleri proaktif ve yenilikçi olmaya
zorladığını söyledi.
Etkinliğin Türk-Macar iş birliğini
yeni bir düzeye taşımada önemli bir
rol oynayacağını ifade eden Varank,
yapay zeka politikalarında ABD ve
Çin gibi ülkelerin yaptığı çalışmalara
dikkati çekti. Varank, “Bu alana yeterince dikkat göstermezsek geride
kalacağız. Paradigma değiştirecek bu
gerçeklik için erken harekete geçmeliyiz. Sosyal refah, insani değerler,
adil bir yasal yapı, uygun ekosistem
ve yatırım teşvik mekanizmalarını
destekleyecek bütünsel bir yapay
zeka politikası hazırlamak politika
yapıcılar olarak bizim temel sorumluluğumuz.” diye konuştu.

Varank, yapay zeka alanında
uluslararası standartlar ve etik
normların tüm ülkelerin katılımıyla
belirlenmesi gerektiğini dile getirdi.
“STRATEJİK HEDEFLERİ VE ÖNCELİKLİ
ALANLARIMIZI BELİRLEDİK”
Yapay zeka konusunda uluslararası çalışmaları yakından takip ettiklerini vurgulayan Varank, Türkiye’nin
47 üye devletin bulunduğu Avrupa
Konseyi Yapay Zeka Komitesi toplantılarına aktif olarak katıldığını
bildirdi.
Varank, Türkiye’nin kamu, özel
sektör ve akademi ortaklığıyla hazırlanan Ulusal Yapay Zeka
Stratejisi’nin yakında açıklanacağı
bilgisini vererek, “Stratejimizde
yapay zeka politikalarının yetenek
geliştirme, bilimsel araştırma, etik,
kapsayıcılık ve dijital altyapı yönleri-

ne özel bir vurgu yapıyoruz. Stratejik
hedeflerimizi ve öncelikli alanlarımızı
belirledik. Umuyorum ki yapay zeka
ekosistemimiz için güçlü bir çerçeve
oluşturacağız.” ifadelerini kullandı.
Ulusal Yapay Zeka Enstitüsünü de
yapılandırma sürecinde olduklarını
belirten Varank, söz konusu enstitünün, araştırmacıları, özel sektör
şirketlerini, girişimcileri ve kamu
kurumlarını bir araya getireceğini
söyledi.
Varank, enstitüde araştırma
bölümleri, yetkinlik merkezleri ve
birlikte geliştirme laboratuvarlarının
bulunduğu 3 katman oluşturmayı
planladıklarını vurgulayarak, “Böyle
bir yapı, yapay zeka politikalarının
çok disiplinli bir yaklaşıma ihtiyaç
duyduğunu açıkça işaret ediyor.
Ekosistem genelinde rekabet öncesi
iş birliği imkanları oluşturup, yapay
zeka çıktılarımızın etkisini artıracağız. Enstitüdeki birlikte geliştirme
vizyonumuz, dış paydaşların da ekosistemin parçası olmasını destekliyor.” değerlendirmesinde bulundu.
“İNSAN KAYNAĞINA YATIRIM TEMEL
ÖNCELİĞİMİZ”
İnsan kaynağına yatırım yapmanın da bu alandaki temel önceliklerden biri olduğuna dikkati çeken
Varank, yakın zamanda 4 üniversitede “Yapay Zeka” bölümü kurulduğunu
anımsattı.
Varank, geçen yıl başlatılan
Uluslararası Lider Araştırmacılar

Programı’na da değinerek, “Programla yapay zekaya ilişkin alanlara
da burs veriyoruz. Büyük veri, doğal
dil işleme, görüntü işleme, otonom
sürüş ve ses tanıma bu alanlardan
sadece birkaçı.” dedi.
Ayrıca, Ar-Ge ve inovasyona
öncelik veren araştırma faaliyetlerini
de teşvik ettiklerini belirten Varank,
şöyle konuştu:
“Türkiye, yapay zeka alanındaki
yayın sayısına göre dünyada 16’ncı
sırada yer alıyor. Ulusal araştırma
enstitümüz TÜBİTAK, son 10 yılda
yaklaşık 2 bin yapay zeka projesine
fon sağladı. Bu projeler, derin öğrenme, makine öğrenimi, karar destek
sistemleri, e-ticaret ve büyük veriyle
ilgili olanları kapsıyor.”
Varank, teknoloji tabanlı girişimlere de finansal destek sağladıklarını
ifade ederek, kısa süre önce erken
aşama girişimlerinin finansa erişimi
için Teknoloji ve İnovasyon Yatırım
Fonunu kurduklarını anımsattı.
Yapay zeka uygulamalarının
günlük hayata daha fazla entegre
edilmesi için paydaşlarla çalışıldığına
işaret eden Varank, “Dijital Dönüşüm
Ofisimiz yapay zeka tabanlı ‘Türk
Beyin Projesi’ni yürütüyor. Bu proje,
beyin MR görüntülerindeki anormallikleri kısa sürede başarıyla tespit
ederek hekimlere yardımcı oluyor. Bu
gibi insan merkezli çözümleri sağlık,
finans, eğitim gibi alanlara yaymayı
planlıyoruz.” değerlendirmesinde
bulundu.

“MACARİSTAN İLE YAPAY ZEKA
ALANINDA BİRLİKTE ÇALIŞABİLİRİZ”
Varank, Türkiye ve Macaristan’ın
yapay zeka konularında benzer yaklaşımları olduğunu belirterek, şunları
kaydetti:
“Veri üretiminden ortak ürünler
geliştirmeye kadar yapay zeka değer
zincirindeki tüm alanlarda birlikte
çalışabiliriz. Araştırma kurumlarımız, yapay teknolojilerin gelişimini
teşvik etmek için ortak proje çağrıları
başlatabilir. Avrupa Birliği kapsamındaki projelerde büyük bir iş birliği
potansiyelimiz var. AB’nin bir sonraki
çok yıllı mali planı bize yeni iş birliği
fırsatları sunuyor. Digital Avrupa
Programı, süper bilgisayarlar, yapay
zeka, siber güvenlik, yüksek dijital
beceriler ve dijital inovasyon merkezleri alanlarında yatırımları artıracak.
Türkiye olarak bu programa katılmayı
değerlendiriyoruz. Bu kapsamda
Macaristan ile birlikte yeni ortaklıklar kurabilir ve ortak uygulamaları
destekleyebiliriz.”
İki ülke arasında, tecrübe aktarımı
ve insan kaynağı değişimi gibi alanlarda büyük fırsatlar olduğuna dikkati
çeken Varank, “Macaristan ile açık
iletişim kanalları kurmayı ve birlikte
büyümeyi umuyoruz. Ülkelerimiz
arasında yapay zeka ve dijital ekonomi alanlarında potansiyel iş birliği
fırsatlarını tartışabileceğimiz yeni bir
çalışma grubu kurmayı öneriyorum.
Kapımız araştırmacılara ve iş insanlarına da her zaman açık olacak.” dedi.
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Simon Kaslowski: Sermaye girişlerini tekrar

başlatacak adımların atılması gerekiyor

TÜSİAD’ın “Salgın Döneminde Dünya Ekonomisi ve Türkiye’nin Makroekonomik Dengeleri”
başlıklı webinarı, Uluslararası Finans Enstitüsü (IIF) Baş Ekonomisti Robin Brooks’un katılımıyla
gerçekleştirildi. Etkinliğin açılış konuşmalarını TÜSİAD Ekonomi ve Finans Yuvarlak Masa Başkanı Barış Oran ve TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Simone Kaslowski yaptı.

T

ÜSİAD’ın “Salgın Döneminde Dünya Ekonomisi ve
Türkiye’nin Makroekonomik
Dengeleri” başlıklı webinarı, Uluslararası Finans Enstitüsü (IIF) Baş Ekonomisti Robin Brooks’un katılımıyla
gerçekleştirildi.
Etkinliğin açılış konuşmalarını
TÜSİAD Ekonomi ve Finans Yuvarlak
Masa Başkanı Barış Oran ve TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Simone
Kaslowski yaptı.
Toplantı kapsamında TÜSİAD
Baş Ekonomisti Zümrüt
İmamoğlu’nun moderasyonunda, Bilkent Üniversitesi’nden Hakan Kara,
BETAM Direktörü Seyfettin Gürsel
ve Kadir Has Üniversitesi’nden Soli
Özel’in katılımcı olduğu, ekonomi ve
dış politikada gelişmelerin ele alındığı panel gerçekleştirildi.
TÜSİAD Yönetim Kurulu Simone
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Kaslowski’nin açılış konuşmasından
satır başları:
* “Önümüzdeki dönemde Türkiye
hem kamuda hem de özel sektörde
önemli ölçüde dış borcunu çevirme
ihtiyacında. Bu nedenle ülkemize
sermaye girişlerini tekrar başlatacak
adımların en kısa zamanda atılması
gerekiyor.
Merkez Bankamızın son dönemde attığı adımlar, bilhassa atılan
son adım olumlu olmakla beraber,
umarız piyasa güvenini tam olarak
sağlamak için istikrarlı bir şekilde
bu yönde atılacak diğer adımlar ile
desteklenir. “
* “En kısa zamanda TL’ye güveni
yeniden tesis edecek, normalleşmeyi sağlayacak politikalara ihtiyaç
var. Salgın nedeniyle uygulamaya
konulmuş olan ve serbest piyasa
ilkeleriyle çelişen genel uygulama

olarak temettü dağıtımı kısıtlamaları, ek gümrük vergileri gibi geçici
düzenlemelerden vazgeçilmeli.
Bilimle uyumlu, piyasa ile barışık
politikalara geçiş yapmalıyız. Bu
adımlar ekonomimizdeki tüm sorunları çözmeyecek ancak kısa vadede
ekonomik dengelerimiz üzerinde
oluşan olumsuz algıları bir nebze
olsun dağıtacaktır.”
*“Salgın döneminde yaşanan
istihdam kayıplarının telafisi ve
istikrarlı büyüme için ülkemizin yeni
yatırımlara ihtiyacı vardır. Türkiye
açık bir ekonomi ve serbest piyasa
kurallarının öngörülebilir ve şeffaf
bir şekilde uygulandığı bir pazar
olma özelliğini koruduğu ölçüde
dışarıdan doğrudan yatırımları çekebilecektir. Cari dengede bozulma
yaratmayan bir büyüme ancak uzun
vadeli finansmanın ülkeye aktığı ve

verimlilik artırıcı reformların uygulandığı, ekonomik istikrarı gözeten
bir program dahilinde mümkündür.”
* “Önümüzdeki dönemde hem
yurt dışından kaynak akışını tekrar
başlatmalı hem de kaynakları doğru
alanlara yönlendirmeliyiz. Bunun
için piyasada adil rekabetin sağlanması, düzenleme ve denetlemenin
bağımsızca ve serbest piyasa ilkeleri
doğrultusunda uygulanması gerekmektedir. Kamunun son zamanlarda
özel sektörün halihazırda aktif olduğu alanlarda ağırlığını artırması ve
bu piyasalarda aynı zamanda kural
koyucu olması adil rekabet ortamını
bozmaktadır. Bir oyunda nasıl ki hem
hakem hem de oyuncu olmak doğru
değilse, kamunun da özel sektörün
tabi olduğu kurallardan muaf bir
şekilde aynı piyasada yer alması
hakkaniyetli değildir.”
* “Son zamanlarda maalesef
mülkiyet haklarını ihlal edecek
türde bazı açıklamaların farklı siyasi

partilerce dile getirildiğine şahit
oluyoruz. Türkiye hür teşebbüs ve
mülkiyet haklarının garanti altında
olduğu bir ülkedir. Herhangi bir özel
şirketin mülkiyet haklarını çiğneyecek bir şekilde kamulaştırılması asla
söz konusu olmamalıdır. Haksızlıklarla mücadele edilmek isteniliyorsa
izlenecek yol hukuk kuralları içerisinde olmalıdır.
Gümrük Birliği modernizasyonu
ve Avrupa Birliği süreçlerinin önemli
bir konusu olan kamu alımlarında;
Kamu İhale Kanununun defalarca
değiştirildiği ve giderek daha fazla
alanda istisnaların tanınmış olduğu bilinen bir gerçektir. Kamunun
kaynaklarının en verimli şekilde
kullanılması için bu kanunun yeniden
AB standartlarına yaklaştırılması,
istisnaların azaltılması ve denge-denetim mekanizmalarının güçlendirilmesi önemli bir ihtiyaçtır.”
* “Tedarik zincirleri yeniden şekillenirken artık sadece en ucuz fiyata

değil, en güvenilir ülkeye bakılıyor.
Güvenilirlik bugün maliyetin önüne
geçmiş durumda. Güvenilir ülke nasıl
olunur? En başta hukukun üstünlüğü
ile.
Yargının bağımsız ve tarafsız
olduğu güvenilir bir hukuk sistemine
sahip olmakla.
Uluslararası hukuka uymakla
Adil rekabetin sağlandığı, düzenleme ve denetimin siyasetten
bağımsız yapıldığı ve kuralların istisnasız tüm oyunculara uygulandığı bir
piyasa ekonomisi olmakla
Finansal istikrara sahip olmakla
İyi bir sanayi alt yapısına sahip
olmakla
Nitelikli mesleki eğitim almış yetkin işgücüne sahip olmakla
Fikri mülkiyet haklarının güvence
altında olduğu bir ülke olmakla
Temel hak ve özgürlüklerin güvence altında olduğu bir ülke olmakla
Sürdürülebilir ve çevreye duyarlı
büyümeyi benimsemekle”

TÜSİAD Rekabet Konferansları...

Türkiye’de şirket dinamikleri ve yeni istihdam
oluşumu konusu ele alındı

T

ÜSİAD ve Sabancı Üniversitesi tarafından kurulan
Rekabet Forumu (REF)’in
Konferansları’nın ikincisi 13 Ekim
Salı günü “Türkiye’de Şirket Dinamikleri ve Yeni İstihdam Oluşumu”
konusunda gerçekleştirildi.
Türkiye’de şirket dinamizminin
istihdam oluşumuna etkilerinin
değerlendirildiği etkinliğin açılış konuşmasını TÜSİAD Yönetim
Kurulu Başkan Yardımcısı ve Sanayi
Politikaları Yuvarlak Masa Başkanı
Bahadır Balkır yaptı.
Bahadır Balkır açılış konuşmasında şu konulara dikkat çekti:
“Son dönemlerde hem gelişmiş
hem de gelişmekte olan ülkelerde istihdam dinamikleri üzerine
gittikçe artan bir ilgi görüyoruz.
Yeni istihdam yaratmanın şartları,
şirket dinamiklerinin istihdama
etkileri hem akademik literatürde
hem de pratikte oldukça dikkat
çekici konular olarak öne çıkıyor.
İstihdam politikaları, işgücü piyasasının yapısı ve yapısal sorunları

TÜSİAD’ın odak konularından biri.
Dördüncü Sanayi Devrimi ile birlikte
başka boyutlarıyla da ele aldığımız
ve Covid-19 sürecinde hem ekonomik hem de sosyal bir konu olarak
önemi artan istihdam konusunu
bugün REF Konferansları kapsamında ele alacağız.”
Açılış konuşmasının ardından
etkinlik, Prof. Dr. Ümit Özlale ve Dr.
Beyza Polat’ın “Türkiye’de Şirket
Dinamiklerini ve İstihdam Oluşu-

munu Anlamak” başlıklı çalışmayı
sundukları; REF Direktörü, Sabancı
Üniversitesi Sanat ve Sosyal Bilimler Fakültesi Öğretim Üyesi Dr. Esra
Durceylan Kaygusuz’un moderasyonunda gerçekleşen panelde Prof.
Dr. Haluk Levent de şirket dinamiklerinin istihdam oluşumuna etkileri
üzerine değerlendirmelerde bulundu. Panelde Covid-19 sürecinin
ülkemizdeki istihdam dinamikleri
üzerine etkisi de değerlendirildi.
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Değer katan uygulamaları, ASELSAN’a
iş dünyasından küresel ödül getirdi...
timi için hayata geçirerek ihtiyaca hızla cevap verdi.
ASELSAN, hayata geçirdiği uygulamalar ile Defense News dergisine
göre dünyada pandemi sürecini en iyi
yöneten dört savunma şirketinden biri
olurken, TSE COVID-19 Güvenli Üretim/Güvenli Hizmet Belgesini ilk alan
şirketlerden oldu.
Salgın sürecinde ASELSAN çalışanları ve ASİL Derneği de toplum yararına çalışmalarda bulundu. Faaliyetlere
gönüllü katılan ASELSAN çalışanları,
dernek vasıtasıyla ihtiyaç sahiplerine
yüzbinlerce liralık kaynak aktardı.
Tüm bu çalışmalarının bir sonucu
olarak “Stevie International Business
Awards” kapsamında ASELSAN, koronavirüs dönemindeki projeleri ile
“Most Valuable Corporate Response
– En Değerli Kurumsal Davranış” alanında gümüş ödüle layık görüldü.

Pandemi sürecini ilk günden
itibaren ciddiyetle ele alıp
yürüten ASELSAN, çalışanları
ve paydaşlarına değer katan
uygulamaları ile Stevie
International Business
Awards kapsamında gümüş
ödülün sahibi oldu.

P

andemi sürecini ilk günden itibaren ciddiyetle ele alıp yürüten
ASELSAN, çalışanları ve paydaşlarına değer katan uygulamaları ile
Stevie International Business Awards
kapsamında gümüş ödülün sahibi
oldu. Şirket, koronavirüs dönemindeki
projeleri ile “Most Valuable Corporate
Response – En Değerli Kurumsal Davranış” alanında ödüle layık görüldü.
ASELSAN, pandemi sürecinin ilk
günlerinden itibaren çalışanlarına güvenli bir ortam sağladı. İş ortaklarına
milyarlarca liralık destek sağlayarak
tedarik zincirini devam ettirdi ve ekonomiyi destekledi. Ülke savunması
için planlanmış olan seferberlik hali
çalışma düzenini solunum cihazı üre-
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Öncelik ASELSAN Çalışanlarının
ASELSAN, çalışanlarının sağlığını
korumak ve güvenli bir iş ortamı sağlamak amacıyla pandeminin ilk gününden itibaren ilgili tüm birimlerin
üst düzey yöneticilerinin katılımı ile
Sağlık Tedbirleri Kurulu kurarak faaliyetlerine başladı. Salgın süresince
kamu kurum ve kuruluşlarının belirlediği tüm düzenlemelere mutlak suretle uyuldu. ASELSAN çalışanlarının
ve paydaylarının sağlık ve güvenliğini
sağlanması amacıyla mesleki risklerin
önlenmesi, eğitim ve bilgi verilmesi
dâhil her türlü tedbir alındı. Tedbirler
kapsamında sorumlu birimler teşkil
edilerek sağlık ve güvenliğin sağlanması doğrultusunda gerekli araç ve
gereçler temin edildi. ASELSAN çalışanlarının pandemi sürecindeki her
türlü ihtiyacına hızla yanıt verildi.
COVID-19 Güvenli Üretim/Güvenli
Hizmet Belgeli İlk Savunma Şirketi
ASELSAN, Türk Standartları Enstitüsü (TSE) tarafından belirlenen tüm
standartları yerine getirerek COVID19 Güvenli Üretim/Güvenli Hizmet
Belgelendirmesine hak kazanan ilk
savunma sanayii şirketi oldu. ASELSAN, Defense News Top 100 Listesine göre pandemi sürecini en iyi idare
eden dünya çapındaki dört firmadan
biri seçildi.

Ürettiği Solunum Cihazları ile
Dünyaya Nefes Oldu
ASELSAN; COVID-19 salgını esnasında, Türkiye’nin güçlü kalabilmesi adına başta Türk Silahlı Kuvvetleri
olmak üzere bütün paydaşlarına kesintisiz ve güvenilir hizmet vermeyi
sürdürdü. Savunma ve güvenlik alanlarında ihtiyaçlara cevap vermeye devam ederken, yerli solunum cihazının
tasarlanması ve geliştirilen diğer sağlık teknolojileri ile Türkiye’de sağlık
sektörünün gelişmesine öncülük etti.
ASELSAN tarafından seferberlik ruhu
ile üretilen solunum cihazları tüm dünyada nefes oldu.
ASİL de Çalışmalara Katıldı
Koronavirüs salgını sürecinde çok
sayıda ASELSAN çalışaı mesai saatleri dışında gönüllü olarak görev aldı.
ASELSAN çalışanlarının Milli Dayanışma Kampanyasına maddi katkısı da
200 bin TL’nin üzerinde oldu.
ASİL Derneği de salgın döneminde
toplum yararına çalışmalarına hız verdi. Dernek, “Ramazanın bereketi paylaştıkça artar” kampanyası düzenleyerek binlerce ihtiyaç sahibi aileye gıda
kolisi ve nakit yardımı ulaştırdı. ASİL,
21 hastaneye binlerce cerrahi ve N95
maske, siperli yüz maskesi, koruyucu
gözlük, tulum, galoş, bone ve eldiven
hibe ederek sağlık çalışanlarına destek
verdi.
Tedarikçilerine Desteğini Artırarak
Sürdürdü
ASELSAN ve iş birliği içinde olduğu şirketlerde pandemi ile mücadele
aralıksız devam ediyor. Savunma sanayi ekosisteminin sürdürülebilirliği
konusunu temel öncelik olarak gören
ASELSAN, pandemi sürecinde tedarikçilerine desteğini artırarak sürdürdü.
Tedarik süreçlerinde hiçbir aksamaya yer verilmeyen bu dönemde 5 bini
aşkın paydaş kuruluşa yeni siparişler
vermeye devam etti. 2020 yılının Nisan ayında faaliyetlerin kesintisiz devam ettirildiğinin bir göstergesi olarak
ASELSAN’ın tedarikçilerine yönelik olarak “Gücümüz Bir” platformu devreye
alındı. Bu platformla teklif alma, kalite,
ürün temini, eğitimler, tetkik süreçleri,
tedarikçi karnesi ve duyurular gibi faaliyetler kesintisiz yürütüldü.

İş sağlığı ve güvenliğinde Ford Otosan’a
9 ödül verildi...
Salgın sürecinin başından itibaren çalışanların sağlığını önceliklendirerek planlamalarını
titizlikle yürüten şirketin Sağlık Birimleri de bu dönemde 10 bini aşkın çalışanın tamamını
kapsayan planlamalar ve müdahaleler ile kritik rol oynadı

F

ord Otosan, Ford Motor
Company’nin geleneksel İş
Sağlığı Güvenliği Ödülleri organizasyonu President Health and
Safety Award (PHSA) tarafından bu
yıl Avrupa bölgesinde 9 ayrı dalda
ödüle layık görüldü.
Şirketten yapılan açıklamaya
göre, tüm operasyonlarında iş sağlığı
ve güvenliği (İSG) önceliğiyle hareket
eden Ford Otosan, global Ford
dünyasında da başarılı çalışmalarıyla
takdir görmeye devam ediyor.
Pandemi sürecinin en başından
itibaren çalışanların sağlığını önceliklendirerek planlamalarını titizlikle
yürüten şirketin Sağlık Birimleri
de bu olağanüstü dönemde 10 bini
aşkın çalışanın tamamını kapsayan
planlamalar ve müdahaleler ile kritik
rol oynadı.
Programlı ve planlı olarak yapılan
bu çalışmalar global çapta öne
çıkarak ödülle taçlandırıldı.
Yılın İş Sağlığı ve Güvenliği Lideri
ödülü Ford Otosan Genel Müdür
Yardımcısı Cem Temel’in olurken,
Yılın İş Sağlığı ve Güvenliği Profesyoneli ödülü ise Ford Otosan Sağlık
Hijyen ve Ergonomi Yöneticisi Dr.
Gürsel Gökmen’in oldu.

Üretim tesislerinde çalışanların
şahsi inisiyatifleriyle gerçekleşen
Hayat Kurtarma başarıları ise iki ayrı
ödülle Ercan Taşkın ve Tekin Bingöl’e
verildi.
Ford Otosan ayrıca, FST 10 Testi
için güvenli ve ergonomik laboratuvar geliştirilmesi projesi ile Üretim
Dışı Alanda Güvenlik İnovasyon
Ödülü’nün sahibi olurken, Türkiye
genelinde güvenlik kültürü seminerlerinin verildiği Yaşam için güvenlik
kültürü projesi ile Üretimde Güvenlik
Tanıma ve Katılım Ödülü’ne layık

görüldü.
Ford Otosan Yeniköy Fabrikası ise
Üretimde ve Ergonomide İnovasyon
Ödülü ve Endüstriyel Hijyende
Mükemmellik Ödülü’ne de layık
görüldü.
Buna ek olarak, Araç
Operasyonları - En Düşük Kayıp
Zaman başarısı ile de En iyi fabrika
ödülünün sahibi oldu.
Yeniköy Fabrikası, ödülü 2017
- 2019 yılları arasında en düşük kayıp
zaman vakası (LTC) oranı (0.073) ile
almaya hak kazandı.
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Teknofest’te gururlandıran başarı
Türkiye’nin en büyük gençlik ve teknoloji etkinliği Teknofest’te Türksat
Model Uydu Yarışmasını “GTÜ Spatium Model Uydu Takımı” 1. olarak bitirdi.
Takım ödülünü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın elinden aldı.

G

ebze Teknik Üniversitesi (GTÜ)
öğrencileri Türkiye’nin en
önemli teknoliji yarışlarının
yapıldığı Teknofest 2020’ ye damgasını vurdu. Bu yıl Gaziantepte yapılan
Teknofeste katılan GTÜ Spatium Model Uydu Takımı tüm elemeleri başarı
ile geçerek üniversitenin ve bölgenin
gururu oldu. Yarışmayı 1. olarak bitiren takım ödülünü Cumhurbaşkanı
Recep Tayyip Erdoğan’ın elinden aldı.
Teknofest’e Çevre ve Enerji Teknolojileri kategorisinde GTÜ FarmX
takımı TOAF projesi ile finale kalan
200 takım arasından yarışmayı ilk
10’da, 9. olarak tamamladı. Biomühendislik Kategorisinde GDB Biomaterial Takımı 9. oldu.
Akademik takım danışmanlığını
GTÜ Elektronik Mühendisliği Öğretim
Üyesi Doç. Dr. Fuad Aliew yaptığı
Spatium takımında; GTÜ Mühendislik
Fakültesi Elektronik Mühendisliğ 3.
sınıf öğrencileri Alperen Savaş ve Yasin Karakaya, Bilgisayar Mühendisliği
2. sınıf öğrencileri Muhammed Kartal
ve Mustafa Şenol, Temel Bilimler Fa-
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kültesi Fizik 3.sınıf öğrencisi Muhammed Abdullah Özkan yer aldı.
Türksat Model Uydu Yarışması’na
149 üniversite takımı başvuru
yaptı. Gerçek uyduların da yapım

aşamaları olan ön tasarım raporu,
kritik tasarım raporu gibi 4 aşamayı
başarıyla geçen GTÜ Spatium Model
Uydu Takımı 25 finalist takım arasına
girdi. TÜRKSAT tarafından yapılan
uçuş öncesi testleri başarıyla geçti.
Aksaray Tuz Gölü’nde 16 Eylül’de
gerçekleşen uçuşa katılmaya hak
kazandı. Gaziantep’te 26 Eylül’de yapılan törende Cumhurbaşkanı Recep
Tayyip Erdoğan tarafından takımın 1.
olduğu açıklandı. Takımı tebrik eden
Erdoğan, ödül takdiminin ardından,
uyduya da imzasını attı.
Ayrıca Teknofest TÜBİTAK İnsansız Hava Araçları (İHA) yarışlarında
da GTÜ takımları derece aldı. Döner kanat kategorisinde GTU-AVES
Üçüncülük, GTU- KELEBEK Beşincilik,
GTU-NOVA Dokuzunculuk, Sabit
kanat kategorisinde GTU-SEMRUK
Beşincilik dereceleri ile Gaziantep’ten
döndüler.
Havacılık,Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST 2020’de önemli
başarılar gösteren öğrencileri tebrik
eden Rektör Prof.Dr Muhammed
Hasan Aslan “Teknofest-Gaziantep
2020 yarışmasına katılan tüm öğrencilerimizi tebrik ederim. Dereceye
girenlerle mutlu olduk, gurur duyduk.
Tüm öğrencilerimizle 2021’e odaklandık.” dedi.

[yatırım ►

İKV Başkanı Zeytinoğlu’dan KKTC’ye
yatırım çağrısı:

İ

ktisadi Kalkınma Vakfı (İKV)
Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, Kuzey
Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde
(KKTC) Ersin Tatar’ın cumhurbaşkanı
seçilmesiyle, yeni dönemde KKTC’ye
yönelik yatırımların hız kazanması
çağrısında bulundu.
Ayhan Zeytinoğlu, yaptığı yazılı
açıklamada, KKTC Cumhurbaşkanlığına seçilen Ersin Tatar’ı kutladı.
Zeytinoğlu, Tatar’ın Kıbrıs Türk
halkının çıkarlarını en iyi şekilde
savunacağına inançlarının tam olduğunu ifade ederek, ‘Bundan sonraki
süreçte Türk iş dünyası olarak da
KKTC ve Kıbrıs Türk halkının yanında
olacağız. KKTC’nin stratejik öneminin
yanında bir yatırım üssü olarak da
kalkınması büyük önem taşıyor. Bu
şekilde uluslararası sahada daha
da güçlenmesi mümkün olacaktır.”
ifadelerini kullandı.
KKTC’ye Türkiye’deki iş insanlarının yatırımlarının artmasının
sağlanması için Türkiye’de 5’inci ve
6’ncı bölgelere sağlanan teşviklere
eşdeğer teşvik sağlanmasının yerinde olacağını belirten Zeytinoğlu,
şunları kaydetti:
“KKTC özellikle taze meyve ve
sebze yetiştiriciliği ve seracılık gibi
tarım sektörleri ve eğitim ve turizm
gibi hizmet sektörlerinde verimli
olabilecek yatırıma uygun bir ülke.
Buraya yatırımları özendirmek için
Türkiye’de 5’inci ve 6’ncı bölgelere

uygulanan teşviklere eşdeğer teşvik
mekanizmaları hızla harekete geçirilmeli. Böyle bir teşvik uygulaması
Türkiye ve KKTC için kazan-kazan
formülü oluşturur. KKTC’nin ekonomik olarak da kalkınması Doğu
Akdeniz’de gözbebeği haline gelmesini sağlayacaktır. Güney Kıbrıs Rum
Yönetimi’ne (GKRY) karşı daha güçlü
olması ve müzakere pozisyonunun
güçlenmesine katkıda bulunacaktır.
Bugüne kadar BM çerçevesindeki çözüm çabaları sonuç vermedi.
Aslında çözüm istemeyen tarafın
GKRY olduğuna da gördük. AB de
KKTC’yi görmezden geldi. Ne doğrudan ticaret tüzüğü çıkarılabildi ne de
hellim peynirinin tescili gibi bir konu
çözüme ulaşabildi. Artık Kıbrıs’ta
vites değiştirmenin zamanı geldi.
İş dünyasının da KKTC’ye desteğini artırmak ve KKTC’nin ekonomik
potansiyelinin hayata geçirilmesini
sağlamak için teşvik verilmesinin
etkisi önemli olacaktır.”
- ‘GKRY statüsünü Türkiye’nin AB
müzakerelerini baltalamak için
kullandı’
Ayhan Zeytinoğlu, AB’nin tüm
adayı temsilen GKRY’i 2004 yılında
üye olarak kabul etmesinin tarihi bir
hata olduğunu belirtti.
Kıbrıs sorununun Türkiye-AB
ilişkileri açısından kritik bir konu
olduğunu ifade eden Zeytinoğ-

lu, ‘2003 yılında imzalanan Atina
Anlaşması’nın ardından 2004 yılında
GKRY tüm adayı temsilen AB’ye üye
oldu. Ancak bu üyelik AB değerlerine
aykırıydı. Zira Güney Kıbrıs’ta yapılan
referandumda BM’nin adayı tek bir
entiteye dönüştürmeyi öngören
Annan planı reddedildi. Bu şekilde bir
barış planını reddeden bir yönetim
Kıbrıs’ı temsilen AB üyesi oldu. Kuzey Kıbrıs Türk halkı ise planı kabul
etmesine rağmen cezalandırılmış
oldu. Bu AB’nin Helsinki sonuçlarında
da öngörülen ikili sorunların barışçı çözümü ilkesine de aykırıydı. Bir
kere AB üyesi olduktan sonra GKRY
bu statüsünü Türkiye’nin AB müzakerelerini baltalamak için kullandı.
Bugüne kadar bu olumsuz tutumun
devam ettiğini görüyoruz.’ değerlendirmesinde bulundu.
BM çerçevesinde bir çözümü
aslında GKRY’nin istemediğinin iyice
ortaya çıktığını belirten Zeytinoğlu,
şunları kaydetti:
‘Kıbrıs Türk halkına eşit ve adil
bir statü kazandıracak olan her türlü
çözüme karşılar. Böyle bir durumda
adada Kıbrıs Türk halkının çıkarlarını
koruyacak bir çözüme ulaşılması da
zor gözüküyor. Türkiye’nin de desteğiyle yeni Cumhurbaşkanı Tatar’ın
gerek BM nezdindeki girişimlerde,
gerekse uluslararası platformda
KKTC’nin çıkarlarını en iyi şekilde
savunacağını düşünüyoruz.
AB ise konuya taraflı ve adil
olmayan bir şekilde yaklaşıyor ve
GKRY’nin 80 milyonluk bir ülke ile
ilişkileri bu şekilde bloke etmesine
izin veriyor. 1964’ten beri ortak,
1996’dan beri gümrük birliği partneri,
1999’dan beri aday ve 2005’ten beri
AB’ye katılımı müzakere eden ülke
olan Türkiye’nin yaklaşım ve görüşlerini dikkate almadan tamamen
Kıbrıs Rum ve Yunan tezlerinin desteklenmesi ve Türkiye’nin “uluslararası hukuka uymayan ve yasadışı”
hareket eden ülke olarak ilan edilmesi son derece hatalı bir yaklaşım.
Doğu Akdeniz’de güvenlik ve barışa
da hizmet etmediği gibi AB’nin uzun
vadeli çıkarlarına da hizmet etmiyor.
AB’yi sağduyulu ve adil bir yaklaşıma
davet ediyoruz.”
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Ayhan Zeytinoğlu: Büyümeye ilişkin

olarak üçüncü çeyrekte çok daha iyi
veriler geleceğini düşünüyoruz
Zeytinoğlu, “İkinci
çeyrek pandeminin
etkilerinin ekonomide
en fazla hissedildiği
dönemdi. Açıklanan tüm
öncü göstergelerden bu
daralmayı bekliyorduk.
Ancak G20 ülkeleri ile
kıyasladığımızda Türkiye
en iyi ülkeler arasında
yedinci sırada. Bizden çok
daha kötü durumda olan
ülkeler var.” dedi.
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K

ocaeli Sanayi Odası (KSO)
Meclis toplantısı KSO Meclis
Başkanı Hasan Tahsin Tuğrul
Başkanlığında Zoom çevrimiçi toplantı yazılımı ile yapıldı.Toplantıya
konuk konuşmacı olarak katılan T.C.
Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Mehmet Fatih Kacır,yapılan
çalışmalar,projeler ve bakanlık tarafından sağlanan destekler hakkında
bilgilendirmede bulundu.
Meclis toplantısının ilk konuşmasını yapan KSO Başkanı Ayhan
Zeytinoğlu sözlerine ekonomik
değerlendirmelerle başladı. Zeytinoğlu, “Ağustos ayında ihracatımız
12.5 milyar dolar olarak gerçekleşti.
Burada yüzde 5.7’lik bir gerileme var.
İhracatımız mayıs ayından bu yana
aylık bazda artış göstermesine rağmen otomotiv sektöründeki duruşların ve Avrupa’nın mal çekimindeki
yavaşlamasının etkisi ile ağustosta
hız kesti. Eylül ayında bir iyileşme ile

normal seviyeleri yakalayabileceğimizi bekliyoruz.” dedi.
Ağustos ayında ithalatın yüzde
20.6 artışla, 18.8 milyar dolar olarak
gerçekleştiğini söyleyen Zeytinoğlu, “İthalattaki artış beklentilerin
üzerinde oldu.Bu artışın, firmalarımızın ertelenen alımlarından ve altın
ithalatından kaynaklandığını düşünüyoruz. Dış ticaret açığımız doğal
olarak 6.3 milyar dolar oldu. Burada
da yüzde 169’luk bir artış var.Geçen
yılın aynı ayındaki ithalatın düşük
olmasından böyle bir fark oluştuğunu görüyoruz.” dedi.
Ocak-ağustos dönemine ilişkin
değerlendirmelerde bulunan Zeytinoğlu, “Bu dönemde ihracat geçen
yılın aynı dönemine göre yüzde 12.8
azalarak 102.5 milyar dolar, ithalat
yüzde 1.1 gerileyerek 135.4 milyar
dolar olarak gerçekleşti. Dış ticaret
açığında ise19.4 milyar dolardan,
32.9 milyar dolara yükselerek yüzde

69.4’lük bir artış gerçekleştiğini görüyoruz. Turizm gelirlerinden hemen
hemen hiç katkı alınmadığı bir yılda,
dış ticaret açığının da artmaya başlaması cari açığı olumsuz etkiliyor.
Cari açığa tek olumlu katkı petrol
fiyatının geçen yıla göre düşük seyretmesinden geliyor.” dedi.
Cari denge verisine ilişkin değerlendirmede bulunan Zeytinoğlu,
temmuzda itibariyle yıllık cari açığın
14 milyar 941 milyon dolara yükseldiğini söyleyerek, “Temmuz ayında
cari denge 1 milyar 817 milyon dolar
açık verdi. Bu açığın temelinde turizm gelirlerinin azalıyor olması var.
Geçen yıl temmuz ayında 4 milyar
905 milyon dolarlık bir turizm katkısı varken, bu rakam bu sene 288
milyona düştü. Yani neredeyse 15
misli bir azalma var. Ağustos ayında
turizm gelirlerinde bir artış olacaktır.
Ancak geçen yılın seviyesini yakalamamız söz konusu değil.Bununla birlikte ağustostaki yüksek dış ticaret
açığı, cari açığı yükseltecek bir diğer
etken.” dedi.
Kocaeli dış ticaret rakamlarına
ilişkin açıklama yapan Zeytinoğlu,
“Ağustosta Kocaeli ihracatı yüzde 9.3
gerileyerek, 1.6 milyar dolar, ithalat
ise yüzde 2.3 artarak 3 milyar dolar
olarak gerçekleşti. İlimiz ihracatındaki gerilemede de otomotiv sanayinin yavaşlamasının çok önemli etkisi

var.” dedi.
Zeytinoğlu, enflasyon oranlarına
ilişkin değerlendirmesinde, “Ağustos
ayında TÜFE aylık yüzde 0.86 artışla
yıllık yüzde 11.77 olarak gerçekleşti. ÜFE ise aylık yüzde 2.35 artışla

ZeytinoğluB “İkinci
çeyrek pandeminin en
ağır geçtiği dönemdi.
Şu anda baktığımızda
duruşta olan herhangi
bir firmamız yok.
Turizm gelirleri de ikinci
çeyrekte neredeyse
hiç olmamıştı. Üçüncü
çeyrekte orada da bir
iyileşme bekliyoruz.
Yani üçüncü çeyrek
verilerinin çok
daha iyi geleceğini
düşünüyoruz.” dedi.

yıllık yüzde 11.53’e yükseldi. Kur
artışları ÜFE’ye TÜFE’den daha hızlı
yansıyor. ÜFE’nin döviz kurundaki
artıştan dolayı aylık olarak artmaya
devam edebileceğini düşünüyoruz.
Önümüzdeki aylarda, kur kaynaklı

maliyet artışları tüketici fiyatlarını
da yukarı çekebilir.” dedi.
Yüzde 9.9 daralma gösteren,
2020 ikinci çeyrek büyüme oranına
ilişkin değerlendirmelerde bulunan
Zeytinoğlu, “İkinci çeyrek pandeminin etkilerinin ekonomide en fazla
hissedildiği dönemdi. Açıklanan tüm
öncü göstergelerden bu daralmayı
bekliyorduk. Ancak G20 ülkeleri ile
kıyasladığımızda Türkiye en iyi ülkeler arasında yedinci sırada. Bizden
çok daha kötü durumda olan ülkeler
var.” dedi.
Büyümeye sadece tarım sektöründen pozitif katkı geldiğini söyleyen Zeytinoğlu, “İkinci çeyrek büyümesine tarım sektöründen yüzde
4’lük pozitif katkı geldi. Ekonominin
lokomotifi olan sanayi sektörü yüzde
16.5 daralırken, hizmetler sektörü
yüzde 25 ve inşaat yüzde 2.7 daraldı.
İmalat sanayinde de yüzde 18.4’lük
bir daralma var. Nisan ayında firmalarımızın yüzde 24’ü duruştaydı.
İkinci çeyrek pandeminin en ağır geçtiği dönemdi.Şu anda baktığımızda
duruşta olan herhangi bir firmamız
yok. Turizm gelirleri de ikinci çeyrekte neredeyse hiç olmamıştı. Üçüncü
çeyrekte orada da bir iyileşme bekliyoruz. Yani üçüncü çeyrek verilerinin
çok daha iyi geleceğini düşünüyoruz.” dedi.
Temmuz ayında sanayi üretim
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endeksinin yıllık yüzde 4.4 arttığını
söyleyen Zeytinoğlu, “Aylık bazda
baktığımızda, artış yüzde 8.4 oldu.
Nisan ayında sanayi üretiminde
taban yaptığımızdan aylık artışlarda baz etkisi etkili olduğu için,
yıllık gerçekleşen yüzde 4.4 artışı
değerli buluyoruz. Bizdeki kalkınmanın, büyümenin hızlı olamamasının
nedenlerinden bir tanesi de Avrupa
ekonomisindeki toparlanmanın bize
göre çok daha yavaş gerçekleşiyor
olması. Kapasite kullanım oranlarında geçen yılın yüzde 5 civarı
gerisindeyiz. Ağustosun ikinci yarısı
ve eylül ayından itibaren hem sanayi
üretiminde, hem kapasite kullanım
oranlarında geçmiş yılların potansiyelini yakalayabileceğimizi düşünüyoruz.” dedi.
Haziran ayı işgücü verilerine
ilişkin değerlendirmelerde bulunan
Zeytinoğlu, “Haziran ayında işsizlik
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oranı geçen yılın aynı ayına göre 0.4,
geçen aya göre 0.5 puan yükselerek
yüzde 13.4oldu. Aylık olarak gerçekleşen yükselişte, işgücüne katılım
948 bin kişi artmasına rağmen
istihdam edilenlerin 673 bin kişide
kalmasının etkisini görüyoruz. Son
iki yıldır istihdam piyasasında bir daralma olduğunu da biliyoruz. Yıllara
göre istihdam edilenlerin sayılarına
baktığımızda, 2018 yılının aynı ayında 29 milyon 314 bin kişi, 2019 yılı
haziran ayında 28 milyon 512 bin kişi
ve 2020 haziran ayında 26 milyon
531 bin kişiye kadar gerilediğini görüyoruz.Umarız pandemi bir an önce
biter ve ekonominin büyümesine
katkı sağlayacak çalışanların sayısı
artar. Diğer taraftan, firmalarımızın
nitelikli eleman bulmakta zorlanması gibi yapısal bir sorunumuz da
maalesef var.” dedi.
Zeytinoğlu, ağustos ayında büt-

çede 28.2 milyar TL fazla verildiğini
söyleyerek, “Ağustosta bütçe gelirleri 108.6 milyar TL, bütçe giderleri
80.4 milyar TL olarak gerçekleşti.
Gelirler yüzde 15.1 artarken, giderler
yüzde 14.3 geriledi. Gelirlerdeki artış
ve harcamalardaki azalmayla bütçemiz çok ciddi bir fazla verdi. Harcamalar tarafında tedbirli davranılarak
bütçenin fazla vermesini olumlu
buluyoruz.” dedi.
KSO Başkanı Zeytinoğlu T.C.
Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı
Mehmet Fatih Kacır’a yönelik konuşmasında, sözlerine Kocaeli Sanayi
Odası ve Kocaeli verilerini paylaşarak başladı. Zeytinoğlu, Kocaeli’nin
ekonomik faaliyetleri, sektörlerin
katma değerleri, dış ticaretteki payı
ve vergi gelirleri hakkında bilgiler
paylaştı. Zeytinoğlu, firmaların
ilettikleri öneri ve talepleri aktararak
sözlerine son verdi.

Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Mehmet Fatih Kacır

Türkiye’nin teknoloji odaklı kalkınma
dinamiklerini anlattı

K

ocaeli Sanayi Odası Eylül ayı
meclis toplantısına konuk
konuşmacı olarak katılan T.C.
Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı
Mehmet Fatih Kacır,konuşmasına
Kocaeli’nin ayrıcalıklı bir il olduğunu
belirterek başladı.
Türkiye’nin ortalama yıllık
büyüme hızı, teknoloji ekosistemi,
teknoparklar, Ar-Ge, tasarım merkezleri, üniversiteler, OSB’ler, milli
teknoloji hamlesi, savuma sanayi,
imalat sanayimizin ihracat düzeyi,
elektrikli araçlar, insansız sistemler,
yapay zeka teknolojisi, Türkiye’nin
Otomobili projesi, Covid-19 nedeniyle yoğun bakım solunum cihazları
konusunda Türkiye’de yapılan çalışmalar ve projeler, teknoloji odaklı
sanayi hamlesi programı hakkında
bilgi vererek, 300 ürün grubunda
binin üzerinde ürün tespit ettiklerini,
tüm bu ürünlerin yerli ve milli olarak
geliştirilmesi için sanayiciyi destekleyeceklerini ifade eden Kacır;
Teknofest Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali ile özellikle yükselen

teknoloji alanlarında genç insan kaynağını geliştirmeye ve onların sanayi
ve teknoloji ekosistemine büyük bir
hızla katılmalarına vesile olduklarını, bu yıl Teknofest Havacılık Uzay
ve Teknoloji Festivalinde yüz bine
yakın gencin yirmiden fazla alanda,
İnsansız hava araçları, insansız su
altı sistemleri, otonom araçlar, robo
taksiler, tarım teknolojileri, eğitim
teknolojileri,çevre ve enerji teknolojileri, roket sistemleri, roket yarışmalar konusunda süreçlere dahil
olduğunu anlattı.
Türkiye‘nin dört bir yerinde kurulun dene-yap proje atölyeleri ve lider
araştırmacı kaynağının Türkiye’ye ye
çekilerek beyin göçünün tersine çevirebilmesi adına uluslar arası lider
araştırmacılar programını TÜBİTAK
ile hayata geçirdiklerini kaydeden
Kacır, ilk milli haberleşme uydusu
TÜRKSAT-6A‘yı 2021 yılı itibari ile
tamamlamış olacaklarını, ilk milli
uydu İMECE ve TÜRKSAT-6A’nın eş
zamanlı olarak geliştirme süreci
tamamlanan proje olacağını ve bu

projelerde TÜBİTAK Uzay Araştırmaları Enstitüsü TAİ, ASELSAN gibi
firmalar iş birliği çalışmalarını sürdürdüklerini, Türkiye Uzay Ajansı’nın
önümüzdeki dönemde uzay teknolojileri alanında faaliyetlere ve projelere yön vereceğini ve 10 yıllık milli
uzay programını hazırladıklarını,5G
baz istasyonlarına yönelik araştırma
geliştirme projesini halihazırda sürdürdüklerini söyleyen Kacır, Bilişim
Vadisi girişim sermayesi yatırım fonu
hakkında bilgi verdi.
Ar-Ge merkezi başvurularında red
oranlarının biraz yükseldiğini, bunun
bütçe kısıtlaması ile ilgili olmadığını,
ArGe’ de nitelik arayışının biraz daha
arttırılması ve bu konuda disiplinin
biraz daha sıkılaştırılması ile ilgili olduğunu belirterek, reddedilen
firmaların daha nitelikli başvurular
yaparak yeniden başvurabileceklerini, adil olmayan bir yaklaşım olması halinde konuyu memnuniyetle
gözden geçirebileceklerini ifade eden
Mehmet Fatih Kacır: UFUK 2020’ de
büyük bir tecrübe elde edildiğini,
Kocaeli Odavizyon
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UFUK 2020 projelerinden faydalanmada eksik kalındığını, özellikle geçtiğimiz yıl Avrupa Birliği ile yapılan
mutabakat çerçevesinde çok önemli
bir adım atıldığını ve bu yıl kaynağın
çok önemli bir kısmının Türkiye’ ye
dönmesini sağladıklarını kaydederek
Covid tarama testleri, sanayi sicilinde
yaşanan sorunlar, Yerli malı konusu,
Kalkınma Ajanslarında Ticaret Odası
temsili konularına değindi:
Mehmet Fatih Kacır konuşmasında son dönem ar-ge ve teknoloji
faaliyetleri konusunda şu değerlendirmeleri yaptı;
TÜRKİYE’NİN YENİ BAŞARI HİKAYESİ
“Geriye dönük baktığımızda aslında Türkiye’de son 10-15 yıllık dönemde çok büyük bir hızla yükseldi.
2006’da milli gelirimizden Ar-Ge’ye
ayırdığımız pay binde 5 seviyesinde
iken 2018 de bu payı %1 in üzerine
çıkarmayı başardık. 2006 yılında tam
zamanlı Ar-Ge personel sayımız 54
binlerde iken 2018’e geldiğimizde bu
sayıyı 172 bine çıkarmış olduk. Belki
bunlardan da önemlisi Ar-Ge’de özel
sektörün payının büyük bir hıza
artıyor oluşu. 2006 yılında Türkiye
‘de ki Ar-Ge harcamalarının sadece
%37’si özel sektör tarafından yapılıyorken 2018 yılına geldiğimizde bu
oran %60’ın üzerine çıktı. Yani bugün
Türkiye’de araştırma, geliştirme ve
yenilik faaliyetlerine özel sektörümüz öncülük yapar haline geldi.
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2000’li yılların başında bütün Türkiye
de bütün bir yıl boyunca yapılan
patent başvuruları sayısı yaklaşık
250 seviyesindeydi bu sayı 2017’de
8000 seviyesine kadar yükseldi. Dolayısıyla aslında kurmuş olduğumuz
alt yapı oluşturduğumuz geniş çaplı
ekosistem somut sonuçlar vermeye başladı. Önümüzdeki dönem bu
sonuçların ekonomimize daha fazla
değer kattığı ve inşallah hep birlikte
Türkiye’nin yeni başarı hikayesini
sanayi ve teknoloji olarak yazacağımız bir dönem olacak diye yürekten
inanıyoruz. Tabi burada kamunun
özel sektör ile eş güdüm içerisinde
belirlediği stratejiler ve yol haritaları
büyük bir önem taşıyor. Bütün dünyada özellikle son dönemde ortaya
çıkan ticaret savaşları, teknoloji savaşları ve dijital dönüşümün hızının
artmasıyla beraber birçok ülke kendi
stratejisini, kendi fırsatlarını, kendi
güçlü yanlarını ya da karşı karşıya
olduğu sınamaları dikkate alarak
belirliyor.
MİLLİ TEKNOLOJİ HAMLESİ
Almanya endüstri 4.0, Çin de
üretim 2025, Japonya toplum 5.0 gibi
stratejileri kendi hedefleri doğrultusunda oluşturuyor. Biz de Türkiye de
sanayi ve teknoloji odaklı çalışmalarımızı milli teknoloji hamlesi başlığı
ile yapılandırdık. Türkiye’nin kendi
hedeflerini, kendi güçlü yanlarını,
kendi fırsatlarını ve karşı karşıya

olduğumuz tehditleri dikkate alarak
gelecek başarı hikayelerini sanayi
ve teknoloji odaklı yazabilmek adına
milli teknoloji hamlesi kapsamında
çalışmalarımızı sürdürüyoruz.
Milli teknoloji hamlesi aslında
temelde 2 ana hedefi olan bir strateji.
Bunlardan 1.’ si Türkiye’nin daha
yüksek katma değerli ürünleri yerli
ve milli olarak geliştirmesi, üretmesi
ve ihracatında yüksek teknoloji ve
orta yüksek teknolojili ürünlerin payının arttırılması ama milli teknoloji
hamlesinni bir diğer hedefi de tam
bağımsızlığımız için yerli ve milli olarak geliştirmemiz gereken olmazsa
olmaz ürünleri Türkiye’de geliştirebilme ve üretebilme kabiliyetinin
kapasitesinin oluşturulması.
BAĞIMSIZLIK VE SAVUNMA SANAYİ
Tam bağımsızlıktan bahsettiğimizde akıllara direkt savunma
sanayi geliyor ki savunma sanayinde son 15 yılda gerçekten büyük bir
başarı hikayesini milletçe yazdık.
%20’lerden %70’lere yükselen yerli
ürünlerin payı, kritik sistemleri yerli
ve milli olarak geliştirmemiz sayesinde aslında bu zor coğrafya da
hem sınırlarımız içerisinde terörle mücadelede hem de sınır ötesi
faaliyetlerde, operasyonlarda milli
teknoloji hamlesinin ne denli önemli
sonuçlar doğurduğunu hep birlikte
müşaade ediyoruz. Fakat bugünün
bugünün dünyasında tam bağım-

sızlık savunma sanayindeki başarılarla tek başına sağlanabilecek bir
hedef değil. Finans teknolojilerinde,
ulaştırma teknolojilerinde, sağlık
teknolojilerinde, gıda tarım teknolojilerinde, enerji teknolojilerinde kritik
sistemlerinizi, kritik ürünlerinizi, kritik yazılımlarınızı yerli ve milli olarak
geliştirmeksizin bugünün dünyasında
tam bağımsızlığa ulaşmanız mümkün
değil. Dolayısıyla önümüzdeki dönem
savunma sanayimizdeki başarımızın
sanayi ve teknolojinin diğer alanlarına adım adım yangınlaştırıldığı bir
dönem olacak ve bunun ilk işaretlerini de hamdolsun görmeye başladık.
2023 yılına geldiğimizde milli gelirimiz içinde imalat sanayinin payını
%21’e çıkarmayı hedefliyoruz. Yine
imalat sanayimizin ihracat düzeyini
160 milyar dolardan 210 milyar dolara çıkarmayı hedefliyoruz. Bu iki ana
hedefe ulaşmanın yolu sanayide yüksek ve orta yüksek teknolojili ürünlerin payını arttırmak. 2019 yılında
ihracatımızda yüksek ve orta teknolojili ürünlerin payı yaklaşık %40 düzeyindeydi, 2023 yılına geldiğimizde
bu payın %50’ye çıkmasını hedefliyoruz. Ar-Ge ye yaptığımız harcamaları
artırmayı sürdürecek milli gelirimiz
içerisinde Ar-Ge’ ye ayırdığımız payı
%1,8 seviyesine çıkaracağız ve Ar-Ge
insan kaynağımızı bütün bu dönüşüme liderlik edecek insan kaynağımızı,
beşeri sermayemizi güçlendirmeyi
sürdürecek ve 2023 yılına geldiğimizde 300 bin Ar-Ge personeli hedefine
ulaşıyor olacağız.
KÜRESEL AR-GE LİDERLİĞİ
Bu hedef doğrultusunda küresel Ar-Ge liderliği sıralamasında
hali hazırda 2018 yılında sadece 4
firmamız varken bu firmalarımızın
sayısını da 2023 e geldiğimizde 23 e
çıkarmayı hedefliyoruz. Geçtiğimiz yıl
bu firmalarımızın arasına bir firmamız daha eklendi bu yıl 2020 yılında
en az 2 firmamızın daha ekleneceği
görülüyor.
Her yıl yeni firmalarımızın Ar-Ge
liderliğini yine yükseltiyor olacağız.
Tabi teknolojik dönüşümde, dijital
dönüşümde, yüksek teknolojide en
önemli unsurlardan biri yazılım ve
yazılım geliştirici sayınızı ve niteliğinizi arttırmadan burada hedeflerinize ulaşmamız mümkün değil,
uygulayacağımız geniş kapsamlı
eğitim programları ile Türkiye’deki
yazılımcı sayımızı yaklaşık 140-150
bin seviyesinden 2023 yılına kadar geldiğimizde 500 binin üzerine

çıkartmayı hedefliyoruz ve teknoloji
tabanlı girişimlere yani start - up’lara
yapılan yatırımın büyüklüğünü 105
milyon dolar seviyesinden 5 miyar
lira seviyesine 2023 senesine kadar
çıkarmış olacağız.
MİLYAR DOLARLIK GİRİŞİMLER
Biliyorsunuz milyar dolar değeri
aşan girişimlerin sınıflandırılması
var ve bunlara “unicorn” deniyor. Biz
Türkiye’den milyar dolar değeri aşan
10 unicorn’un çıkmasını önümüzdeki
dönemde hedefliyoruz. Tabi bütün bu
hedeflere ulaşmak için bazı yaklaşımlar geliştirmemiz gerekiyor ve
savunma sanayinden öğrendiğimiz
dersleri diğer alanlara yaygınlaştırmamız gerekiyor. Bunların başında
özellikle teknolojide paradigma
değişimlerini yakalamak var. Biz
savunma sanayinde geleneksel alanlara yönelmek yerine paradigmanın
değiştiği alanlara yönelerek başkaca ülkelerin onlarca yıl on binlerce
adam saat mesai harcayarak geldikleri noktayı yeni alanlarda aşmayı
başardık.
Özellikle havacılıkta geleneksel
havacılığı teknolojileri yerine yükselen teknolojiye insansız sistemlere
yönelerek dünyada ilk 3 ülke arasına
girmeyi Türkiye’miz başardı. Aslında
diğer alanlarda da benzer paradigma
değişimleri dünyada yaşanıyor. Bakın
sağlıkta 90’lı yıllarda başlatılan bir
insan genom haritası projesi vardı.
Yaklaşık 13 yıl süren bu proje ile 2.7
miyar dolara varan bir bütçe ile
binlerce bilim insanı çalıştı ve insan
genom haritası çıkarılmış oldu. Fakat
bugün geldiğimiz noktada herhangi birimizin gen haritası yaklaşık 2
günde ve yaklaşık 1000 dolar bir
maliyetle çıkarılabiliyor. Bu dönüşüm
bu paradigma değişimi kişiye özel tıp
uygulamalarında çığır açıcı fırsatlar
ortaya çıkarıyor. Yine 2000’li yılların
ortasından itibaren bakınız dünyada
kişiye özel tıp terimini içeren bilimsel
yayın sayısı büyük bir ivme ile yükselmeye başladı. İşte bu alanı tıpta
Türkiye’miz için büyük bir fırsat alanı
olarak görüyor ve savunma sanayindeki başarıyı bu alanda da gerçekleştirebileceğimize inanıyoruz.
Benzer bir paradigma değişimi
otomotiv sektöründe yaşanıyor.
Geçmiş yüzyılda onlarca yıl sürecek
devrimler artık birkaç yıl içerisinde
hayatımıza giriyor. Eş anlı olarak
birkaç büyük devrim otomotiv sektöründe hâlihazırda yaşanıyor. Elektrikli araçlar hayatımıza giriyor ve

önümüzdeki 10 yıl içerisinde elektrikli
araçların otomotiv sektöründeki
payı % %50’nin üzerine çıkacak diye
öngörülüyor.
İnsansız sistemler yapay zeka
teknolojisi otomotivde sürücüsüz
araçları hayatımıza getiriyor muhtemelen birkaç yıl içerisinde kullandığımız otomobillerin büyük bir
çoğunluğu sürücüsüz hale gelmiş
olacak. Yine paylaşımlı araç kullanımı önümüzdeki yıllarda büyük bir
hızla yaygınlaşacak.Bağlantılı araç
teknolojileri büyük bir hızla yaygınlaşıyor.Kullandığımız otomobiller diğer
eşyalarımızla haberleşir hale gelecek
belki hatta vücudumuzdaki biyosensörlerle haberleşiyor olacak.Dolayısıyla bütün bu devrimlerin birkaç yıla
sığdığı bir döneme giriyoruz.
İşte Türkiye’nin Otomobili projesini ki Ar-Ge merkezi Kocaeli’nde
Türkiye’nin Otomobili Girişim grubunun Bilişim Vadimizde, Bu paradigma
değişimlerini yakalamak için bir fırsat alanı olarak görüyoruz.Ve sadece
bir otomobil yapmaktan öte bütün bir
ekosistemi dönüştürmek,bütün bir
otomotiv yan sanayisinin daha nitelikli ürünler,yüksek teknoloji ürünler
geliştirebilmek adına hızlandıracak
ve harekete geçirecek bir fırsat penceresi olarak değerlendiriyoruz.
Bakın Türkiye bugün neye ihtiyaç
duyuyorsa büyük bir hızla geliştirebilecek ve üretebilecek bir ülke konumuna geldi.Malumumuz corona virüs
sürecinde dünya genelinde en fazla
ihtiyaç duyulan ürünlerden biri yoğun
bakım solunum cihazları oldu. .Covid19 virusu insan vücudunda büyük bir
hızla akciğerlerde hasar meydana
getiriyor.Dolayısıyla yoğun bakım
tedavilerinde yoğun bakım solunum
cihazlarına ihtiyaç duyuluyor.Sanayi
ve Teknoloji Bakanlığı olarak henüz
bu salgını ülkemizde yaygınlaşmamış
iken dünyada bu ihtiyacın ortaya çıktığını gözlemledik ve hemen bakanlığımız destekleriyle ortaya çıkmış
bir Startup projesini, Biyovent’i
Bakanlığımıza davet ettik. TÜBİTAK
destekleriyle geliştirilmiş olan ve bir
Teknopark’ımızda, Ankara’da Bilkent Üniversitemizin Teknoparkında
faaliyet gösteren BİOSİS firması ki
birkaç mühendisin faaliyet gösterdiği
bir firma, 12 yoğun bakım solunum
cihazını halihazırda üretmiş ve
Ankara’da bir hastanede aktif olarak
kullanıyordu. Biz Arçelik, Aselsan ve
Baykar’ı Biosis’te buluşturduk, 100
mühendisten oluşan bir teknoloji
takımı kurduk ve on dört gün içeri-
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sinde biyovent yoğun bakım solunum
cihazlarının seri üretimden çıkmasını
başarmış olduk.Bu dünyada başka
hiçbir ülkenin bu hızla gerçekleştiremediği bir başarıydı.Bu güne
kadar da on bine yakın yoğun bakım
solunum cihazını Arçelik ve Aselsan
ürettiler, 20’ye yakın ülkeye solunum
cihazı ihracatı gerçekleşti.Bazı ihtiyaç sahibi ülkelere,hiç yoğun bakım
solunum cihazı bulunmayan Somali
gibi ülkelere de Sayın Cumhurbaşkanımız bu cihazlardan hibe etti.Bu
aslında,elbette her insanımızın sağlığı açısından ihtiyaç duyduğumuzda
ne kadar kritik adımları atabildiğimizi
bizlere gösteriyorken aynı zamanda da önümüzdeki döneme yönelik
araştırma geliştirme faaliyetlerinde
ortak geliştirme bakış açısını,rekabet
öncesi iş birliğini nasıl hayata geçireceğimize dair de bir ipucu olmuş
oldu.
TEKNOLOJİ ODAKLI KALKINMA
2023 sanayi ve teknoloji hedeflerimiz doğrultusunda en önemli
adımlarımızdan biri Teknoloji Odaklı
Sanayi Hamlesi programı. Bu programda özellikle Türkiye’nin yüksek
düzeyde ithalat gerçekleştirdiği
ürünleri odak sektörlerimizde hem
11. Kalkınma Planında hem sanayi ve
teknoloji stratejimizde belirlediğimiz
odak sektörlerimizde tespit ediyoruz
ve bunların yerli ve milli olarak geliştirilmesi için gayret ediyoruz.
İlk uygulamayı pilot sektör olarak
belirlediğimiz Makine sektöründe
hayata geçirdik.İlk kez Ar-Ge,üretim
ve yatırım desteklerini aynı pencere içerisinde yönetiyor,aynı program kapsamında yatırımcılarımıza
sunuyoruz. Bu programda stratejik
teşvikleri yatırımcılarımıza sunabiliyorken diğer yatırımlar için 500
milyon lira olan proje bazlı teşvik
sınırını kamuoyunda bu süper teşvik
olarak bilinir,bu program kapsamında 50 milyon liraya indirmiş olduk.
Yine programda yatırımcılarımızı
ve üreticilerimizi desteklemekle
beraber,onların ürünlerini alacak
alıcılara da aktif olarak destekler
sunmayı hedefliyoruz.TÜBİTAK
KOSGEB ve yatırım teşvik süreçleri
için yatımcılarımızın ayrı ayrı başvurular yapmaları yerine bütün bu
süreçleri tek pencereden yönetiyoruz.İlk çağrımız kapsamında 22 proje
destek için eşik değer olan yetmiş
puanı aşmış oldu. Bunun onunu
geçtiğimiz ay Sayın Cumhurbaşkanımız kamuoyuyla da paylaştı ve bu
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on projede bir milyar liraya yakın
yatırım gerçekleşecek,takım tezgahları servo motorlar,eklemeli imalat
teknolojiler,lazer teknolojileri,ileri
döküm ve ekstraksiyon sistemleri,ısı
pompası gibi alanlarda yatırımlar
hayata geçecek.
Yine revize talep ettiğimiz on iki
projeyle ilgili de destek süreçleri
tamamlandığında, sınai robotlar,K
omprosörler,rulmanla, rediktörler,
arıtma sistemleri gibi alanlarda
inşallah büyük bir yerlileşme atılımını gerçekleştirmiş olacağız. Hemen
bu sürecin ardından da önümüzdeki
aylarda az önce bahsettiğim diğer
odak sektörler de, otomotiv,ilaç,
tıbbi cihaz, kimya,elektrik-elektronik
gibi sektörlerde peşisıra çağrılara
çıkacağız. 300 ürün grubunda binin
üzerinde ürünü tespit ettik. Tüm bu
ürünlerin yerli ve milli olarak geliştirilmesi için sanayicimizi destekliyor
olacağız.Bu ürünleri tespit ederken
hem Türkiye’nin halihazırdaki cari
açık seviyesine dikkat ettik ve cari
açığımızı sürdürülebilir şekilde kapatmaya dönük yatırımları önceledik,
hem dünya ticaretinde bu ürünlere
ilişkin trendlerin nasıl seyrettiğini,
halihazırda halen trendi pozitif olan
ürünleri öncelemeye çalıştık, hem
dünyada rekabet alanı halihazırda ne
düzeyde, 1-2 ülke tarafından domine
edilmiş bir alan ise orada rekabet
fırsatı yakalamakta güçlük çekebiliriz dolayısıyla halen rekabete açık
ürünler hangileri buna dikkat etmeye
çalıştık, hem de yıkıcı teknolojiler dediğimiz yeni dönemde sektörleri hızla
dönüştüren teknolojileri barındıran
projeleri öncelikli olarak desteklemeye gayret ettik. Ümit ediyorum
ki teknoloji odaklı sanayi hamlesi
programıyla önümüzdeki beş yıl
içerisinde,cari açığın sürdürülebilir
şekilde Türkiye’nin gündeminden
çıktığı ve sanayimizin daha nitelikli,
daha yüksek katma değerli ürün ve
sistemleri geliştirdiği bir dönemi
hep birlikte yaşıyor olacağız.Tabi
bütün bu süreçlerde biz en büyük
değerin,en büyük kıymetin insan olduğuna inanıyoruz.Bu yüzden insan
kaynağımızı geliştirmeye dönük pek
çok farklı projeyi hayata geçirmeye çalışıyoruz. Bu yıl üçüncüsünü
düzenlediğimiz Teknofest Havacılık,
Uzay ve Teknoloji Festivali ile özellikle yükselen teknoloji alanlarında
genç insan kaynağımızı geliştirmeye
ve onların sanayi ve teknoloji ekosistemimize büyük bir hızla katılmalarına vesile oluyoruz.

UZAY SİSTEM TEKNOLOJİLERİ
Türkiye’de pek çok alanda ileri
düzey Ar-Ge projesi sürdürülüyor ve bu
çalışmalar TÜBİTAK tarafından yoğun
bir biçimde destekleniyor. Savunma
sanayimizdeki başarı hikayemizin bir
benzerini önümüzdeki dönemde uzay
sistem teknolojilerinde hayata geçiriyor olacağız. Aslında son 20 yıl uzay
teknolojilerinde büyük bir deneyim
kazanmış olduk. Halihazırda 1000’e
yakın Ar-Ge personeli uzay alanında
Türkiye’de aktif olarak faaliyet gösteriyor. İki kritik Ar-Ge projesini yerli
ve milli olarak olarak yürütüyoruz.
İlk milli haberleşme uydumuz TÜRKSAT-6A‘yı inşallah 2021 yılı itibari ile
tamamlamış olacağız. Yine metre altı
çözünürlüklü ilk milli uydumuz olcak
İMECE’de, TÜRKSAT-6A ile eş zamanlı
olarak geliştirme süreci tamamlanan
bir proje olacak. Bu projelerde TÜBİTAK
uzay araştırmaları enstitümüz TAİ,
ASELSAN gibi firmalarımız iş birliği ile
çalışmalarını sürdürüyorlar. Bildiğiniz
gibi geçtiğimiz yıl Türkiye uzay ajansını
hayata geçirdik Sayın Cumhurbaşkanımızın kararı ile. Türkiye uzay ajansı
önümüzdeki dönemde uzay teknolojileri alanında faaliyetlerimize projelerimize yön verecek ve 10 yıllık milli uzay
programını hazırlıyoruz. İnşallah önümüzdeki aylarda kamuoyu ile paylaşacağız ve uzay alanında da hem yetkin
insan kaynağımızı güçlendirecek hem
de yenilikçi teknolojilere yerli ve milli
olarak adım atıyor olacağız. Haberleşme teknolojilerini bir başka stratejik
alan olarak görüyoruz. Halihazırda
UMAK firmamız, bir milli firmamız 1000
den fazla lokasyonda 4,5 G LTE baz
istasyonlarını aktif olarak kurmuş ve
opere ediyordu 5G ötesine de yerli ve
milli firmalarımızla hazırlanıyoruz. 16
farklı firmamız UMAK ile birlikte oluşturdukları küme ile TÜBİTAK tarafından
destekleniyor ve 5G baz istasyonlarına
yönelik araştırma geliştirme projesini halihazırda sürdürüyorlar. 5G ye
Türkiye beklide 5 milyar dolardan fazla
yatırım yapacak hem bu kaynağın
önemli bir kısmının Türkiye’de kalmasını hem de güvenliğimiz açısından bu
alt yapının yerli ve milli teknolojilerle
kurulmasını çok çok önemli görüyoruz.
Türkiye’de birçok küresel firma araştırma geliştirme faaliyetlerini sürdürüyorlar. Bunlardan bazıları ileri düzeyde
araştırma faaliyetlerini Türkiye’de sürdürüyor.Bütün bu faaliyetlere de kazan
kazan anlayışı içerisinde yaklaşılıyor ve
bu firmalarımızın faaliyetlerine de TÜBİTAK ve diğer paydaş kurumlarımızla
birlikte destekliyoruz.
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Wipelot’un sosyal mesafe izleme ve uyarı
sistemi ‘dünyada ilk 6’ya girdi...
Wipelot, pandemi döneminde geliştirdiği sosyal mesafe izleme ve uyarı çözümü ile
İngiltere’nin önde gelen ileri teknoloji ve yenilik merkezi Digital Catapult’un yaptığı
araştırmada dünyadaki ilk 6 çözüm arasında yer aldı. Türkiye’den seçilen tek marka
olan Wipelot’un CEO’su M. Rifat Ok,Londra’dan online olarak düzenlenen ve araştırma
sonuçlarının açıklandığı etkinlikte şirketin sosyal mesafe uyarı teknolojisini tanıttı.

B

ugüne kadar hayata geçirdiği
çok sayıdaki teknolojik çözüm
ile ilk olma başarısı gösteren
Wipelot, COVID-19 pandemisine karşı
geliştirdiği sosyal mesafe izleme ve
uyarı sistemi ile bir başarıya daha imza
attı. Firmalara yeni teknolojiler konusunda mentorluk yapan İngiltere’nin
önde gelen ileri teknoloji ve yenilik
merkezi Digital Catapult’un yaptığı
araştırmada dünyadaki pek çok firma
arasından gerekli koşulları sağlayan
6 firma arasında yer alan Wipelot,
Sosyal Mesafe İzleme ve Uyarı Sistemi
ile Türkiye’den seçilen tek firma ve
ürün oldu. Araştırmada sosyal mesafe
uyarı çözümleri ile Türkiye haricinde
İtalya, Tayvan, Belçika, İngiltere ve
Fransa’dan firmalar yer aldı. Araştırma
sonuçlarını açıklamak için Londra’dan
online olarak düzenlenen etkinlikte
Wipelot dahil 6 teknoloji şirketi sosyal
mesafe izleme çözümlerini tanıttı
ve çoğunluğu akademisyenlerden
oluşan katılımcılardan gelen soruları
yanıtladı. Etkinliğe Wipelot’u temsilen
katılan Wipelot CEO’su M. Rifat Ok,
markanın sosyal mesafe izleme ve
uyarı teknolojisi ile ilgili bilgiler vererek
bu ürünü neden ürettikleri ve üretirken
nelere dikkat ettiklerini de aktardı.
Ok ayrıca, Wipelot SDS Sosyal Mesafe İzleme ve Uyarı Sistemi’nin tüm
sektörlerdeki firmaların ihtiyaçlarına
uygun olarak uyarlanabilme özelliğine
dikkat çekti.
Sosyal mesafeyi ve çalışma ortamını
koruyan teknoloji
Wipelot SDS Sosyal Mesafe
İzleme ve Uyarı Sistemi ile sosyal
mesafe kurallarına uygun ve güvenli
bir çalışma ortamı oluşturulmasına
katkı sağlayan Wipelot, çalışanların
durumunun ve konumunun gerçek
zamanlı olarak izlenmesine imkân
tanıyor. İnsanların yoğun olduğu
işletmelerde birbirine güvenli sosyal
mesafeden fazla yaklaşan çalışanları

başta olmak üzere 25 ülkeye ihracat
eden Wipelot, global şirketlerin ve
Türkiye’nin 500 büyük sanayi kuruluşu
konumundaki firmaların dijitalleşen
iş süreçlerinde verimlilik, hız artışı ve
iş güvenliği sağlıyor. Yakın dönemde
Ultra Geniş Bant Teknolojisi (UWB) ile
donanım ve çözüm üreten teknoloji
firmalarının bir araya geldiği UWB
Alliance’a üye olan Wipelot, benzer
şekilde erişim kontrolü, konum tabanlı
hizmetler ve cihazdan cihaza servisler
gibi kullanım durumları için UWB
teknolojisinin kullanımını destekleyen ve standardizasyon çalışmaları
yürüten FiRa Consortium’a üye olarak
global arenadaki konumunu daha da
güçlendirdi.

sesli ve titreşimli olarak uyararak
farkındalık yaratan Wipelot SDS Sosyal Mesafe İzleme ve Uyarı Sistemi,
aktif RFID (Radyo Frekanslı Tanıma)
radyo alıcı-vericileriyle tercihe göre
çalışanın kemerinde, bileğinde,
baretinde veya boynuna asarak
taşıdığı Wipelot cihazlarla entegre
şekilde kullanılabiliyor. Uygulama
kapsamında işletmeler için farklı
parametreler doğrultusunda güvenli
mesafe ayarlanabiliyor. Wipelot SDS
Sosyal Mesafe İzleme ve Uyarı Sistemi,
çalışanların kişisel bilgi ve gizliliğini
korumak adına sadece güvenli kimlik
doğrulama ile yetkili kullanıcıların
erişimine açılıyor.
Dünya markası olma yolunda emin
adımlarla ilerliyor
Yüzde yüz yerli sermaye ile Türk
mühendislerin ürettiği yüksek teknoloji
IoT ürünlerini ABD, Fransa, Suudi
Arabistan, Kanada, Hindistan ve Katar

Wipelot Hakkında
Türkiye’nin endüstriyel IoT
alanında üretim yapan öncü teknoloji şirketi Wipelot, kuruluş tarihi
olan 2005 yılından bu yana dijital
dönüşümün temelini oluşturan gerçek
zamanlı kişi, ekipman ve ortam
izleme alanlarında yazılım, donanım
ve danışmanlık hizmetleri veriyor.
Endüstri 4.0 evresinin yapıtaşı olan
endüstriyel IoT, RTLS (Real Time
Location System-Gerçek Zamanlı
Konum Belirleme Sistemi), RFID (Radio Frequency Identification-Radyo
Frekanslı Tanıma), mobil teknolojiler
ve iletişim teknolojileri alanında yoğun
Ar-Ge çalışmaları gerçekleştiren
şirket, yüzde 100 yerli ürünler üretiyor.
Global şirketlerin ve Türkiye’nin 500
büyük sanayi kuruluşu konumundaki
firmaların dijitalleşen iş süreçlerinde
verimlilik, hız artışı ve iş güvenliği
sağlayan gerçek zamanlı izleme
teknolojileri ile öne çıkan Wipelot; otomotiv, beyaz eşya, metal, enerji, gıda,
sağlık, ilaç, kozmetik ve tekstil gibi
sanayi kollarının yanı sıra madencilik,
inşaat, havacılık, savunma sanayi gibi
pek çok farklı sektöre yüksek katma
değer sunuyor.
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[ziyaret ►

Büyükelçi Nikolaus
Meyer Landrut TÜBİTAK’ı ziyaret etti

AB Türkiye Delegasyonu Başkanı

A
AB Türkiye Delegasyonu
Başkanı olarak atanan
Büyükelçi Nikolaus
Meyer-Landrut,
beraberindeki heyet ile
birlikte TÜBİTAK Başkanı
Prof. Dr. Hasan Mandal’ı
makamında ziyaret etti.
Toplantının ana
gündem maddesini;
bilim, teknoloji ve
yenilik alanında, farklı
programlar kapsamında
Avrupa ve Türkiye
araştırma alanındaki
mevcut işbirliklerinin
önümüzdeki dönemde
geliştirilmesine yönelik
yapılacakların oluşturdu.

B Türkiye Delegasyonu Başkanı olarak atanan Büyükelçi
Nikolaus Meyer-Landrut,
beraberindeki heyet ile birlikte TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal’ı
makamında ziyaret etti.
Ana gündem maddesini; bilim,
teknoloji ve yenilik alanında, farklı
programlar kapsamında Avrupa ve
Türkiye araştırma alanındaki mevcut
işbirliklerinin önümüzdeki dönemde
geliştirilmesine yönelik yapılacakların oluşturduğu toplantıda, karşılıklı
işbirliklerinden duyuln memnuniyetler dile getirildi.
Araştırma yenilik faaliyetlerinin
önemi
Toplantıda Büyükelçi Meyer
Landrut, araştırma ve yenilik faaliyetlerinin ülkelerin sosyal ve ekonomik olarak kalkınmasında önem
teşkil ettiğini vurguladı.
Türkiye-AB iş birliğindeki artış
memnuniyet verici
Büyükelçi Meyer Landrut, Türkiye ve AB’nin araştırma ve yenilik
faaliyetlerindeki artan iş birliğinden
duyduğu memnuniyeti dile getirdi.
TÜBİTAK, Türkiye Araştırma
Alanı’nın ana fonlama kuruluşu
Ziyaret sırasında heyete
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TÜBİTAK’ı ve faaliyetlerini tanıtan
Prof. Dr. Hasan Mandal, TÜBİTAK’ın,
Türkiye Araştırma Alanı’nı destekleyen ana fonlama kuruşu olduğunu
belirtti.
Stratejik alanlarda Ar-Ge yenilik
projeleri
Prof. Dr. Mandal, fonlama görevinin yanı sıra, 23 enstitüsüyle stratejik olarak önemli görülen alanlarda
Ar-Ge ve yenilik projelerini gerçekleştiren TÜBİTAK’ın enstitülerinin
çoğunlukla temel araştırma çalışmalarından ziyade, endüstriye yönelik
uygulanabilir teknoloji geliştirme
faaliyetlerini gerçekleştirdiğini ifade
etti.
Etki odaklı programlar Ufuk
2020’de performansımızı artırdı
TÜBİTAK’ın 2018 yılından itibaren
ulusal Ar-Ge kapasitesini geliştirmenin yanı sıra etki odaklı ve birlikte
geliştirmeye imkan tanıyacak destek
programları tasarlayıp hayata geçirdiğini kaydeden Prof. Dr. Mandal, söz
konu gelişmelerin Türkiye araştırma ve yenilik ekosisteminin Avrupa
ile daha uyumlu hale gelmesine ve
bu sayede Türkiye’nin Ufuk2020
Programı’ndaki performansının
artmasına önemli katkıları olduğunu
belirtti.

Türkiye’nin AB programlarındaki
artan başarısı
Türkiye’nin son yıllarda AB
araştırma ve yenilik programı
Ufuk2020’deki artan başarısına
ve yakaladığı momentuma değinen Prof. Dr. Mandal, Türkiye’deki
kuruluşların konsorsiyumlarda
koordinatör statüsüyle yer almaya
başladıklarını ve artık çok ortaklı
uluslararası konsorsiyumları yönettiklerini söyledi.
Ufuk 2020’de iş birliği yapılan
ülkeler
Prof. Dr. Mandal, Ufuk2020
Programı kapsamında Türkiye’deki
kuruluşların şu ana kadar
Avrupa’dan çoğunlukla İspanya,
İtalya, Almanya, Fransa ve Birleşik
Krallık’taki kuruluşlarla iş birliği
gerçekleştirdiğini aktardı.
Katkı payındaki indirim
Türkiye’nin araştırma ve yenilik
ekosistemine harcandı
Prof. Dr. Mandal, AB Ufuk 2020
programı kapsamında ülke olarak
ödemeyi taahhüt ettiğimiz katkı payına yönelik yapılan indirim sonucu
oluşan bütçenin, Türkiye araştırma
ve yenilik ekosisteminin AB Çerçeve
Programları’ndaki kapasite ve performansının artırılmasına yönelik
ulusal düzeyde gerçekleştirilen faaliyetlerde kullanıldığını ifade etti.

dedi.
Toplantıda ayrıca TÜBİTAK
“Scientific Response Against COVID-19” proje teklifi hakkında bilgi
verilerek bu hususta AB Türkiye
Delegasyonu’nun desteği istendi.
Yeşil Mutabakat Proje Pazarı’na

davet
Büyükelçi Meyer Landrut, TÜBİTAK tarafından düzenlenecek olup
henüz resmi olarak duyurulmamış olan Ufuk2020 Programı Yeşil
Mutabakat (Green Deal) Çağrısı
Uluslararası Proje Pazarı etkinliğine
konuşmacı olarak da davet edildi.

Akademi - Sanayi iş birliğine
yönelik TÜBİTAK programları
TÜBİTAK’ın, Türkiye’de akademisanayi iş birliğinin geliştirilmesi,
Türkiye’nin orta ve yüksek teknolojide üretim yapabilmesi, özel sektörde daha fazla ve nitelikli araştırmacı istihdam edilmesini teşvik
etmek amacıyla 1004-Mükemmeliyet Merkezi Destek Programı,
Sanayi Yenilik Ağ Mekanizması
(SAYEM) ve 2244 - Sanayi Doktora
Programı geliştirdiğini kaydeden
Prof. Dr. Mandal, 1004 ve SAYEM
programları kapsamında oluşturulacak platformlara AB ülkelerindeki
kuruluşların dahil olabileceğini
kaydetti.
COVID-19 Platformu çalışmaları
Türkiye COVID-19 Platformu’nun
TÜBİTAK tarafından koordine
edildiğini, aşı geliştirme faaliyetlerinin bütün hızıyla devam ettiğini
belirten Prof. Dr. Mandal, “Türkiye,
COVID-19 araştırmalarını başarıyla
yürüten ülkeler arasında yer alıyor”
Kocaeli Odavizyon
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[sektör sağlık ►

Erol Kiresepi: Bu kriz gerekenleri yapmak

konusunda bir uyarı olarak algılanmalıdır
Santa Farma İlaç Yönetim Kurulu Başkanı, KİPLAS Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve
Uluslararası İşverenler Teşkilatı (IOE) Başkanı Erol Kiresepi; istihdamda % 17,3 oranına
varan bir azalmaya yol açtığını ve gelinen noktada Covid-19’un insani bir felaket haline
geldiğini belirterek “Dünyayı tekrar çalışmaya yöneltmemiz gerekiyor.” dedi.

S

anta Farma İlaç Yönetim Kurulu Başkanı, KİPLAS Yönetim
Kurulu Başkan Vekili ve Uluslararası İşverenler Teşkilatı (IOE)
Başkanı Sn. Erol Kiresepi; COVID
19’un küresel iş dünyasına etkilerini
değerlendirerek: “Bu kriz, gerekeni
yapmak konusunda tüm kesimler
için bir uyarı olarak algılanmalıdır.”
dedi.
Uluslararası İşverenler Teşkilatı
(IOE) Başkanı ve KİPLAS Yönetim
Kurulu Başkan Vekili Sn. Erol Kiresepi, Ortak Paylaşım Forumu’nda
bir konuşma yaptı. Türkiye İşveren
Sendikaları Konfederasyonu (TİSK)
tarafından çalışma hayatındaki tüm
paydaşları bir araya getirerek ortak
bir ses oluşturmayı hedefleyen ve
bu yıl dijital teknolojinin olanakları
kullanılarak sanal ortamda gerçek-
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leştirilen Forum’un ilki geçtiğimiz yıl
düzenlenmişti.
Forum kapsamında, ilk etkinlikten bu yana geçen bir yıllık sürede
küresel ölçekteki gelişmeleri kimsenin tahmin edemediğini belirterek
konuşmasına başlayan Erol Kiresepi,
yaşadığımız sosyo-ekonomik krizin
istihdamda % 17,3 oranına varan
bir azalmaya yol açtığını ve gelinen
noktada Covid-19’un insani bir felaket haline geldiğini belirtti.
Covid-19 pandemisinin bir milat olarak değerlendirebileceğini
vurgulayan IOE Başkanı, bu krizin,
sosyal diyaloğu, gündemin “olmazsa
olmaz” bir parçası haline getirdiğini belirterek sadece ortak hareket
ederek mevcut zorlukların üstesinden gelebileceğimizi ve daha önce
tecrübe etmediğimiz derecede farklı

kesimlerin işbirliği içinde hareket
etme kararlılığına şahit olduğumuzu
kaydetti.
Erol Kiresepi; sloganlarla yetinmek yerine, söylemlere uygun
hareket etmek gerektiğinden emin
olmak gerektiğini vurgulayarak,
krizin, gerekeni yapmak konusunda
tüm kesimler için bir uyarı olarak
algılanması gerektiğini vurguladı.
“Dünyayı tekrar çalışmaya
yöneltmemiz gerekiyor.”
Gelinen aşamada temel önceliklerinin “Dünyayı tekrar çalışmaya
yöneltmek” olduğunu ifade eden
Erol Kiresepi, dinamik, açık ve kapsayıcı işgücü piyasalarının oluşturulması, KOBİ’lerin krediye erişiminin
iyileştirilmesi ve beceri gelişiminin
desteklenmesi gibi tedbirlere ihtiyaç

[osb’lerden ►
duyulduğunu, ayrıca etkili ve
sürdürülebilir sosyal koruma
sistemlerinin öneminin bir kez
daha anlaşıldığını belirtti.
Gerçek bir küresel sorun
olan Covid-19 karşısında krizden çıkışın sosyal ortakların
güçlü katılımına bağlı olduğunu
vurgulayarak politika tutarlılığını ve uygulamanın etkinliğini
sosyal ortakların aktif katılımıyla temin edilebileceğini
söyleyen Kiresepi, krizlerin de
her zaman fırsatlara da yol açtığını unutmamak gerektiğinin
altını çizdi.
Yapılan araştırmalara göre
çalışanların işverenlere güveninin giderek arttığını belirten
ve işverenlerin bu güvene layık
olmaları gerektiğini vurgulayan
Kiresepi, herkesin çok fazla
sorumluluk almasını gerektiren
pandemi döneminde ihtiyatlı
bir şekilde önlemlere bağlı
kalınmasının zaruri olduğunu
belirterek konuşmasını tamamladı.
Santa Farma hakkında
Türkiye’nin en köklü ilaç
firmaları arasında bulunan ve
75. yılını kutlayan Santa Farma,
1944 yılında Farma Laboratuvarı olarak haşere ilacı, öksürük tabletleri ve şurubu gibi
basit ama kullanım sahası geniş ilaçlarla sektöre adım attı.
1946 yılında Santa Laboratuvarı ile birleşme sonucu bugünkü SantaFarma‘nın temelleri
atılmış oldu. 1953 yılında üretim
tesisi kurma kararı alındı.
1954 yılında Santa Farma İlaç
Fabrikası Kollektif Şirketi, 1973
yılında ise SantaFarma İlaç Sanayi A.Ş. kuruldu. Santa Farma,
10 ayrı terapötik kategoride
ve bu kategorilerin altında 50
ayrı pazarda toplam 73 ürünle
faaliyet gösteriyor. Söz konusu
terapötik kategoriler, Dermatoloji, Sindirim Sistemi ve Metabolizma, Gastroenteroloji ve
Enfeksiyon, Hematoloji, Kardiyovasküler Sistem, Kas&İskelet
Sistemi, Radyoloji, Sinir Sistemi
(MSS), Solunum Sistemi, Ürogenital Sistemi olarak sıralanıyor. Şirketin GEBKİM OSB’deki
üretim tesisi, 43.000 m2 kapalı
alanda, yıllık 150 milyon kutu
üretim kapasitesi ile çalışıyor.

Türkiye Sektör Meclisleri, yerli ürün kullanımını
arttırmaya yönelik çalışmalara başladı

T

ürkiye Yapım işleri, mal alım
ihaleleri, hizmet alım ihaleleri ve danışmanlık ihaleleri
yönetmeliklerinde yapılan düzenleme
kapsamında Avrupa Topluluğu Sanayi
Ürün Listesi (Prod Com) ve Çevre ve
Şehircilik Bakanlığı Birim Fiyat Tarifeleri (Poz numaraları) numaralarının
eşleştirilmesi ve yerli malı listelerinin
daha anlaşılır bir şekilde güncellenmesi amacıyla istişare toplantısı
gerçekleştirildi.
TOBB Türkiye Sektör Meclisleri
Müdürü Ahmet Altıntuğlu, prodcom

ve poz numaralarının eşleştirilmesinin daha sistematik bir yapının
oluşmasını ve yerli ürün kullanımın
artıracağını ifade etti. Bu yönde
sektör meclisleri olarak çalışmalara
başladıklarını ifade etti.
TOBB Türkiye İklimlendirme
Meclisi Üyesi Mehmet Şanal eşleştirmenin KİK’in ihale sonrası takip
sürecini yapabilmesine ve yerli malı
ürün listesinin doğru analizine imkan
tanıyacağını belirtti. Bu şekilde ihalelere yerli malı kullanımının etkin bir
şekilde artacağı ifade edildi.

Türkiye-Tataristan Ticaret ve Sanayi Odası Forumu
için imzalar atıldı

T

ürkiye Odalar ve Borsalar
Birliği (TOBB) ve Tataristan
Cumhuriyeti Ticaret ve Sanayi
Odası tarafından “Türkiye-Tataristan
Ticaret ve Sanayi Odası Forumu’nun
kurulmasına dair Mutabakat Zaptı
İzmir’de imzalandı.
Mutabakat Zaptı, Rusya
Federasyonu’na bağlı Tataristan
Özerk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı
Rustam Minnihanov’un başkanlığın-

daki heyetin İzmir ziyareti esnasında
gerçekleştirilen İzmir-Tataristan
Ekonomik İşbirliği toplantısı esnasında, TOBB Yönetim Kurulu Üyesi ve
İZTO Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener ve Tataristan Cumhuriyeti Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı
Shamil Ageev tarafından imzalandı.
İmza törenine, Tataristan Özerk
Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Rustam
Minnihanov şahitlik etti.
Kocaeli Odavizyon
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[sektör iletişim ►

İletişimin Geleceği, Zoomtopia 2020
Etkinliğinde Değerlendirildi

Z

oom Video Communications Inc
(NASDAQ: ZM), online olarak
gerçekleştirilen Zoomtopia
2020etkinliğinde, platformla ilgili iletişimin geleceğini değiştirecek önemli
gelişmeleri açıkladı. İki gün süren
sanal konferans, Zoom CEO’su Eric
S.Yuan’ın şirket vizyonunu paylaştığı sunumla açılırken, bunu şirketin
CPO’su Oded Gal’ın ürün sunumu
izledi.

Uzaktan eğitim ve diğer
toplumsal konular için 1,5
milyon doların üzerinde
yatırım yapılacak.
OnZoom, Zapps, Uçtan uca
şifreleme ve çekirdek UC
platform geliştirmeleri
Zoom’un geleceğinde rol
oynayacak.

Zoom platformunda yapılacak
önemli yenilikler:
OnZoom: Zoom kullanıcıları için
ücretli, ücretsiz ve bağış toplama
etkinlikleri düzenleyebilecekleri
benzersiz bir online etkinlik platformu.
Etkinlik sahipleri işlerini büyütürken
yeni kitlelere erişebilecek ve sisteme gelecek bağış entegrasyonu ile
topluma katkıda bulunabilecek. Zoom
kullanıcıları bu etkinlikleri keşfedebilecek; bilet hediyesi, favori etkinlikler
ve markaları takip edebilecekleri katılımcı panosu gibi ek işlevler sunulan
yeni deneyimlere kayıt olabilecekler.
Özellik, bugünden itibaren ABD’deki
kullanıcılar tarafından açık beta olarak
kullanılabilecek ve OnZoom.com’daki
WW(eski adıyla Weight Watchers) gibi
önemli içerik ortakları ve KOBİ’lerin
etkinliklerine katılabilecek.

Yeni uçtan uca şifreleme
(E2EE)özelliği: Bu isteğe bağlı
özellik, teknik ön izleme sürümünde
herkese açılırken, ücretli ve ücretsiz
kullanıcılar ise gelecek hafta özelliği
kullanabilecekler. Hesap, grup ve
kullanıcı seviyesinde etkinleştirilebilen özellik, yöneticinin yapacağı
ayarlamaya göre toplantı sahiplerince toplantı bazında etkinleştirilip
kapatılabilecek. Etkinleştirildiğinde,
Zoom E2EEözelliği Zoom uygulaması
kullanan toplantı katılımcılarının
arasındaki iletişimi, sadece bu kullanıcıların cihazlarınca bilinen kriptografik anahtarlarla şifreleyecek. E2EE
ile Zoom da dahil olmak üzere, hiçbir
üçüncü taraf, toplantının özel anahtarına erişim sağlayamayacak.
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Özelleştirilebilir Yazılım Geliştirme Paketleri: Zoom, geliştiricilerin ve şirketlerin Zoom platformunu kullanarak özel video tabanlı
uygulamaları zenginleştirebilmelerini sağlayan ve Android, iOS ve
web’de kullanılabilen SDK’larına
(yazılım geliştirme paketlerine)
yeni geliştirmeler ekledi. Geliştiricilerin, özelleştirilebilir bir kullanıcı
arayüzü ve oturum kontrolünden
faydalanarak uygulamalarına yüksek kalitede, ses ve anında mesajlaşma eklemeleri kolaylaştı.
Zapps: Zapps, geliştiricilerin
toplantı öncesinde, esnasında ve
sonrasında iş akışları veren uygulamalar hazırlamasına olanak
veriyor.
Zoom, toplantı deneyimine
gerçek zamanlı adaptasyon için
birinci ve üçüncü taraflarca geliştirilen uygulamalar sunuyor. Zapps,
geliştiricilere BT dağıtımı, yönetilebilirlik, viral dağıtım ve uygulama
geliştirme için hızlı ve esnek web
görünümü çalışma alanı sunabilmek için tasarlandı. Özelliğin
duyurusu için Zoom’a katılan 25’ten
fazla iş ortağının demo videolarını
zoom.us/zapps adresinde görebilirsiniz.

Tümleşik iletişim platformu geliştirmeleri: Zoom, tümleşik iletişim
platformu çekirdeğine yeni işlevler de
ekledi.
Sürükleyici sahneler: Sürükleyici sahneler ile toplantı sahiplerine,
görüşmeleri için özel bir arka plan
teması belirlemeye, katılımcı videolarının, bir sınıf ya da mahkeme
ortamında herkesin paylaşabileceği
bir sahneye gömülü olarak oynatılabileceği planlar oluşturma olanağı
veriliyor.
Zoom for Home: DTEN ME desteği, Portal uygulamasında Zoom ile
Facebook ve Zoom Room uygulamaları herkese açıldı. Amazon Echo
Show, TV’de DTEN, aralarında Nest
Hub Max’in de olduğu Google Asistan
kullanan Akıllı Ekranlar ve Yealink
A20, yıl sonunda desteklenecek. HP,
Lenovo ve Neat’in ek donanım teklifleri ise 2021 yılında tanıtılacak.
Temassız ortak çalışma: Genişletilmiş sesli komutlar ve kişisel cihazların basitleştirilen eşleştirilmesi
ile Zoom Rooms toplantı deneyimleri
kontrol edilebilecek.
Genişletilmiş beyaz tahta deneyimi: Mobil, masaüstü ve Rooms üzerinde sürekli ortak çalışma sağlayan
beyaz tahta geliştirmeleri yapıldı.
Zoom Rooms akıllı galeri: Yapay
Zeka kullanan Zoom Rooms akıllı
galeri özelliği, ofis içi ya da uzak katılımcılar arasında daha iyi yüz yüze
iletişim sunmak için odadaki katılımcılara galeri görünümü gösterecek.
Zoom Phone özellikleri: Güvenlik
ekibi üyelerini ve 911 operatörlerini
E911 ile simultane olarak uyaracak,
Zoom Digital Signage ve Zoom Chat
entegrasyonu sayesinde çalışanlar
bilgilendirilirken, operatörlere yol
gösterilebilecek. Diğer yeni Zoom
Phone özellikleri arasında Team SMS
ve yapay zeka destekli spam tespiti
ve engelleme de yer alıyor.
Genişletilmiş Webinar özellikleri: Reaksiyonlar, workshop (breakout) odaları, özelleştirilmiş lobiler
ve brifing odaları.
Video Bekleme Odaları: Toplantı sahipleri, katılımcıları bekleme
odasında gördükten sonra toplantıya
ekleyebilecek.
Yüksek Ses Kalitesi: AI yardımıyla Zoom, Hi-Fi modunu ne zaman
açacağını otomatik olarak tespit
edebilecek.
Kişisel çalışma alanı donanım
sertifikasyonu: Uzun süreli uzaktan

çalışmanın yaygınlaşması sebebiyle,
Zoom donanım sertifikasyon programına kişisel iş cihazları da ekleniyor.
Ek donanım türleri arasında yeni Poly
Sync 20 gibi kişisel ve taşınabilir USB
ve Bluetooth hoparlörler, web kameraları ve hepsi bir arada masaüstü
bilgisayarlarda ekleniyor.
Zoom Cares & Sürdürülebilirlik
Okulların kapanması, 1 milyardan fazla çocuğu ve aileyi etkiledi.
Bağlanabilirlik, eşitsizliğin önemli bir
göstergesi olurken, sadece ABD’de
6 milyon çocuk online olamadığı için
uzaktan eğitimden mahrum kalıyor. Bu çocuklar, COVID-19 salgını
esnasında önemli bir eğitim döneminde aylarını kaybediyor. Zoom,
tüm dünyada öğrencilerin online
olabilmesi ve eğitimlerini sürdürebilmesi için kısa süre önce 1,5 milyon
dolardan fazla miktarda bağış yaptı.
Zoom Cares adlı bu hibenin ilk ulaştığı
kurumlar Annenberg Institute for
School Reform, Education Leaders
of Color, Education Superhighway,
International Society for Technology
in Education(ISTE), Profound Gentleman ve Teach For All oldu.
Ayrıca, şirket bu kurumlara 14
ve 15 Ekim’de Pledging platformu
üzerinden 250 bin dolarlık ek bağış
yapacak. ABD’de 707070’e ZOOM
yazıp göndererek ya da pledge.live/
ZoomCares adresinden bu bağışlara
katkıda bulunmak mümkün.
Zoom, çalışanların, müşterilerinin
ve topluluğunun uzun vadede fayda
görmesini önemsiyor. Şirket, kapsamlı bir sürdürülebilirlik programıyla yardımseverlik değerlerini ileriye
taşıyor. Zoom, küresel topluluğa
sanal bağlantılar sunarak olumlu bir
etki yaratmak, çevremiz ve toplum
için sürdürülebilir bir gelecek oluşturmak için çalışmalarını sürdürüyor.
Zoom sürdürülebilirlik programı,
çevre için daha fazlasını yapmak,
topluluklara güven aşılamak, onlara
mutluluk ve bakım verebilmek için
şirketin güçlü yönlerini ve ürünlerini

kullanacak.
Büyüme & Bilinirlik
Zoom, dikkate değer seviyede
yüksek kullanım oranları elde etmeyi
sürdürüyor. Platform, artık yılda
3 trilyon dakikadan fazla toplantı
süresi ve 300 milyondan fazla günlük
toplantı katılımcısını destekliyor. Bu
sayılara, COVID-19 pandemisi esnasında Zoom’u ücretsiz kullanan 125
binden fazla okul da dahildir.
Zoom endüstri ve toplum nezdinde bilinirlik kazanmaya devam
ederken, toplantı çözümleri için
Ekim 2020 Gartner Magic Quadrant
Lideri olarak, bu onuru 5. kez üst üste
yaşadı. Şirket ayrıca Fortune Change
the World listesinde 6. Sırayı aldı ve
Bağlanabilirlik Çalışmaları için Frost
& Sullivan 2020 Yılın Küresel Şirketi
ödülünü aldı.
Bağlantı, ortak çalışma ve öğrenme fırsatları sunan, iş liderleri ve
ünlülerin katıldığı, 90’dan fazla eğitim
oturumu, 250’den fazla konuşmacının
olduğu ücretsiz etkinlik Zoomtopia’ya
katılmak için zoomtopia.com adresini
ziyaret edebilirsiniz.
Zoom hakkında
Zoom Video Communications,
Inc. (NASDAQ: ZM) kesintisiz video
ortamında verimliliği artırmak için
ekipleri bir araya getirir. Kolay,
güvenilir, yenilikçi ve video öncelikli tümleşik iletişim platformumuz,
masaüstü bilgisayarlar, telefonlar,
mobil cihazlar ve konferans odası
sistemleri arasında video toplantılar,
webinar’lar ve sohbet gerçekleştirilmesini sağlar. Zoom, önde gelen
iş uygulaması entegrasyonları ile
kurumlara üstün deneyim sunar ve
geliştirici araçları ile özelleştirilmiş
iş akışları yaratmalarını sağlar. 2011
yılında kurulan Zoom’un merkezi San
Jose, Kaliforniya’dadır ve dünyanın
farklı noktalarında ofisleri bulunmaktadır. Daha fazla bilgi almak için
zoom.com adresini ziyaret edebilir, @
zoom_us hesabını takip edebilirsiniz.
Kocaeli Odavizyon
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İnşaat, 3. çeyrekte ekonomik büyümenin
anahtarı olacak

Ü

ürkiye Hazır Beton Birliği
(THBB), her ay merakla beklenen inşaat ve bununla bağlantılı imalat ve hizmet sektörlerindeki
mevcut durum ile beklenen gelişmeleri ortaya koyan “Hazır Beton Endeksi”
2020 Eylül Ayı Raporu’nu açıkladı.
Eylül ayı ile birlikte 4 aydır inşaat sektörünün yükseliş trendini koruduğuna
işaret eden Rapor, inşaat sektörünün
Türkiye ekonomisinin büyümesinde
itici güç olduğunu ortaya koydu.
Türkiye Hazır Beton Birliği (THBB)
her ay açıkladığı Hazır Beton Endeksi
ile Türkiye’de inşaat sektöründeki ve
bağlantılı imalat ve hizmet sektörlerindeki mevcut durumu ve beklenen
gelişmeleri ortaya koymaktadır. İnşaat sektörünün en temel girdilerinden
biri olan ve aynı zamanda üretiminden
sonra kısa bir süre içinde stoklanmadan inşaatlarda kullanılan hazır
betonla ilgili bu Endeks, inşaat sektörünün büyüme hızını ortaya koyan en
önemli göstergelerden biridir.
İnşaat sektörü yükseliş trendini
koruyor
THBB, her ay merakla beklenen
Hazır Beton Endeksi’nin 2020 Eylül Ayı
Raporu’nu açıkladı. Eylül ayı ile birlikte
4 aydır inşaat sektörü yükseliş trendini korumaktadır. Konut kredi faizindeki
yükselme ile birlikte konuta olan talep
görece azalmıştır. Devam eden inşaatlar ise hızlanmıştır. Bu gelişmelerle
birlikte beklenti düzeyi eşik değerin
üzerinde kalmaya devam etmiştir.
Faaliyetteki yükseliş ile birlikte Güven
Endeksi’nin de artarak eşik değere
yaklaşmış olması umut vericidir.
İnşaat sektöründe geçen yıla kıyasla olumlu bir tablo söz konusudur
Hazır Beton Endeksi Eylül Ayı
Raporu’ndaki bütün endekslerde ve
dolayısıyla inşaat sektöründe geçen yıla kıyasla olumlu bir tablo söz
konusudur. Endeksler içerisinde en
büyük artışın Güven Endeksi’nde
gerçekleştiği görülmektedir. Faaliyet Endeksi’ndeki yükseliş ile birlikte
geçen yıla kıyasla tablo olumludur.
Önümüzdeki döneme ilişkin beklenti
hâlen yüksektir.
Raporun sonuçlarını değerlendiren
THBB Yönetim Kurulu Başkanı Yavuz Işık, “Eylül ayı ile birlikte 4 aydır
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inşaatta yaşanan gelişme yalnızca
sektör için değil Türkiye ekonomisinin
geneli açısından önem arz etmektedir.
Temmuz ayında ilk kez konut kredisi
kullananların sayısı 100 bin kişiye
ulaşarak rekor kırmıştı. Buna bağlı
olarak temmuzda 229 bin konut satışı
gerçekleşirken ağustosta 170 bin, eylülde 136 bin olmuştur. Yılın ilk dokuz
ayındaki konut satışları bir önceki yıla
göre %34, aynı dönemdeki ipotekli
konut satışları %170 artmıştır.” dedi.
Temmuz-Ağustos-Eylül döneminde
yani 3. çeyrekte ekonominin toparlanmasına imkân tanıyan makro konjonktür ile birlikte inşaat sektörünün
Türkiye ekonomisinin büyümesinde
halen itici güç olduğuna dikkat çeken
Yavuz Işık, “TÜİK tarafından 3. Çeyrek
büyüme rakamları kasım sonunda
açıklandığında inşaat sektörünün
büyümede diğer sektörlerin açık ara
önünde gittiği görülecektir. İnşaat sektörü barındırdığı potansiyeli,
200’den fazla alt sektörü ve 2 milyona
yakın kişiye istihdam sağlayan ekosistemi ile her zaman olduğu gibi Türkiye
ekonomisinin lokomotifidir.” dedi.

Hazır Beton Endeksi hakkında
Söz konusu endekslerin oluşturulmasına esas teşkil eden anket ile
firmalara 9 soru soruluyor. Her bir
endeksin değeri 100’ün altında ya
da üstünde olmasına bağlı olarak
yorumlanıyor. 100’ün üzerinde olması
durumunda önceki aya ait faaliyetin
ya da gelecek döneme ilişkin beklentinin olumlu yönde geliştiği yorumu
yapılıyor.
Türkiye genelinde her ay hazır
beton üreticileri ile gerçekleştirilen
çalışmada 3 farklı endeks türetiliyor.
Hazır Beton Faaliyet Endeksi ile
hazır beton firmalarının geçmiş bir
aylık faaliyetlerinin sonuçları, Hazır
Beton Güven Endeksi ile hazır beton
sektöründe faaliyet gösteren teşebbüslerin, ekonomi ve sektöre yönelik
duydukları güven seviyesi, Hazır
Beton Beklenti Endeksi ile hazır beton
firmalarının önümüzdeki üç aylık dönemde faaliyetlerinin hangi seviyede
olacağına ilişkin beklentiler hakkında
bilgi ediniliyor. Hazır Beton Endeksi
ile endekslerin tümünü içeren bileşik
endeks elde ediliyor.

[covid-19 ►

KSO’da “Covid-19 kapsamında fabrikaların
çalışma düzeni” konulu seminer gerçekleşti
Kocaeli Sanayi Odası ve Kocaeli İl Sağlık Müdürlüğü işbirliği ile “Covid-19
kapsamında fabrikaların çalışma düzeni ve dikkat edilmesi gereken hususlar” konulu güncel bilgileri içeren seminer, online olarak düzenlendi.

K

ocaeli Sanayi Odası ve Kocaeli İl Sağlık Müdürlüğü işbirliği
ile “Covid-19 kapsamında fabrikaların çalışma düzeni ve dikkat
edilmesi gereken hususlar” konulu
güncel bilgileri içeren seminerin açılış
konuşmasında Kocaeli Sanayi Odası
Covid-19 Komisyonu Başkanı Tekin
Urhan; Kocaeli Sanayi Odası Covid-19
Komisyonunun çalışmaları ve Covid19 Tanı Merkezi hakkında bilgi verdi.
Kurumlar arası iş birliğini çok önemsediklerini ve firmalarımızı bilgilendirme faaliyetlerine devam edeceklerini belirtti.
Halk Sağlığı Başkanı Dr. Mürsel
Durmaz ise konuşmasında; vatandaşlarımızı bilgilendirme ve covid-19
ile mücadele sürecini koordine etmek
amacıyla çağrı merkezleri kurduklarını belirterek, Gebze bölgesinde vaka-

ların diğer bölgelerle kıyaslandığında
öne çıktığını görüyoruz, dedi.
Seminer; TSE Sakarya Belgelendirme Müdürü Ömer Faruk Duman’ın
TSE COVID-19 Güvenli Üretim Belgelendirme süreçleri hakkında paylaştığı bilgilerle devam etti.
Seminerde ayrıca; Kocaeli Üniversitesi Halk Sağlığı Ana Bilim Dalı
Başkanı Prof.Dr.Çiğdem Çağlayan;
Covid-19 temel bilgileri ve korunma
ilkelerine ilişkin sunumunu paylaştı.
Firmalarımızın yoğun ilgi gösterdiği
seminer; Kocaeli İl Sağlık Müdürlüğü
yetkililerinin sorulara cevaplarıyla
devam etti.
Kocaeli İl Sağlık Müdürlüğü Bulaşıcı Olmayan Hastalıklar Birim
Sorumlusu Dr. Mehmet Yılmaz konuşmasında; hastalıkla ilgili bilgiler
yenilendikçe Sağlık Bakanlığının ya-

yınladığı rehberin güncellendiğini belirterek, sağlık personeline de bu bilgileri eğitimlerle sık sık anlattıklarını
ifade etti. Ancak yine de netleşmeyen
bir durum söz konusu olursa il sağlık
müdürlüğü ile temasa geçilebileceğini söyleyerek destek vermeye hazır olduklarını anlattı. Konuşmasında
ayrıca; işyerlerinde; vardiya amirleri,
işyeri hekimleri, iş güvenliği uzmanlarının özellikle sosyal alanlara, dinlenme odalarına, sigara alanlarına,
mescitlere, yemekhanelere ve fabrika girişlerindeki sigara alanlarına çok
dikkat etmeleri gerektiğini belirtti.
Seminerin sonunda; firma yetkililerinin detaylı sorularına karşılık Sağlık Bakanlığı web sayfasında yer alan
ve sürekli güncellenen Covid-19 Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberi’nden
yararlanabilecekleri belirtildi.

Kocaeli Üniversitesi Halk
Sağlığı Ana Bilim Dalı
Başkanı Prof.Dr.Çiğdem
Çağlayan

TSE Sakarya
Belgelendirme
Müdürü Ömer
Faruk Duman

Kocaeli İl Sağlık
Müdürlüğü Bulaşıcı
Hastalıklar Birim
Sorumlusu Ebru
Çalışkan
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Eylül ayında Kocaeli’de sanayinin
kapasite kullanımı yüzde 65,1 oldu
Aylara göre kapasite kullanım oranlarının seyri
Yıl / Ay (yüzde )

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Yıllık

2013 (Türkiye)

75,0

73,5

74,2

75,0

76,6

77,5

78,1

78,9

77,8

78,6

77,5

78,0

76,6

2013 (Kocaeli)

69,4

68,2

70,0

70,9

71,3

71,8

71,8

70,8

72,0

71,9

71,5

72,4

71,0

2014 (Türkiye)

75,6

73,8

73,1

75,1

74,7

75,6

74,9

74,9

75,1

75,4

75,1

75,5

75,0

2014 (Kocaeli)

70,5

71,9

70,7

70,6

71,4

71,5

72,6

70,6

70,7

71,7

71,9

70,8

71,2

2015 (Türkiye)

74,4

74,1

74,0

76,8

77,5

77,6

78,5

76,8

75,9

75,5

75,9

75,8

74,7

2015 (Kocaeli)

70,9

70,6

70,3

71,8

71,5

70,7

70,8

70,4

70,3

70,6

70,6

70,5

70,8

2016 (Türkiye)

77,2

76,0

76,2

77,0

77,7

78,0

77,8

76,3

78,1

77,9

78,0

78,1

77,4

2016 (Kocaeli)

70,6

70,4

70,4

71,1

70,1

71,2

68,8

69,4

69,6

70,0

70,8

70,4

70,3

2017 (Türkiye)

77,0

76,8

76,7

78,4

78,8

79,0

78,7

78,8

79,0

79,7

79,9

79,0

78,5

2017 (Kocaeli)

70,7

70,4

70,7

71,4

71,6

71,5

71,0

71,7

70,9

71,1

71,0

70,7

71,1

2018 (Türkiye)

78,2

77,8

77,8

77,3

77,9

78,3

77,1

77,8

76,2

75,4

74,1

74,1

76,8

2018 (Kocaeli)

70,9

70,6

70,8

71,5

71,5

71,5

71,5

71,1

71,0

71,2

70,5

69,2

70,9

2019 (Türkiye)

74,4

74,0

74,3

75,5

76,3

77,1

76,2

76,6

76,3

76,4

77,2

77,0

75,9

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

73,3

74,6

2020 (Kocaeli)

70,5

70,7

68,6

54,3

60,3

61,3

65,1

68,5

69,6

Merkez Bankası tarafından açıklanan Türkiye geneli kapasite kullanım oranı eylül ayında yüzde 74.6 ile 2019 yılının
eylül ayına göre 1.7 puan gerilerken, ağustos ayına göre 1.3 puan arttı.
Kocaeli Sanayi Odası tarafından her ay açıklanan Kocaeli sanayi kuruluşlarının kapasite kullanım oranı eylül ayında
yüzde 69,6 olarak gerçekleşti. Eylül ayı kapasite kullanım oranı ağustos ayına göre 1.1 puan artarken, 2019 yılının
eylül ayına göre 0.9 puan geriledi.

İstihdam

İç Siparişler

Dış Siparişler

Firma Bildirimleri

Eylül (yüzde)

Firma Bildirimleri

Ekim (yüzde)

Firma Bildirimleri

Ekim (yüzde)

Arttı

27

Arttı

22

Arttı

19

Değişmedi

67

Değişmedi

62

Değişmedi

64

Azaldı

6

Azaldı

16

Azaldı

17

Eylül ayı anketine yanıt veren firmaların bir
önceki aya göre yüzde 27’sinin istihdamlarının arttığı, yüzde 67’sinin istihdamlarında değişim yaşanmadığı, yüzde 6’sının istihdamlarının azaldığı belirlenmiştir.

Değerlendirmeye
alınan firmaların
ölçekleri

Firmaların yüzde 22’si ekim ayında iç siparişlerinin arttığını belirtilirken, yüzde
16’sı siparişlerinin azaldığını belirtmiştir.
Firmaların yüzde 62’sinde ise sipariş miktarlarında bir değişim yaşanmamıştır.

KOBİ
Büyük
Ölçekli

Ankete katılan firmaların yüzde 19’u dış
siparişlerinin ekim ayında arttığını belirtirken, yüzde 17’si azalış bildirmişlerdir.
Firmaların yüzde 64’ünde ise alınan dış
sipariş miktarlarında bir değişim yaşanmamıştır.

Bölgemizdeki sanayi sektöründeki gelişmelerin ve değişmelerin aylık
olarak takip edilmesi amacıyla hazırlanan ağustos ayı anketi çerçevesinde
Odamızca bir araştırma yapılmıştır. Araştırmaya katılan firma sayısı 117
adet olup bu firmaların yüzde 76’sı KOBİ, yüzde 24’ü büyük ölçekli firma
niteliğindedir.

Kocaeli Odavizyon

51

[covid-19 ►

KSO’da ‘Covid Güvenli Hizmet’…
Kocaeli Sanayi Odası (KSO),Türk Standartları Enstitüsü (TSE) tarafından verilen ve uluslararası niteliğe sahip olan Covid-19 Güvenli Hizmet Belgesi’ni
Kocaeli’de almaya hak kazandı.

K

ocaeli Sanayi Odası, TSE Covid19 Hijyen, Enfeksiyon Önleme
ve Kontrol Belgelendirme programı şartlarını yerine getirerek, TSE
uzmanları tarafından yapılan denetim

dığı ilk günden itibaren aldıkları önlem
ve tedbirleri belgelediklerini söyleyerek, “Bu süreçte Oda olarak bizler de
üzerimize düşeni yaptık ve Türk Standartlarının yayınlamış olduğu Covid-19

ve tetkikler sonrasında, TSE Covid-19
Güvenli Hizmet Belgesi almaya hak kazandı. Böylece KSO, Türkiye genelinde
belgeyi alan ilk Odalar arasında yerini
aldı.
Konu hakkında açıklama yapan KSO
Yönetim Kurulu Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, bu belge ile pandeminin başla-

Hijyen ve Enfeksiyon Önleme Kılavuzu
çerçevesinde; hazırlıkları tamamlayarak, denetimleri başarıyla geçtik. Uluslararası geçerliliği de olan bu belgeyi
almaya hak kazandık.” dedi.
Zeytinoğlu ayrıca, Covid-19 Güvenli
Hizmet Belgesi’nin, Kocaeli sanayine
örnek oluşturması açısından da önemli

olduğunu söyleyerek, “Kocaeli Sanayi
Odası olarak, üyelerimizin, paydaşlarımızın ve çalışanlarımızın sağlığını korumak, güvenilir ve hijyenik bir ortamda hizmet sunmak adına bu belgeyi
almış olmaktan dolayı mutluluk duyuyoruz. Odamız söz konusu belgeyi almaya hak kazanan öncü kurumlardan
biri oldu. İlimiz ve Türkiye’deki örnek
Odalardanız.” dedi.

COVID-19 Komisyonu toplandı

K

ocaeli Sanayi Odası (KSO) COVID-19
Komisyonu Toplantısı videokonferans
yöntemi ile yapıldı. Toplantıda koronavirüs konusundaki güncel konular görüşüldü.
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COVID-19’da KSO organizasyonundaki
devlet destekli taramalar sona erdi

C

ovid-19 Pandemisi nedeni ile Kocaeli Sanayi Odası organizasyonundaki devlet destekli taramalar sona erdi. Ancak KSO üyelerinden

gelen talepler doğrultusunda yapılan
anlaşmalar ile Antikor ve PCR testi taramaları ücretli olarak tekrar yapılabilecek.

Anlaşma doğrultusunda test yaptırmak isteyen KSO üyeleri; https://kosano.org.tr/covid19/ linki üzerinden
müracaat edebilir.

TOBB Akreditasyon sistemi kapsamında
KSO’ya geliştirme ziyareti yapıldı

T

OBB
Akreditasyon sistemi
kapsamında 1516 Eylül 2020 tarihlerinde Kocaeli Sanayi
Odası’na yapılan geliştirme ziyareti başarı ile tamamlandı.
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[meslek komiteleri ►

Meslek Komitesi toplantıları online gerçekleştirildi
3.Meslek Komitesi toplantısı

4.Meslek Komitesi
toplantısı

20.Meslek Komitesi toplantısı

7.Meslek Komitesi
toplantısı
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8.Meslek Komitesi
toplantısı

18.Meslek Komitesi toplantısı

19.Meslek Komitesi toplantısı
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[meslek komiteleri ►

Meslek Komitesi toplantıları online gerçekleştirildi
24. ve 36. Meslek Komiteleri toplantısı

20. Meslek Komitesi toplantısı

25. Meslek Komitesi toplantısı

29. Meslek Komitesi toplantısı

30. Meslek Komitesi toplantısı
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[etkinlik ►

KSO ve SATSO süreçleri kıyaslandı
Kocaeli Sanayi Odası ile Sakarya TSO’nun yaptığı videokonferans toplantısında, İnsan Kaynakları, Kalite Yönetim Sistemi ve iletişim süreçleri kıyaslanarak, iyi uygulamalar hakkında karşılıklı fikir alışverişinde bulunuldu.

KSO 3. Proses Emniyeti Sempozyumu Yürütme
Kurulu videokonferans yöntemi ile bir araya geldi
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[Abigem ►

AVRUPA İŞLETMELER AĞI DOĞU MARMARA ABİGEM
TİCARİ ve TEKNOLOJİK İŞBİRLİĞİ PLATFORMU
Avrupa İşletmeler Ağı, Avrupa Birliği ile
ilgili konularda, özellikle KOBİ ölçeğindeki kurumlar için önemli başvuru noktalarından biridir. Bu ağ, belirgin sorulara ana dilde ve pratik
yanıtlar sunmak üzere organize olmuştur. Yapı
içinde yaklaşık 600 adet yerel organizasyon
bulunmakta, bu organizasyonlar yaklaşık 4
bin çalışanı ile girişimcilere rekabetçi güçlerini desteklemek amacıyla hizmet vermektedir.
Yaklaşık 4 bin çalışanın birbiri arasında iletişim kurmak için yapılandırılan ağ üzerinde
iletişime geçtiğimiz KOBİ’lerin bilgileri potansiyel işbirliği fırsatları için yayınlanmaktadır.
Projenin amacı projeye dahil olan tüm ülkeler
arasındaki ekonomik faaliyetleri geliştirmek ve
genişletmektir.
Bu bağlamda, Avrupa İşletmeler Ağı Doğu
Marmara Konsorsiyumu’nun bir parçası olan
Doğu Marmara ABİGEM yayınlanan yabancı
KOBİ profillerini Türk firmalar ile paylaşmakta ve Türk firmaların bilgilerini ticari işbirliği
profil formu oluşturarak sistemde yayınlamaktadır. Ticari yada teknolojik işbirliği fırsatı arayan, dışa açılmak ve pazar payını genişletmek
isteyen firmalar ücretsiz olarak bu hizmetimizden faydalanabilirler.
Yayınlanan profiller hakkında bilgi
almak yada firmanıza uygun profili aramak için Doğu Marmara ABİGEM ile
iletişime geçebilirsiniz.
Kocaeli Merkez Ofisi
0 262 323 08 56
Yelda Kanpara ve Burak Çakır
ykanpara@abigemdm.com.tr;
bcakir@abigemdm.com.tr

Ticari ve Teknolojik İşbirliği Teklif ve Talepleri
Referans no: TOIT20200921002
Bir İtalyan şirketi, Akdeniz’e özgü küçük deniz dalgalarından bile
enerji yakalayabilen bir teknoloji geliştirmiştir. Teknoloji, dalgaların
baskın yönüne dik bir yönde, kısmen daldırılmış, denize yerleştirilmiş,
sıralı olarak yerleştirilmiş bir dizi modüler beton tanktan oluşmaktadır. Şirket, teknolojiyi yurtdışına yaymak için teknik destek ile ticari
anlaşma yapmak istemektedir.
Referans no: BODE20200909001
Orta ölçekli bir Alman şirketi, endüstriyel salonlar, depolar, lojistik
salonları ve spor salonları için kızılötesi ısıtma sistemlerinde uzmanlaşmıştır. Sistemler, yenilikçi kontrol sistemleri ve egzoz sistemleri
/ hibrit sistemleri içermektedir. Kullanıcı için çevresel faydalar ve
maliyet tasarrufu ile yüksek enerji verimliliği sunmaktadırlar. Şirket,
farklı Avrupa ülkelerinde dağıtım hizmetleri anlaşmaları yapmak istemektedir.
Referans no: BOPL20200914002
Polonyalı KOBİ, 1994 yılından beri faaliyet göstermektedir.
Polonya’nın en büyük şirketlerinden biridir ve kozmetik ve ilaç, otomotiv sanayi ürünleri, ev aletleri ve bitki koruma ürünleri gibi geniş
bir ürün yelpazesine sahiptir. Şirket, ürünlerini dış pazarlara ihraç
etmek istemektedir ve dünya çapında ticari acenteler ve distribütörler
aramaktadır.
Referans no: TOUK20200925001
İngiltere merkezli çok disiplinli mühendislik ve yazılım şirketi, bir
tahlilin, laboratuvar protokolünün veya teşhisin görüntüleme, elektrokimyasal veya biyosensör tabanlı teknolojileri kullanarak kompakt ve
konuşlandırılabilir bir cihaza veya sensöre dönüştürülmesini sağlayan
ve böylece hızlı ve yaygın bir şekilde kullanılmasını sağlayan bir platform teknolojisi geliştirmiştir.
Bu teknolojiyi ortaklara bir lisans sözleşmesi veya teknik yardım ile
ticari bir sözleşme kapsamında sunar.
Referans no: BOPT20200908001
Atıştırmalıklar, baharatlar, meyve suları ve şekerlemeler gibi çeşitli
gıda ürünleri üreten ve satan Portekizli şirket, bu ürünleri AB içinde
veya dışında pazarlayabilecek distribütörler arıyor. Bu tür ürünlerin
satışı ve dağıtımı alanında tecrübeli bir ortak arıyor.
Referans no: BRIT20200805001
Sicilya’nın Trapani eyaletinde bulunan İtalyan şirketi, çevreye saygılı
yüksek kaliteli ürünlerle enerji verimliliği sektöründe faaliyet göstermektedir. Şirket, ürünlerini tanıtmak isteyen yabancı tedarikçiler için
acente veya distribütörlük yapmayı hedeflemektedir.
Referans no: BOIN20200902001
Bir enerji üretim ünitesinin 250 MWh kapasitesine sahip Hintli üretici, güneş enerjisi ürünlerinin yanı sıra yüksek verimli lityum iyon ve
lityum demir fosfat piller üretmektedir. Otomotiv, sağlık, güneş, telekom, savunma gibi çeşitli sektörlerde kullanılabilir. Şirket, müşterinin
gereksinimlerine göre hem eksiksiz hem de özelleştirilmiş çözümler
sunmaktadır. Şirket distribütörlük ve ticari anlaşmalar ile Avrupa’ya
açılmak üzere ortaklar aramaktadır.
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