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[başkan’dan mektup ►

“Reformlarda somut adımlar hızlanmalı” dedi...

KSO Yönetim Kurulu Başkanı Zeytinoğlu:

ABD ve AB’nin sert yaptırımlar
uygulama olasılığını bertaraf etmeliyiz

K

SO Yönetim Kurulu Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, AB
Zirvesi’nden ‘sert yaptırımlar’
çıkmamasının olumlu olduğunu
söyledi.
Türkiye’nin bir süredir gündeme
getirdiği reformların AB ile ilişkilerin normalleştirilmesi için önemli
bir fırsat yaratacağına dikkat çeken
Başkan Zeytinoğlu sorunların çözümü ve ilişkilerin gelişimi açısından
diyalog ve işbirliği mekanizmalarının hızla işletilmesinin önemine
dikkat çekti ve sözlerini şöyle
sürdürdü:
“AB Konseyi Zirve toplantısından
sert yaptırım kararı çıkmadı.
2019’da alınan, Doğu Akdeniz’deki
aramalara katılan yetkililere
yönelik kısıtlayıcı önlem listesinin
genişletilmesi yönünde Dışişleri
Konseyine bir direktif verildi. Bunun
yanında, 1 Ekim 2020 Zirvesi’nde
önerilen pozitif gündemin hala
masada olduğu ve Türkiye ile
işbirliği ve karşılıklı faydaya dayalı
bir ilişkinin AB’nin yararına olacağı
ifade edildi.
Bu önerinin içinde; gümrük
birliğinin güncellenmesi, ticaretin
kolaylaştırılması, insani temasların
artırılması gibi konular yer alıyordu.
Ancak Doğu Akdeniz şartına bağlanması haklı olarak tepki doğurdu.
Öyle görülüyorki ilişkilerin

 Kocaeli Odavizyon

geleceği ve daha kapsamlı
yaptırımlar uygulanıp
uygulanmayacağı ABD’de Ocak
2021’de işbaşına gelecek olan Biden
yönetimi ile de koordine edilecek
ve Mart 2021’deki AB Konseyinde
konu yeniden masaya gelecek. Bu
süre zarfında diplomatik ataklar
ve reform çabaları ile AB sürecinde
ilerleme sağlamak için çalışmamız
gerekiyor. ABD ve AB’nin koordineli
bir şekilde sert yaptırımlar uygulamaya başlaması olasılığını
bertaraf etmeliyiz.
Türkiye’nin reform sürecini
canlandırması ve özellikle vize
serbestliğine ilişkin kalan kriterleri
karşılamaya yönelik adım atılmasının önemine dikkat çeken Ayhan
Zeytinoğlu: “Bu kapsamda Sayın
Cumhurbaşkanının; AB’nin stratejik
hedef olduğuna ve reform sürecine
dair açıklamalarını olumlu değerlendiriyoruz.
Cumhurbaşkanımızın belirttiği
reform sürecine yönelik, önümüzdeki üç ayda somut adımlar
atma fırsatımız olduğunu, bunun
da AB ile ilişkilerin geliştirilmesinde önemli bir etken olacağını,
Türkiye’ye yabancı sermaye girişi
anlamında da ekonomiyi destekleyeceğini düşünüyorum.
Aynı şekilde ABD’nin yeni
yönetiminin göreve başlamasıyla

yapılacak diplomatik görüşmeler
sonrası ABD ile ilişkilerde de yeni bir
normalleşme süreci başlatılacağı
düşüncesindeyim.
2020’DE BÜYÜME
KSO Yönetim Kurulu Başkanı
Ayhan Zeytinoğlu, güncel ekonomik
gelişmeler hakkında da değerlendirmelerde bulundu:
“Biliyorsunuz, 3. Çeyrekte yüzde
6,7 oranında büyüdük. Bu oran bize
2020 yılını pozitif büyüme ile kapatma şansı sağladı. İkinci çeyrekte
ekonomimizde ciddi oranda bir küçülme yaşamıştık. Üçüncü çeyrekte
ise pandemi kaynaklı kısıtlamaların
normalleştiği bir dönemdi.
6,7’lik büyüme dayanıklı tüketim
harcamalarındaki genişleme ve sanayi üretiminin katkısı ile oldu.
Son kısıtlamalar ve baz etkisi
nedeniyle yılın son çeyreğinde yüzde
1-2 aralığında pozitif bir büyüme
gelebileceğini öngörüyoruz.
Detaylara baktığımızda, yerleşik
hane halkı tüketimi yüzde 9,2 artmış.
Kredi hacmindeki genişleme ve
faizlerin düşük olması, iki yıldır yerinde sayan otomobile yönelik talebi
artırdı.
Diğer taraftan yine düşük faizli
kredi imkanı ile konut talebine olan
artış, inşaat sektörünün canlanmasına katkı verdi.

SANAYİ ÜRETİMİ
Sanayi üretimi de yüzde 8 arttı,
imalat sanayi üretimi yüzde 9,3 artış
gösterdi. İkinci çeyrekte duruşta
olan firmalarımızın üçüncü çeyrekte
hemen hemen tamamının çalıştıklarını biliyoruz. Sağlanan desteklerle
gayri safi sabit sermaye oluşumu,
yani yatırımların da yüzde 22,5
arttığını görüyoruz. Özellikle makine
ve teçhizat yatırımlarındaki yüzde
23,5’luk büyüme bizleri memnun
etti.
Açıklanan verilere göre: mal ve
hizmet ihracatında yüzde 22,4’lük
bir azalış görülüyor. Bu dönemde
turizm sektörünün katkısı yetersiz
kaldı. Diğer taraftan Avrupa ülkeleri
de pandemin etkisinden kurtulamadı.
İHRACAT
Kasım ayında; ihracatımız yüzde
1 artışla 16,1 milyar dolara çıktı.
İhracatta kasım ayında da beklediğimiz rekor, ne yazık ki pandemideki
ikinci dalganın etkisi ile sınırlı kaldı.
Kasım ayı yıllık ihracatımız 167,1
milyar dolar oldu. 2020 yılı toplam
ihracatımızın 167,5 milyar dolar
olacağını tahmin ediyoruz. 2018 yılı
ihracat 167,9 milyar dolar olmuştu.
Yeni Ekonomi Programında
konulan 165,9 milyar dolarlık hedefi şimdiden yakalayabileceğimizi
görüyoruz. Aşı ile normalleşme başlarsa; önümüzdeki yıl aylık 17 milyar
doların üzerinde rekor ihracatlar
bekliyoruz.
Maalesef en büyük pazarımızdaki daralma bizim ihracatımızı da
doğrudan etkiliyor. Diğer taraftan
ihracat yaptığımız ilk 20 ülke içerisinde olup daha alt sıralara düşen
pazarlarımız da var. Örneğin Suudi
Arabistan’a olan ihracatımız yüzde
53 gerilemiş.
İTHALAT
Kasım ayında ithalat yüzde 16,1
artışla 21,2 milyar dolar
oldu.
Altın ithalatı yüzde
59 artışla 1,6 milyar dolardan
2,7 milyar dolara çıktı.
Otomotiv ithalatı
yüzde 111 artışla 961
milyon dolardan 2
milyar dolara çıktı.
İthalat alt
kalemlerine baktı-

ğımızda yatırım malları ithalatında
yüzde 32,63, hammadde, ara mallar
ithalatında yüzde 9,7 artış görüyoruz. Bu artışlar yatırımlarda ve
üretimdeki artışlara işaret ediyor.
Tüketim malları ithalatı ise yüzde 41,37 artış gösterdi. Bu kalemdeki artış hızının düşmesini arzu
ediyoruz.
İhracatın ithalatı karşılama
oranı ise yüzde 76 olarak gerçekleşti. Altın hariç bakıldığında bu oran
yüzde 86,3’e çıkıyor.
CARİ AÇIK
Ekim ayında yıllık Cari Açık 33,8
milyar dolara yükseldi. Aylık açık
273 milyon dolar oldu. Aylık açık, dış
ticaret açığının gerilemesi ile düşük
geldi. Ancak kasım ayında verilen
yüksek dış ticaret açığı nedeniyle
aylık olarak tekrar yükseleceğini
öngörüyoruz.
Pandemi nedeniyle 2020 yılında
turizm gelirleri yüzde 79 azaldı. Bir
evvelki yıl ocak-ekim ayları arasında
hizmetler gelirimiz 31.7 milyar dolar
iken, bu yıl aynı dönemde sadece 6.6
milyar dolar olarak gerçekleşti. Dış
ticaret açığımız da aynı oranda arttı.
Dolayısıyla cari açık veriyoruz. 2020
yılını 37 milyar doların üzerinde bir
açık ile kapatacağımızı düşünüyoruz.

baktığımızda; İmalat Sanayinin yüzde 25,04 ile ortalamanın üzerinde
arttığını görüyoruz. İmalat sanayi
ürün fiyatlarındaki maliyet baskısını
bu veriden görebiliyoruz.
İŞSİZLİK
İşsizlik oranı eylül ayında bir önceki aya göre 0,5 puan artışla yüzde
12,7 olarak gerçekleşti. İşsizlik bir
önceki yılın aynı ayına göre 1,1 puan
geriledi. İşgücüne katılımda önemli
azalmalar olduğunu görmekteyiz.
Geçen yılın aynı dönemine göre;
İstihdam edilenler 733 bin kişi, işgücüne katılım 1 milyon 282 bin kişi
geriledi, işsiz sayısı ise 550 bin kişi
geriledi.
Çalışan sayımızın ülkemize benzer ve gelişmiş ülkelerin oranlarına
gelmesini hedeflemeliyiz.
Aylık bazda baktığımızda ise
iyileşmeler devam ediyor. İstihdam
edilenler 153 bin kişi artarken, İşsiz
sayısı 178 bin kişi
geriledi.
Genç
nüfustaki
işsizlik
oranımız
ise yüzde
24,3 oldu.

ENFLASYON
Enflasyon verilerine baktığımızda, Kasım ayında; TÜFE yüzde 2,3
artışla yıllık yüzde 14,03, ÜFE ise
aylık yüzde 4,08 artışla yıllık yüzde
23,11 olarak gerçekleşti.
Enflasyondaki bu yükselişte
temel neden olarak döviz kurundaki
artışı görüyoruz. Üretici fiyatlarındaki hızlı artış, bir süredir yatay
seyreden tüketici fiyatlarını yukarı
çekti. 2020 yılı enflasyonu bu
düzeyin de üzerinde olabilir.
Sanayinin dört sektörünün yıllık fiyat
değişimlerine
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“Ekonomideki sorunları,
diyalog ortamı ve istişare ile
çözeceğimize inanıyoruz”
“İş ve yatırım
ortamında yaşanan
sıkıntıların ve bunlara
yönelik çözüm
önerilerimizin yapıcı
bir diyalog ortamında
ele alınmasından
büyük memnuniyet
duyduk. İçerde
ve dışarda çeşitli
zorluklar yaşadığımız
bu dönemde
devletimizi yanımızda
görmek bizim için çok
değerliydi.”
 Kocaeli Odavizyon

H

azine ve Maliye Bakanı Lütfi
Elvan, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Sanayi ve Teknoloji
Bakanı Mustafa Varank, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Ticaret
Bakanı Ruhsar Pekcan, Aile, Çalışma
ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra
Zümrüt Selçuk ve TCMB Başkanı Naci
Ağbal’ın katılımıyla, Türkiye Odalar
ve Borsalar Birliği (TOBB) yönetimi
ve 60 TOBB Sektör Meclisi ile yapılan
toplantı sonrasında değerlendirmelerde bulunan TOBB Başkanı M. Rifat
Hisarcıklıoğlu, “Ekonomideki sorunları, diyalog ortamı ve istişare ile
çözeceğimize inanıyoruz” dedi.
TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi
Elvan, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül,
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa
Varank, Tarım ve Orman Bakanı Bekir
Pakdemirli, Ticaret Bakanı Ruhsar
Pekcan, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk
ve TCMB Başkanı Naci Ağbal katılımı
ile iki oturumdan oluşan çok kapsamlı
bir istişare gerçekleştirdik.
İlk oturumda ekonomi ve reform
gündemini TOBB Yönetim Kurulumuzla birlikte istişare ettik.
İkinci bölümde ise tüm sektörleri
bir araya getiren Türkiye’nin en büyük
ve en kapsamlı sektörel toplantısını
gerçekleştirdik.
TOBB Türkiye Sektör

Meclisleri’nde her sektördeki en
büyük firmalar ve ilgili sektörel
dernekler yer alıyor. Sektör Meclislerimiz her sektörde en çok
öne çıkan sorunları ve bunların
çözümüne yönelik fikirlerini bir
araya getirdiler ve bunları videokonferans yöntemiyle Bakanlara
ilettiler. Gayet kapsamlı ve verimli bir toplantı gerçekleştirdik.
İş ve yatırım ortamında
yaşanan sıkıntıların ve bunlara
yönelik çözüm önerilerimizin
yapıcı bir diyalog ortamında ele
alınmasından büyük memnuniyet
duyduk. İçerde ve dışarda çeşitli
zorluklar yaşadığımız bu dönemde devletimizi yanımızda görmek
bizim için çok değerliydi.
Sıkıntıları aşma noktasında
başta Sayın Cumhurbaşkanımız
Recep Tayyip Erdoğan olmak
üzere Bakanlarımızın icracı ve
reformcu iş yapma vizyonlarının
büyük önem taşıdığına inanıyoruz. Hükümetimizin bu vizyonunun reformların hayata geçmesi
ve istikrarın güçlendirilmesi
açısından belirleyici olacağını
düşünüyoruz.
Ekonomiyi büyütme mücadelemizde bizleri yalnız bırakmayan, her fırsatta desteklerini
gösteren ve bu güzel istişare
ortamını sağlayan kıymetli Bakanlarımıza ve Merkez Bankası
Başkanımıza Türk özel sektörü
adına teşekkürlerimizi sunuyoruz”.
Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi
Elvan da twitter hesabından
yaptığı açıklamada, “İş dünyası
ile görüşmelerimizi TOBB ile
sürdürdük. Bakanlarımız sayın
Abdulhamit Gül, sayın Zehra
Zümrüt Selçuk, sayın Mustafa
Varank, sayın Bekir Pakdemirli
ve sayın Ruhsar Pekcan ile TOBB
heyetinin görüş ve önerilerini
dinledik. Sonuç odaklı bir toplantı
gerçekleştirdik” dedi.
Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi’nde gerçekleştirilen toplantıya, TOBB Yönetim
Kurulu Başkan Yardımcıları, Ali
Kopuz, Selçuk Öztürk, Ayhan
Zeytinoğlu, Tamer Kıran, TOBB
Yönetim Kurulu Sayman Üyesi
Faik Yavuz ile TOBB Yönetim
Kurulu Üyeleri Cengiz Günay,
Mahmut Özgener, Öztürk Oran,
Zeki Kıvanç, Oğuzhan Sadıkoğlu,
Davut Çetin, Özer Matlı, Hakan
Ülken ve Selim Kandemir katıldı.

Hisarcıklıoğlu 36. İSEDAK
Toplantısı’na katıldı

T

ürkiye Odalar ve Borsalar
Birliği (TOBB) Başkanı M. Rifat
Hisarcıklıoğlu, Cumhurbaşkanı
Recep Tayyip Erdoğan’ın da katılımıyla, yeni tip koronavirüs (Kovid19) nedeniyle çevrim içi düzenlenen 36’ncı İslam İşbirliği Teşkilatı
Ekonomik ve Ticari İşbirliği Daimi
Komitesi (İSEDAK) Toplantısı’nın
Açılış Oturumuna katıldı.
TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu
burada yaptığı konuşmada, birlik
ve beraberliğin önemine vurgu yaparak “Bizler ayrı düştüğümüz için,
rahmeti ve bereketi kaybettik. İslam
ülkeleri olarak; birliği, beraberliği,
dayanışmayı seferber etmemiz gerekirken, enerjimizi ve kaynaklarımızı, aramızdaki çekişmelerle heba
ediyoruz. İhtilafları değil ittifakları,
husumeti değil muhabbeti güçlendirmeliyiz. Bölücü değil, birleştirici
olmalıyız. Bunun en önemli yolu da
ticaret. Niye ticaret? Çünkü ticaret,
en büyük huzur kaynağıdır. Ticaret
yapan, ihtilafı konuşmaz, birbirine
kötü bakmaz. Bu nedenle önce,
ülkelerimiz arasındaki ticari engelleri kaldırmalı, birbirimizle ticareti
artırmalıyız” dedi.
İslam ülkeleri arasındaki tercihli
ticaret anlaşmasının (TIPS-OIC) hayata geçirmesi gerektiğini bildiren
Hisarcıklıoğlu, çalışmalarda son
aşamaya gelindiğini ifade etti. İş ve

insani amaçlı seyahatlere, gerekli
tedbirler alındıktan sonra izin verilebileceğini anlatan Hisarcıklıoğlu,
pandemi süreci dışında düşünüldüğünde vize konusunun sorun
olmaya devam ettiğini dile getirdi.
- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip
Erdoğan
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip
Erdoğan da burada yaptığı konuşmada “Hukuk ve demokrasi
içinde uluslararası platformları da
kullanarak Batı’yı veba gibi saran
kültürel ırkçılıkla mücadele etmek
durumundayız. Hiç şüphesiz bunun
yolu da güç birliği yapmamızdan
geçiyor.” dedi.
Turizmin salgının en çok vurduğu sektörlerin başında geldiğine
işaret eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Özellikle bu yılki oturumun da
temasını oluşturan turizm sektörümüzde rekabetin ve girişimciliğin
güçlendirilmesini gayet başarılı bir
şekilde göstermeliyiz. Dış ticaretimizin de salgın sürecinde ağır bir
tahribat yaşamaması için ticareti
teşvik edici ve kolaylaştırıcı önlemleri devreye sokmalıyız. İSEDAK
kapsamında üye ülkelerimiz arasındaki ticaretin artırılmasına yönelik atacağımız adımların önemini
bilhassa vurgulamak istiyorum.”
şeklinde konuştu.

Kocaeli Odavizyon
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2020 Sektörel Performans ödülleri
sahiplerini buldu
13’üncü Sektörel Performans Değerlendirme Ödül
Töreni’nde 21 firmaya KOBİ ile Büyük ve Orta Ölçekli
İşletme Ödülü verildi.

K

ocaeli Sanayi Odası (KSO)
13’üncü Sektörel Performans
Değerlendirme Ödül Töreni
25 Kasım 2020 günü, TOBB Yönetim
Kurulu Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu,
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi
Başkan Vekili Yaşar Çakmak, Vali
Seddar Yavuz’un katılımlarıyla
gerçekleştirildi. Programda bölgede
faaliyet gösteren 24 firmaya KOBİ ile
Büyük ve Orta Ölçekli İşletme Ödülü
verildi. Bu yılki Büyük Ödül’ün sahibi

 Kocaeli Odavizyon

KOBİ Ödülü’nde Altaş Alüminyum
İmalat San.ve Tic. A.Ş, Büyük ve
Orta Ölçekli İşletme Ödülleri’nde ise
Hektaş Ticaret Türk A.Ş oldu.
SO Başkanı Ayhan
Zeytinoğlu’nun ev sahipliğinde
gerçekleştirilen Online
törende ilk sözü alan KSO Başkanı
Zeytinoğlu, “Bu yıl 13’üncü Sektörel
Performans Değerlendirme Ödül
Töreni’nine gösterilen ilgiden dolayı
teşekkür etti.

K
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2020 Sektörel Performans
ödülleri sahiplerini buldu
13’nci Sektörel Performans Değerlendirme Ödül Töreni’nde 21
firmaya KOBİ ile Büyük ve Orta Ölçekli İşletme Ödülü verildi.

K

ocaeli Sanayi Odası (KSO) 13’nci
Sektörel Performans Değerlendirme Ödül Töreni TOBB Yönetim
Kurulu Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu,
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkan
vekili Yaşar Çakmak ve Vali Seddar
Yavuz’un katılımlarıyla gerçekleştirildi.
KSO Başkanı Ayhan Zeytinoğlu’nun
ev sahipliğinde gerçekleştirilen onli-
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ne törende ilk sözü alan KSO Başkanı
Ayhan Zeytinoğlu, “Bu yıl 13’nci Sektörel Performans Değerlendirme Ödül
Töreni’nine gösterilen ilgiden dolayı
teşekkür etti.
KSO Başkanı Zeytinoğlu, “Kısaca Odamız ve ilimiz verilerine bakacak olursak; Odamıza kayıtlı 2 bin 630 adet
firma . 310’u yabancı sermayeli (Yüzde

10’unun üzerinde) Otomotiv (yüzde
39), kimya (yüzde 27), metal (yüzde 19)
İmalat sanayinin yüzde 13’ü İlk 500’de
79 işletme (ilk 1000’de). Ama İstanbul
Sanayi Odası’nın açıkladığı listede Kocaelili firma sayısı 36 görünüyor. Mesela Ford İstanbul’da görünüyor.Merkezleri başka illerde olup, üretimleri
ilimizde olan firmaları dikkate aldığımızda bu sayı 79 oluyor.
İlimizde üretim yapıp da, vergilerini
İstanbul’da veren 723’ün üzerinde firmamızın karı, İlimiz merkezli 2 bin firmanın kârının neredeyse iki katı.
Dolayısıyla Büyükşehir Belediyemizin
burada ciddi kaybı oluşmaktadır.Bu
durum Türkiye genelinde birçok ilin sıkıntısı. Bu konuda veriler yanlış olursa
teşviklerin ve desteklerin yönlendirilmesinde sorunlar oluşuyor. Sizden;
1) Firmaların vergilerini üretim yaptıkları ilde ödemeleri noktasında desteklerinizi talep ediyoruz.
2) Benzer şekilde illerin ihracat rakamlarının da firmaların üretim yaptıkları
yer esas alınarak hesaplanmasını istiyoruz.”

Kocaeli Odavizyon
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13. Sektörel Performans Ödül
Töreni’nde
24 firmaya ödül verildi
Büyük Ödüller
KOBİ

ALTAŞ ALÜMİNYUM İMALAT SAN. Ve TİC. A.Ş.

BÜYÜK ÖLÇEKLİ KURULUŞ

HEKTAŞ TİCARET TÜRK A. Ş.

Altaş Alüminyum adına Genel Müdür Taşkın Özkal,
ödülünü Kocaeli Valisi Seddar Yavuz’dan aldı.

Hektaş Ticaret adına Bütçe ve Kurumsal İzleme
Direktörü Hüseyin Çimen, ödülünü Kocaeli Valisi
Seddar Yavuz’dan aldı.

Sektör Ödülleri
ELEKTRİK ELEKTRONİK VE
OTOMASYON ÜRÜNLERİ

KOBİ

SAMM TEKNOLOJİ İLETİŞİM SANAYİ VE TİCARET AŞ.

GIDA SANAYİ

KOBİ

CANSU SU SANAYİ NAKLİYAT TİC. LTD. ŞTİ.

HAVACILIK SANAYİ

KOBİ

ALFA İLERİ TEKNOLOJİ SAVUNMA VE HAVACILIK SAN.
VE TİC.LTD.ŞTİ.

İNŞAAT VE YAPI
MALZEMELERİ SEKTÖRÜ

KOBİ

KYK YAPI KİMYASALLARI SAN.VE TİC.A.Ş.

KOBİ

GREEN CHEMİCALS KİMYASAL MADDELER SAN. ve
TİC. A.Ş.

BÜYÜK ÖLÇEKLİ KURULUŞ

GÜLÇİÇEK KİMYA VE UÇAN YAĞLAR SAN. VE TİC.A.Ş.

KOBİ

ROBO OTOMASYON VE MÜHENSİLİK

BÜYÜK ÖLÇEKLİ KURULUŞ

VASTAŞ VALF ARMATÜR SANAYİ TİCARET AŞ.

KOBİ

KARTAL BOMBE ÜNİTELERİ SAN.VE TİC.A.Ş

KİMYA SANAYI SEKTÖRÜ
MAKİNE SANAYI
SEKTÖRÜ
METAL SANAYİ SEKTÖRÜ

BÜYÜK ÖLÇEKLİ KURULUŞ

MAS-DAF MAKİNA SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ

MERMERCİLİK VE
MADENCİLİK SEKTÖRÜ

KOBİ

ESMER MERMER SANAYİ VE TİCARET A.Ş

MOTORLU TAŞIT SERVİS
SANAYİ SEKTÖRÜ

KOBİ

KOCAELİ KAYA OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET AŞ.

14 Kocaeli Odavizyon

PETROL VE PETROL ÜRÜNLERI SANAYİ SEKTÖRÜ
PLASTIK VE KAUÇUK
ÜRÜNLERI SEKTÖRÜ

BÜYÜK ÖLÇEKLİ KURULUŞ

BELGİN MADENİ YAĞLAR TİCARET VE SANAYİ AŞ.

KOBİ

POLİNER PLASTIK AMBALAJ GERI DÖNÜSÜM DERI
SAN. TIC.A.S.

BÜYÜK ÖLÇEKLİ KURULUŞ

PİMTAŞ PLASTİK SAN.TİC.A.Ş

SAVUNMA SANAYİ
SEKTÖRÜ

KOBİ

SYSTEM SAVUNMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

TAŞIT ARAÇLARI VE YAN
SANAYİ SEKTÖRÜ

KOBİ

VOLTA MOTOR SANAYİ VE TİCARET AŞ.

BÜYÜK ÖLÇEKLİ KURULUŞ

FORD OTOMOTİV SAN. A.Ş.

YAZILIM ÜRÜNLERİ
SEKTÖRÜ

KOBİ

ASİS OTOMASYON VE AKARYAKIT SİST. A.Ş.
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SAMM Teknoloji Mustafa Akşit, ödülünü Kocaeli
Sanayi Odası Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa
Böyet’ten aldı.

Cansu Su Sanayi adına Yunus Emre Gülay,
ödülünü Kocaeli Sanayi Odası Yönetim Kurulu
Üyesi Mustafa Böyet’ten aldı.

Esmer Mermer adına Pelin Çakır, ödülü Kocaeli
Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı
Çınar Ulusoy’dan aldı.

Kocaeli Kaya adına Atalay Kaya, ödülünü Kocaeli
Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı
Çınar Ulusoy’dan aldı.

Alfa İleri Teknoloji adına Dr.Arda Sürmeli,
ödülünü Körfez Ticaret Odası Başkanı
Recep Öztürk’ten aldı.
16 Kocaeli Odavizyon

System Savunma adına Caner Alp, ödülünü
Körfez Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı
Recep Öztürk’ten aldı.

KYK Yapı adına Cemil Onur Sürmeli, ödülünü
Körfez Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı
Recep Öztürk’ten aldı.

Kartal Bombe adına Ekrem Kartal, ödülünü Körfez
Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Recep
Öztürk’ten aldı.

Poliner Plastik adına Hüseyin Yılmaz, ödülünü
Kocaeli Sanayi Odası Meclis Başkanı Hasan
Tahsin Tuğrul’dan aldı.

Pimtaş adına Şamil Şahmaz, ödülünü Kocaeli
Sanayi Odası Meclis Başkanı Hasan Tahsin
Tuğrul’dan aldı.
Kocaeli Odavizyon
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Robo Otomasyon adına Haluk Özcan, ödülünü
Kocaeli Sanayi Odası Meclis Başkanı Hasan
Tahsin Tuğrul’dan aldı.

Vastaş adına Ahmet Saraoğlu, ödülünü Kocaeli
Sanayi Odası Meclis Başkanı Hasan Tahsin
Tuğrul’dan aldı.

Green Chemicals adına Şirket Sürdürülebilirlik
Lideri İrem Atay, ödülünü Kocaeli Sanayi Odası
Başkanı Ayhan Zeytinoğlu’ndan aldı.

Gülçiçek Kimya adına CFO Enver Kurt,
ödülünü Kocaeli Sanayi Odası Başkanı Ayhan
Zeytinoğlu’ndan aldı.

Volta Motor adına Fahriye Ahıskalı,
ödülünü Kocaeli Sanayi Odası Başkanı
Ayhan Zeytinoğlu’ndan aldı.
18 Kocaeli Odavizyon

Asis Otomasyon adına Yusuf Kaya, ödülünü
Kocaeli Sanayi Odası Başkanı Ayhan
Zeytinoğlu’ndan aldı.

Ford Otomotiv adına Güven Özyurt, ödülünü
Kocaeli Valisi Seddar Yavuz’dan aldı.

Belgin Madeni Yağlar adına Bülent Araslı,
ödülünü Kocaeli Valisi Seddar Yavuz’dan aldı.

Kocaeli Odavizyon
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MG International Fragrance Company
‘‘Büyük Ölçekli Kuruluş” kategorisinde “Çizgi Üstü
Sektörel Performans’’ ödülüne ikinci kez layık görüldü
Kocaeli Sanayi Odası tarafından bu yıl 13’üncüsü gerçekleştirilen ‘Çizgi Üstü
Sektörel Performans’ ödül töreninde, Gülçiçek Kimya ikinci kez ‘Büyük Ölçekli Kuruluş’ kategorisinde ödüle layık görüldü.
Açılış konuşmasını Kocaeli Sanayi Odası Başkanı Ayhan Zeytinoğlu’nun yaptığı organizasyonda, jüriler katılımcıları verimlilik, yenilikçilik, markalaşma,
finansal sonuçlar, dış ticaret, topluma katkı, istihdam sağlama, çalışanların
geliştirilmesi başlıklı 7 kriterde ve 360 derece değerlendi.

G

ebze Organize Sanayi Bölgesi
tesislerinde Covid 19 ile mücadele sürecinde toplum sağlığı
ve hijyeni için titizlikle üretimine devam eden MG International Fragrance
Company, Kocaeli Sanayi Odası tarafından Kimya Sektörü ‘Büyük Ölçekli
Kuruluş’ kategorisinde ikinci kez ‘Çizgi
Üstü Sektörel Performans’ ödülünün
sahibi oldu.
Başarılı sanayi kuruluşlarının ödüllendirilmesi amacıyla, bu sene 13’üncüsü
düzenlenen 2020 yılı Çizgi Üstü Sektörel Performans Değerlendirme Organizasyonu, programcı Ali Çağatay’ın sunumu ile online olarak gerçekleştirildi.
Jürilerin, katılımcıları verimlilik, yenilikçilik, markalaşma, finansal sonuçlar, dış ticaret, topluma katkı, istihdam
sağlama, çalışanların geliştirilmesi
başlıklı 7 kriterde ve 360 derece değerlendirdiği organizasyonda, Kimya
Sanayi Sektörü ödülünü MG International Fragrance Company’i temsilen
CFO Enver Kurt teslim aldı.
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Sayın Rıfat Hisarcıklıoğlu, Kocaeli
Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili
Yaşar Çakmak ve Vali Seddar Yavuz’un
katılımıyla, Kocaeli Uluslararası Kongre Merkezi’nde gerçekleştirilen ödül
töreninde, açılış konuşmasını Kocaeli
Sanayi Odası Başkanı Ayhan Zeytinoğlu yaptı.
Zeytinoğlu konuşmasında, bu yıl 13.sü
düzenlenen Performans Değerlendirme Ödül Törenine olan ilgiden duyduğu mutluluğu dile getirerek, ülke
ekonomisine katkı sağlayan firmaları
ödüllendirmenin ve onları çizgi üstüne
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çıkarmanın öneminden bahsetti.
MG International Fragrance Company
adına ödülü Ayhan Zeytinoğlu’ndan
teslim alan MG International CFO’su
Enver Kurt ‘‘Dünya genelinde yaşanan
COVID 19 salgını nedeni ile son derece hassas bir dönemden geçen ülkemizde MG International ailesi olarak
toplumumuzun sağlığı ve hijyeni için,
sektörümüzün ihtiyaçlarını en hızlı
şekilde karşılamaya ve Gebze Organize Sanayi Bölgesi tesisimizde titizlikle
üretmeye devam ediyoruz. Bu ödülü
pandemi sürecinde, canla başla çalışarak üstün emek gösteren ekip arkadaşlarım ve tüm sektör üreticilerimizi
temsilen alıyor ve içtenlikle teşekkür
ediyorum.’’ dedi.

MG International
Fragrance Company, 72’den fazla
ülkede ve yurt içinde
yaklaşık 4 bin global
üreticiye esans komposizyonu ve hammaddesi tedarik
etmekte, Türkiye’nin en büyük
ilk 750 sanayi şirketi arasında yer
almaktadır. MG International, çevreye duyarlı üretimi, “önce çalışan
ve müşteri” odaklı yaklaşımı
ve verimli yüksek teknoloji
kullanımıyla, sağlıklı ve
güvenli çalışma ortam
koşullarını titizlikle
önemsemektedir.

Bilişim ve teknoloji sektöründe 2020’nin en
iyi performansı SAMM Teknoloji’nin
SAMM Teknoloji İletişim San.ve Tic. A.Ş, Kocaeli Sanayi Odası’nın 2020 yılında gerçekleştirdiği ‘Sektörel Performans Ödülleri Töreni’nde ‘Elektrik, Elektronik ve Otomasyon’ sektöründe KOBİ ödülünün sahibi oldu. 18 yıllık firma
böylece teknoloji ve bilişimdeki farkını bir kez daha göstermiş oldu.

T

elekom, bilişim ve inşaat sektörlerine ürün ve çözümler sunan
SAMM Teknoloji İletişim Sanayi
ve Ticaret AŞ., Ar-Ge destekli üretimi
ile projelere katma değer sağlayan
çözümler üretiyor. SAMM Teknoloji
2020 yılında, hizmet verdiği sektörlerde yaptığı ar-ge çalışmaları ile Kocaeli
Sanayi Odası tarafından bu yıl 13’üncüsü gerçekleştirilen ‘Sektörel Performans Töreni’nde elektrik, elektronik ve
otomasyon sektörlerinde KOBİ kategorisinde ödüle layık görüldü. Ödülü,
Kocaeli Sanayi Odası Yönetim Kurulu
Üyesi Mustafa Böyet’ten alan Genel
Müdür Mustafa Akşit, 2018 yılında tescil edilen ar-ge merkezlerinde, ağırlıklı
olarak kendi iş kollarını destekleyen
ürünler geliştirdiklerini söyledi.
60’ı mühendis 250’nin üzerinde çalışanı ile Gebze’de 2 fabrika ve Ar-Ge
merkezi ile büyük bir aile olduklarının altını çizen Mustafa Akşit, ‘şirket’
kavramına çok önem verdiğini ancak
bunun bilinen 9-6 mesai değil, bir ekip
çalışması olduğuna inandığını anlattı.
“Şirket; yıllarca okuyup aldığınız diplomayı, okuduğunuz kitapları, aldığınız
aile terbiyesini uygulama yeridir. Şirketler köylerin, ilçelerin, illerin, ülkelerin hatta dünyanın kaderini değiştirebilirler.
Şirket, çalışanlar ve şirket sahipleri için yalnızca para kazanma yeri de
değildir. Şirket bir sosyal sorumluluktur.” diyen Mustafa Akşit, Kocaeli Sanayi Odası’Nın ‘Sektörel Performans
Ödülleri’ne başvuru için bu noktadan
hareket ettiklerini; sektördeki yerlerini
sorgulamak için ilgili verileri ilgili kuruluşlarla paylaşmaya başladıklarını
söyledi. Aldıkları ‘sektörel performans
ödülü’ ve benzerlerinin kendilerine yılın yorgunluğunu unutturan güzel anılar bıraktığını söyleyen Mustafa Akşit,
“Bu tip ödüller neyi yanlış, neyi doğru
yaptığımızı bize gösteren bir ölçüt olmaktadır. Bu organizasyonlara öncü-

lük eden, bizleri bir araya getiren TOBB
ve diğer meslek kuruluşlarına çok teşekkür ederim.” dedi.
Marmara Bölgesi gibi sanayinin en
yoğun ve çok saygın firmalarının olduğu bir bölgede Kocaeli Sanayi Odası
tarafından böyle bir kategoride ödül
alabilmenin kendilerini ve çalışma arkadaşlarını çok mutlu ettiğini belirten
Mustafa Akşit, “Bu tür organizasyonlara katılmayı genelde pek tercih etmem

ama bizim gibi zorluklardan geçen,
mücadele veren ve başarı kazanan
meslektaşlarımızla bir arada olmak,
sohbet etmek her zaman keyifli ve faydalı oluyor.” dedi.
Çok iyi mühendislerinin ve iyi bir
ekipleri olduğunun altını çizen Mustafa
Akşit sözlerini, “Zamanla daha büyük
başarılara imza atıp, ülkemizin kalkınmasına faydalı olmak en büyük amacımızdır.” şeklinde tamamladı.

Kocaeli Odavizyon
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Pimtaş, yatırımlarıyla büyümeye devam ediyor
Kocaeli Sanayi Odası tarafından bu yıl 13’üncüsü gerçekleştirilen Sektörel
Performans Ödül Töreni’nde Pimtaş bu yıl, plastik ve kauçuk ürünleri sektöründe büyük ölçekli işletme kategorisinde ödül aldı.

T

üm dünyayı etkisi altına alan
koronavirüs pandemisi sağlık
alanı kadar ekonomiyi de etkiledi. Pimtaş Plastik pandemiye rağmen
Avrupa ülkeleri olmak üzere 106 ülkeye ihracat yaparken, iç pazarda da
81 ilde satış gerçekleştirmeye devam

ediyor. İhracatta Avrupa odaklı çalışan
şirket yenilikçi ürünleri ile ihracat ağını
genişletmek için de çalışmalarını sürdürüyor. Boru, ek parça, küresel vana,
kelebek vana, çekvalf, rakor, havuz ve
tesisat ekipmanlarının kendine özgü
tasarımını ve imalatını yaptıklarını kaydeden Pimtaş Yönetim Kurulu
Başkanı Şamil Tahmaz, yeni fabrika
yatırımlarını da hayata geçirmeye hazırladıklarını ifade etti.
Endüstri Yapı Tarım ve Plastik sektöründe hizmet veren Pimtaş Pilastik,
2018’de Türkiye’nin en çok Ar-Ge harcaması yapan şirketler araştırmasında, bin 500’ den fazla Ar-Ge merkezi
ve tasarımı içinde 2 milyar 28 milyon
TL Ar-Ge harcamasıyla 294’üncü sırada yer alıyor. Firma yılda 25 Ar-Ge
projesi gerçekleştiriyor. Mevcut ürünlerinde iyileştirmeler yapıldığını kaydeden Şamil Tahmaz, yeni nesil kaplin
ürünlerini pazara sunduklarını belirtti.
İhracat ağına yeni pazarların eklen-
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mesinin gündemlerinde olduğunu, Avrupa pazarında da daha fazla rol oynamak istediklerine dikkat çekiyor.
Pandemi döneminde tüm dünyada yaşanan ekonomik daralmalara rağmen
Pimtaş yapmış olduğu yatırımlarla büyüyen Türkiye ekonomisine katkı sağlıyor. 4’üncü fabrika yatırımı ve Ankara’
da açılan deposu ile üretim ve lojistik
ağını güçlendiriyor.
Pandemi döneminde ticari faaliyetlerinin aksamaması için yeni yöntem-

ler geliştiren Pimtaş, temassız ticaret
lokasyonları ile dış ticaret çalışmaları
için lojistik ekipleri ve çalışanlarının
sağlığını düşünerek uygun çalışma
modeli sağlıyor. Bu kapsamda video
konferans oturumları gerçekleştirerek, temassız ticaret konusundaki paylaşımları ile çalışmalarına yeni normal
düzene ayak uydurarak devam ediyor.
Şamil Tahmaz, yatırımlarına gelecek
yıllarda da hız kesmeden devam edeceğini belirtti.

Ford Otosan, Türkiye’nin ilk ‘Batarya Montaj
Fabrikası’nı kuracak
Ford Otosan, Türkiye’de üretilecek ilk tam elektrikli ticari araç,
Ford E-Transit’in üretim sorumluluğunu almasının ardından
elektrikli araç dönüşümünde önemli rol oynayacak yeni yatırımını
duyurdu. Şirket, Ford Avrupa’nın en büyük ticari araç üretim
merkezi olan Kocaeli Fabrikalarında “Batarya Montaj Fabrikası”
yatırımını hayata geçirmek için çalışmalara başladı.

F

ord Ford’un elektriklenme stratejisi kapsamında yeni bir aşamaya
geçtiklerini vurgulayan Ford Otosan Genel Müdürü Haydar Yenigün,
şunları söyledi:
“Ford Otosan olarak, bugüne kadar
ülkemiz adına ticari araç üretiminde
önemli sorumluluklar üstlendik, mühendislik bilgi birikimimiz ile Ford dünyasında çok önemli bir konuma ulaştık.
Otomotiv sanayinin dönüşümüne öncülük etmek üzere elektrikli araç yatırımlarımıza Türkiye’nin ilk ve tek şarj
edilebilir ticari aracı Custom PHEV üretimi ile başlamıştık. Geçtiğimiz günler-

de, Ford’un ilk tam elektrikli ticari aracı
olan E-Transit’in üretim sorumluluğunu üstlenerek büyük bir başarıya imza
attık. Şimdi de tamamı Ford Otosan
mühendisleri tarafından tasarlanan
batarya montaj fabrikamızı kurmak
için çalışmalara başladık. Böylece, Kocaeli Fabrikalarımızın Türkiye’de ilk ve
tek entegre araç üretim tesisi olması
yolunda önemli bir adım attık. Batarya adımımız ile yazılım mühendisliği
yeteneklerimize bir yenisini ekliyoruz.

Bu önemli yatırımla batarya montajının ötesinde donanım ve yazılımsal
testleri de kendi mühendisliğimiz ile
yerli olarak geliştiriyoruz. Dolayısıyla bu yatırım sadece Ford Otosan için
değil, ülkemiz için bir kazanımdır. Bataryası dahil elektrikli araç üretiminin,
geniş bir ekosistemde ülke ekonomisine ve yerli tedarikçiler dahil sanayimizin dünyada rekabet edebilmesine çok
olumlu katkılarda bulunacağına inanıyorum” dedi.
- 60 yıldır yatırımlar hız kesmiyor
Ford Otosan’ın 60 yıldır Türkiye otomotiv sanayinin öncü gücü olduğunu
ve ilkleri başardığını kaydeden Yenigün, sözlerini şöyle sürdürdü; “Gururla
söyleyebiliriz ki, koşullar ne olursa olsun durmaksızın Türkiye’ye yaptığımız
yatırımlarla değer katarken, otomotiv
endüstrisinde hep ‘ilk’lere imza atmayı başardık. 60 yıllık yolculuğumuzda;
toplamda 6 milyona yakın araç ürettik, tüm dünyaya ihraç ettik. Ar-Ge
gücümüzle Türkiye’nin ilk yerli üretim
motorundan, ITOY ödüllü kamyonuna
varan birçok başarıya imza attık. Ticari araçta Avrupa’nın en büyük üretim üssü haline geldik. Binlerce aileye
istihdam sağladık, sağlamaya devam
ediyoruz Türkiye’de en çok yatırım
yapan şirketlerden biriyiz, sadece son
10 yılda 2,5 milyar euro yatırım yaptık. Hafif ticaride %71.8 ve ağır ticaride
%79.4’e ulaşan yerlilik oranlarımızla
Türkiye’nin en iyisi noktasına geldik.
Sadece biz değil, ülkemizdeki otomotiv ekosistemi, yan sanayi ve tedarikçilerimiz de bizimle birlikte büyüdü,
globalleşti. Yerli üretim Transitlerimiz
bugüne kadar dünya çapında milyonlarca müşteriye ulaştı, 2022’de de tam
elektrikli ve yerli e-Transitlerimiz Avrupa yollarında olacak. Elektrikli araç
yatırımlarımızla, bugüne kadar olduğu

gibi bundan sonra da önemli başarılara koşacağımıza eminim.”
- Ford Otosan mühendisleri batarya
üretiminde kritik süreçleri üstleniyor
Türkiye’de üretilecek ilk tam elektrikli
ticari araç olan Ford E-Transit, 67 kWh
400 Volt lityum iyon pil ile 350 km’ye
kadar menzil sunacak. Entegre çalışma sistemini hedefleyen yeni batarya
montaj fabrikası son teknoloji imalat
çözümleri ile donatılacak, AGV (akıllı
taşıma sistemleri) ile verimlilik sağlanacak. Yüksek kaliteli ürün çıktıları
almak için yeni nesil perçinleme ve
kaynak teknolojileri kullanılacak. 8’i
montaj hattında, 22’si ise kasa imalat
hattında olmak üzere toplamda 30
adet robot sayesinde otomasyon seviyesi yüksek ve esnek bir üretim tesisi
oluşturulacak. Teknolojik tesiste kolaboratif robotlar ile kameralı kontroller
yapılacak.
Bataryalar yine Ford Otosan’ın kuracağı test laboratuvarlarında elektrik
testi, hava kaçağı testi gibi güvenlik
testlerinden geçirilecek. Bu test esnasında batarya paketinin; şarj düzeyi, paket ve hücre sıcaklık kontrolü ile
yazılım kontrolü yapılacak. Kullanılacak yeni soğuk metal transfer kaynak
teknolojisi ile batarya kasalarının hava
ve su sızdırmazlığı %100 kontrol altına alınacak. ‘Light Guide System’ adı
verilen projeksiyon ve 3D sensörlerle
batarya paketinin tüm montaj adımları takip edilebilecek. Destek sistemine
ek olarak kolaboratif robotlar üzerine
yerleştirilmiş görüntü işleyen kameralar ile olası üretim hatalarının önüne
geçilecek.
Otosan, elektrikli araçlara dönüşüm
sürecinde büyük önem arz eden ‘Batarya Montaj Fabrikası’nı 2022 itibarıyla Kocaeli’de hayata geçireceğini
açıkladı.

Kocaeli Odavizyon

23

[sektörel performans ►

Vali Seddar Yavuz, 13. Sektörel Performans
Değerlendirme Ödül Töreni’ne katıldı

M

armara Bölgesindeki başarılı sanayi kuruluşlarımızı
ödüllendirmek amacıyla,
Kocaeli Sanayi Odasının ev sahipliğinde düzenlenen 13. Sektörel Performans Değerlendirme Ödül Töreni,
Vali Seddar Yavuz’un katılımlarıyla
gerçekleştirildi.
Vali Seddar Yavuz’un yanısıra,
Kocaeli Sanayi Odası Başkanı Ayhan
Zeytinoğlu, Kocaeli Sanayi Odası Meclis Başkanı Tahsin Tuğrul, Körfez Ticaret Odası Başkanı Recep Öztürk, ödül
alacak firmalar ve çok sayıda sanayici
işadamları Uluslararası Kongre Merkezinde düzenlenen törende hazır bulunurken; Büyükşehir Belediye Başkan
Vekili Yaşar Çakmak, TOBB Yönetim
Kurulu Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu
ve işadamlarıyla diğer katılımcılarda
videokonferans yöntemiyle törene
katılım sağladılar.
Kocaeli Sanayi Odası Başkanı
Ayhan Zeytinoğlu ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Yaşar Çakmak’ın
konuşmalarının ardından Türkiye
Odalar Borsalar Birliği Başkanı M. Rıfat Hisarcıklıoğlu yaptığı konuşmalarında; “Sizlerle online da olsa beraber
olmaktan büyük mutluluk duyuyorum.
Kocaeli Sanayi Odamızın 12 sene önce
başlattığı bu organizasyonla ülke
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çapında ses getiren ulusal bir nitelik
kazandı. Böyle bir işi başlatıp sürdürmek bir ekip başarısıdır. Sizlerin sıkıntılarını çözmek noktasında elimizden
gelen her şeyi yapıyoruz. Bu süreçte
hepimizin sıkıntıları olacaktır. Ancak
bu süreci hep beraber aşacağız. Birbirimizi ötekileştirmediğimiz sürece
üstesinden gelemeyeceğimiz hiçbir
sorun olamaz. Birlik olursak ülkemizin dünyanın en büyük ekonomileri
arasına sokabiliriz.” diyen Başkan
Hisarcıklıoğlu organizasyonun düzenlenmesinde emeği geçen herkese
teşekkür etti.
Vali Seddar Yavuz ise törende yaptığı konuşmalarında; “Ülkemizin bilim,
sanayi ve teknoloji üssü olan ve aynı
zamanda ülkemizi dünya ile yarıştıran
ve önümüzdeki yıllarda da bu yarışmada en ön safta olmasını sağlayacak
bir şehirde sizlerle birlikte olmaktan
büyük memnuniyet duyuyorum. Bu
vesileyle siz değerli sanayicilerimizi tebrik ediyorum. Bugün iki tane
Organize Sanayi Bölgemizde gezerek
incelemelerde bulundum. Oradaki bir
takım sanayi kuruluşlarımızı gördükten sonra, Kocaeli’nin orta yüksek
teknoloji kullanan ve ülkeyi de orta
gelir tuzağından çıkarabilecek, bu konuda öncülük yapabilecek potansiyele

sahip olduğu kanaatine vardım. Dolayısıyla çok kıymetli Odalar ve Borsalar
Birliği Başkanımızın tecrübesiyle beraber ülkemizin bu kutlu yürüyüşünde
hep beraber ele ele pek çok başarılara
ulaşacağımızdan hiç şüphem yok.
Rekabetin bu kadar arttığı ve karlılığın
düştüğü dünyada özellikle inovasyonun, ARGE’nin çok daha kıymetli hale
geldiğini hepimiz biliyoruz ve bunu en
iyi de sizler biliyorsunuz. Diğer taraftan kalkınma ve gelişme noktasında
ihracatın önemini hepimiz kavrıyoruz.
Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın sizlerle sürekli yakın
ilgi alaka içerisinde olması ve sizin
sorunlarınızı çok yakından bilmesi
vesilesiyle sanayicilerimizin sorunları
daha hızlı bir şekilde çözülüyor. Buda
yine bizim güçlü yanlarımızdan bir tanesidir. Bir kez daha ödül almaya hak
kazanan sanayi kuruluşlarımızı tebrik
ediyorum.” diyen Vali Seddar Yavuz
organizasyonun düzenlenmesinde
emeği geçen Kocaeli Sanayi Odamıza
teşekkür etti.

[çevre ►

Başkan Büyükakın, “Ocak ayı sonunda
teleferik ihalesine çıkıyoruz”

M

armara Belediyeler Birliği ve
Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir
Büyükakın, Kartepe Teleferik Projesi
güzergâhını yerinde görmek için Kuzu
Yayla bölgesinde inceleme yaptı.
İnceleme sonrası bir açıklama yapan
Başkan Büyükakın, “Kartepe’nin uzun
dönemdir özlemle beklediği teleferik projesini ihale aşamasına kadar
getirdik. İnşallah sonlanma noktası
bulunduğumuz yer ve aynı zamanda
teleferiğin ayağının basacağı yer.
Yaklaşık beş kilometrelik teleferik
hattımızın projesi de tamamlandı.
Ocak ayının sonu gibi ihaleye çıkarız
ve çalışmalara başlarız” dedi.
“SOSYAL DONATILAR VE MÜŞTEMİLAT
HAZIRLANMIŞ OLACAK”
Büyükşehir Belediyesi Genel
Sekreteri Balamir Gündoğdu, Kartepe
Belediye Başkanı Mustafa Kocaman,
Fen İşleri Daire Başkanı Ayşegül
Yalçınkaya ve Park Bahçeler Daire
Başkanı Cenan Turan incelemelerde Başkan Büyükakın’a eşlik ettiler.
Projenin tüm detaylarını bir kez daha
gözden geçiren Başkan Büyükakın, “Bu
bölgeye vatandaşlarımızın teleferikle
geldiğinde dinlenebilecekleri, konaklayabilecekleri, gezi, yürüyüş ve kayak
yapabilecekleri alanların da planlamasını bir taraftan Park Bahçeler
ekiplerimiz yapıyor. İnşallah teleferik
çalışmaları bittiğinde bu bölgedeki
sosyal donatılar ve müştemilat da hazırlanmış olacak” ifadelerini sarf etti.

bir zaman zarfında Kartepe’ye bu güzel projeyi kazandıracağız” açıklamasını yaptı. Kartepe ilçesinde Derbent
bölgesinden başlayarak Kuzu Yayla
bölgesine ulaşacak teleferik projesi,
yaklaşık beş kilometrelik hat uzunluğunda olacak ve 2 istasyon üzerine
kurulacak. 10’ar kişilik toplamda 67
kabinden oluşacak hat ile saatte 1500
kişi taşınabilecek.
KOCAMAN, “TAHİR BAŞKANIMIZA ÇOK
TEŞEKKÜR EDİYORUM”
Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman ise, “Kartepe’nin uzun
zamandır hayal ettiği ve arzuladığı,
gerçekten ilçemize ve şehrimize çok
büyük bir değer katacak olan teleferik projesinin şu an yapımla birlikte
başlangıç aşamasının arefesindeyiz.
Çok özel bir proje olarak hayata ge-

çecek. Zaten sürecin en başından beri
kıymetli Büyükşehir Belediye Başkanımızla birlikte istişare ediyorduk.
Sadece bunu duyurma noktasında
biraz daha projenin olgunlaşması gerekiyordu. Başkanımız talimatını verdi ve şuan bu aşamaya geldik. Tahir
Başkanımıza çok teşekkür ediyorum.
Proje gerçekten şehrimizin kimliğini
çok daha değiştirecek, Kartepe’nin
doğal güzelliklerini çok daha fazla
ön plana çıkaracak bir proje olacak.
Kartepe olarak biz hiç turist sıkıntısı yaşamıyoruz. Teleferik ve Kuzu
Yayla projesiyle birlikte şehrimize
ve ilçemize gelen ziyaretçi sayısı çok
daha artacak ve profesyonel bir hale
gelecek. Bu bağlamda ben Büyükşehir Belediye Başkanımıza bu projeden
dolayı bir kez daha teşekkürü bir borç
biliyorum” ifadelerini sarf etti.

“KARTEPE’YE BU GÜZEL PROJEYİ
KAZANDIRACAĞIZ”
“Telesiyej hatlarının ne tarafa
kurulacağını da arkadaşlarımız bir taraftan çalışıyorlar” bilgisini de veren
Başkan Büyükakın, “Bu proje bittiğinde bölgenin turizmine muhteşem bir
katkısı olacağı açık. İnşallah Kartepe
gibi bir turizm bölgesine teleferikle
birlikte çok daha güzel bir turistik potansiyel ilave edilmiş olacak. Aslında
Kocaeli’nin tamamı açısından son
derece kıymetli bir yatırım olacak.
Büyükşehir Belediyemizin imkânlarıyla yapmayı düşünüyoruz. İşletme
ile ilgili süreci de Kartepe Belediyemizle birlikte yürütürüz diye şu anda
planlıyoruz. Onun çalışmalarını da bir
taraftan yapıyoruz. Inşallah iki yıl gibi
Kocaeli Odavizyon
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Bakan Pekcan TBMM’de Bakanlığın
2021 yılı bütçesini sundu

T

icaret Bakanı Ruhsar Pekcan, TBMM Genel Kurulunda,
bakanlığının 2021 yılı bütçesini
sunumunda, Ticaret Bakanlığı olarak,
Türkiye’deki ticari altyapının geliştirilmesi, ihracatın katma değer ve
inovasyon odaklı artırılması, gümrüklerdeki teknoloji ve etkinlik düzeyinin
her geçen gün daha da yükseltilmesi,
ürün güvenliği ve tüketici hakları
altyapısının en iyi şekilde korunup,
geliştirilmesi için çalışmaları titizlikle
sürdürdüklerini anlattı.
Hem yurt dışında hem de yurt
genelinde, geniş bir teşkilata sahip
olmalarını, en önemli özelliklerinden
biri olarak gördüklerini dile getiren
Pekcan, “Küresel ve yerel tecrübelerimizin tamamını, iş süreçlerimizde
değerlendirerek; iş insanımıza, tüccarımıza, esnaf-sanatkarımıza ve vatandaşlarımıza çağdaş hizmet sunma
prensibi ile hareket ediyoruz.” dedi.
-”Üçüncü çeyrek büyüme verimiz
yüzde 6,7”
Kovid-19 salgınının küresel ekonomi ve ticarete olumsuz etkilerine
değinen Pekcan, 2. Dünya Savaşı’ndan
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sonra gözlenen en büyük küresel
ekonomik daralmayla karşı karşıya
olduklarını vurguladı.
Küresel ekonomi ve ticaretteki bu
durum karşısında, Türkiye ekonomisinin önemli bir direnç sergilediğine,
yıl genelinde OECD gibi uluslararası
kuruluşların, Türkiye’yi, ekonomisi en
az daralacak ülkeler arasında gösterdiğine işaret eden Pekcan, “Üçüncü
çeyrek büyüme verimiz yüzde 6,7, bu
durumu teyit etmiş ve pek çok ülkenin
aksine, yılı pozitif bir büyüme ile kapatma ihtimalimiz artmıştır. Küresel
kriz karşısında Türkiye’nin gösterdiği
direncin en önemli etkeni, ülkemizin
üretim ve ihracat altyapısının oldukça
sağlam ve dinamik olmasıdır.” diye
konuştu.
-”Türkiye, küresel ekonominin
en dinamik aktörlerinden olma
özelliğini sürdürecektir “
Bu yılki ihracatın, salgın nedeniyle
gerçek potansiyelinin altında kaldığını
anımsatan Pekcan, bununla birlikte,
ihracatın yılın üçüncü çeyreğinde, bir
önceki çeyreğe kıyasla yüzde 33,8
oranında arttığını bildirdi.

Pekcan, sözlerini şöyle sürdürdü:
“AB Komisyonu sonbahar tahminlerinde 2020 yılının son çeyreğinde
AB ekonomisinin yüzde 6,6 oranında daralacağını öngörmektedir. En
önemli pazarımızdaki bu gerilemeye
rağmen, son çeyreğe ilişkin ekim-kasım aylarında ihracatımız, yüzde 2,3
oranında artış ile 33,4 milyar dolar
olarak gerçekleşmiştir.
İhracatta Orta Vadeli Program
2020 yılı hedefimizi yakalayacağımızı
hatta biraz da geçeceğimizi öngörüyoruz. IMF’ye göre 2020 yılında
dünya ihracatının yüzde 11,7 azalması
öngörülürken, ülkemizdeki ihracat
düşüşü bu oranın altında kalacaktır.
İlk 11 ayda, 23,1 milyar dolarlık altın
ithalatımız söz konusudur. Bir sermaye aracı olan altını, dış ticaretimizden
ayrıştırdığımızda, bu yıl ithalatın
yüzde 3,6 düştüğünü ve ihracatın
ithalatı karşılama oranının yüzde
85,7 gibi önemli bir seviyede gerçekleştiğini vurgulamak gerekir. Geçtiğimiz yıl toplam küresel ihracattan
aldığımız yüzde 0,96’lık pay, bugüne
kadar Türkiye’nin küresel ihracat
pazarından aldığı en yüksek paydır.
2020 yılı ocak-eylül döneminde, verisi
açıklanan ülkeler itibarıyla, toplam
ihracattan aldığımız payın yüzde
1,04 düzeyine çıktığı görülmektedir.
Teknoloji sınıflandırması bakımından
ihracatımızdaki en yüksek payı, yüzde
35,7 ile orta-yüksek teknoloji ürünler
almaktadır. Yüksek teknoloji ürünler
ile birlikte değerlendirildiğinde bu
oran yüzde 39,1’e çıkmaktadır. Türkiye, geçmişte olduğu gibi, önümüzdeki
süreçte de katma değerli ihracat artışı
ve yüksek büyüme ile yoluna etkin şekilde devam edecek; küresel ekonominin en dinamik aktörlerinden biri olma
özelliğini sürdürecektir. “
-”Sanal ticaret heyetleri ve sanal
fuarlar”
Pandemi sürecinde alınan tedbirler ve uygulamaya konulan yenilikçi
faaliyetler hakkında da bilgi veren
Pekcan, ihracatçılarının, salgın koşullarında dahi ürünlerini yurt dışına
tanıtmaya ve pazarlamaya devam
ettiklerini söyledi.
Pekcan, bugüne kadar 48 farklı

ülkeye yönelik 39 sanal ticaret heyeti
faaliyeti gerçekleştirildiğini, firmalara yaklaşık 6 bin ikili iş görüşmesi
yapması sağlandığını, düzenlenen 8
adet sanal fuarda 54 binin üzerinde
katılımcı sayısına ulaşıldığını kaydetti.
Pekcan, buna ek olarak; hizmet
sektörlerinde 5 sanal fuarın, yaklaşık
32 bin katılımcı ile tamamlandığını
vurgulayarak, “İhracatçılarımızın
sanal etkinliklere büyük rağbet göstermesi memnuniyet vericidir. Bu etkinlikler, ülkemizin ticarette dijitalleşmeye olan yatkınlığını gözler önüne
sermiş ve dijital ticari altyapımızın
yurt dışına tanıtımı açısından katkı
sağlamıştır. Nitekim bazı sanal fuarlar
tamamıyla yerli yazılım ile gerçekleştirilmiştir.” ifadelerini kullandı.
Dijital ekonomi alanındaki bir diğer
önemli konu ve önceliklerinin, e-ticaret olduğunu dile getiren Pekcan,
“eticaret.gov.tr” adresi üzerinden
erişilebilen, bu yıl hizmete açtıkları eticaret Bilgi Platformu ile Türkiye’deki
e-ticaret verilerini paylaşmaya başladıklarını belirtti.
Aynı zamanda çok önemli bir
çevrimiçi eğitim ortamı olan e-ticaret
bilgi platformundaki eğitimlerden,
bugüne kadar yaklaşık 60 bin kişinin
faydalandığına işaret eden Pekcan,
Elektronik Ticaret Bilgi Sistemi ve eticarette Güven Damgası çerçevesinde uygulamaların da devam ettiğini
söyledi.
Pekcan, mayıs ve haziran aylarında Türkiye’deki e-ticaret sektörünün
tüm ana aktörlerinin katılımlarıyla
gerçekleştirilen “e-Ticaret Olarak
KOBİ’lerin Yanındayız” dayanışma
kampanyasında, 3 bin 761 KOBİ’nin eticaret ile tanıştığını belirterek, esnaf
ve sanatkarlara yönelik e-ticaret
eğitimlerini önümüzdeki dönemde de
sürdüreceklerini ifade etti.
-İhracatçılara 2,75 milyar lira destek
ödemesi yapıldı
Ticaret Bakanlığı olarak mal ve
hizmet ihracatçılarına farklı niteliklerde pek çok destek sağladıklarını
anımsatan Pekcan, 2021 yılı bütçesinde, ihracatta devlet desteklerinin
oranının yüzde 63 olarak öngörüldüğünü bildirdi.
Bu yıl içerisinde, bugüne kadar
ihracatçılara yaklaşık 2,75 milyar TL
destek ödemesi gerçekleştirildiğine
dikkati çeken Pekcan, “URGE ve HİSER
programlarımız haricinde, katma değeri yüksek ihracatımızı teşvik etmek
üzere yurt dışı birim-marka desteklerimiz, TURQUALITY programımız,

tasarım ve tasarım ofisleri desteklerimiz ve Küresel Tedarik Zinciri programımız ihracatçımıza sunduğumuz
desteklerin sadece bazılarıdır. Bu
desteklere başvuru ve değerlendirme
süreci, Destek Yönetim Sistemi üzerinden, online ortamda, ihracatçılarımız açısından tamamen şeffaf, kolay
ve etkin bir şekilde yürütülmektedir.”
değerlendirmesinde bulundu.
-”Türk Eximbank 3 yeni finansal
ürünü devreye soktu”
Ticaret Bakanı Pekcan, Türk Eximbankın, her zaman olduğu gibi, ihracatçılara önemli finansman imkanı
sunmaya devam ettiğini, yıl içerisinde
geçen yılın aynı dönemine göre yüzde
6 artışla 41,9 milyar dolar finansman
desteği sağladığını, kredi kullanımlarının geçen yılın aynı dönemine göre
yüzde 11 artışla 26,7 milyar dolara
yükseldiğini bildirdi.
Salgınla ilgili alınan devlet destekli
tedbirler kapsamında 5 bin 471 krediye ilişkin 4,4 milyar dolar vade uzatım
talebi karşılandığını, toplam müşteri
sayısının Kasım 2020 itibarıyla 12 bin
688’e ulaştığını, bu firmaların yüzde
71,8’inin KOBİ olduğunu vurgulayan
Pekcan, zorlu salgın şartlarında müşteri sayısı ve müşteri içerisindeki KOBİ
oranının korunduğunu kaydetti.
Pekcan, bankanın ayrıca bu yıl 3
yeni finansal ürünü devreye aldığını
dile getirdi.
- Esnaf ve sanatkara verilen
destekler
Bu süreçte hükümetin, iş dünyası,
esnaf ve sanatkara yönelik önemli
destek mekanizmalarını hayata geçirdiğine işaret eden Pekcan, salgından etkilenen sektörlerde mücbir
sebep kapsamında muhtasar ve KDV
tevkifatı ile SGK primlerinin 6’şar ay
ertelendiğini, pek çok faaliyet alanında KDV’nin yüzde18’den yüzde 8’e,
yine bazı alanlarda yüzde 8’den yüzde
1’e indirildiğini, iş yeri kiralamalarında stopajın yüzde 20’den yüzde 10’a
düşürüldüğünü anımsattı.
Pekcan, istihdamın korunması
kaydı ile “İşe Devam Kredi Desteği”
paketi sağlandığını, kısa çalışma ödeneği sayesinde maaş desteği verildiğini, esnaf ve sanatkarın kredilerden
yararlanabilmesinin önünü açmak için
kredi sicillerine “mücbir sebep” kaydı
düşülmesine imkan tanındığını anlattı.
Pekcan, geçtiğimiz günlerde vergi
ve SGK primi gibi kamu alacaklarına
yapılandırma imkanı getirildiğine,
kısa çalışma ödeneği ve işten çıkar-

ma yasağının 2 ay daha uzatıldığına
işaret etti.
- “30 bin esnafımızın 650 milyon
TL tutarındaki gecikmiş borcu
yapılandırıldı”
Esnaf ve sanatkarın, yüzde 50
ve yüzde 100 faiz indirimli kredilerle desteklenmeye devam edildiğini
vurgulayan Pekcan, 2020 yıl içinde,
geçen yıllardan devirler hariç 962 bin
302 esnaf ve sanatkara toplam 40,3
milyar lira tutarında faiz indirimli
kredi kullandırıldığını, faiz indirimli
kredilerin toplam bakiyesinin 66,8
milyar liraya ulaştığını bildirdi.
Pekcan, sözlerini şöyle sürdürdü:
“Ekonomik İstikrar Kalkanı tedbir
paketi çerçevesinde, yıllık yüzde 4,5
faiz oranlı, 6 aya kadar ödemesiz uygulanabilen kredi imkanından 751 bin
721 esnaf ve sanatkarımız yararlanmış, toplamda 18,6 milyar TL tutarında kredi kullandırılmıştır. Finansal
zorluklar yaşayan esnaf ve sanatkarlarımızın Halkbanka olan kredi
geri ödemeleri, 2020 yılı içerisinde 2
kez ertelemeye tabi tutulmuş olup
bu kapsamda toplam 5,8 milyar TL
tutarındaki kredi taksiti ertelenmiştir.
Kredi ve kefalet kooperatiflerine olan
gecikmiş borçları için de yapılandırma
imkanı sağlanmış olup bu kapsamda
yaklaşık 30 bin esnafımızın toplam
650 milyon TL tutarındaki gecikmiş
borcu yapılandırılmıştır. 3 aya kadar
ödemesiz dönemli ve 12 aya kadar
vadeli olarak kullanılabilecek şekilde
düzenlenen esnaf kredi kartı sayısı ise
555 bin 736’ya ulaşmış, bu kapsamda
tahsis edilen kredi kartı limiti ise 10,5
milyar TL olarak gerçekleşmiştir.
Bankalar ile yapılan protokol
çerçevesinde, TOBB ile oda ve borsa
mevduatlarının ilgili bankalara yatırılması suretiyle oluşturulan kaynaktan tacirlerimizin düşük faizli kredi
kullanmalarına imkan sağlanmıştır.
Bugüne kadar 50 bin firmaya toplam 3 milyar TL nefes kredisi tahsisi
edilmiştir. Meydana gelen afetler
nedeniyle Elazığ, Malatya, Adıyaman,
Giresun ve İzmir’de faaliyet gösteren
esnaf ve sanatkarlarımıza sıfır faizli
kredi, kredi geri ödemelerinin ertelenmesi ve hibe destekleri sağlanmıştır. Tüm bu destekleri bir arada ele
aldığımızda, esnaf-sanatkarlarımıza
yönelik bugüne kadar pek çok vergi
kolaylığı ile kredi ve finansman imkanının devreye alınmış olduğu görülmektedir. Toplumumuzun belkemiğini
oluşturan esnaf ve sanatkarlarımıza
yönelik çalışmalarımız ve hükümeti-
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mizce sağlanan destekler, etkinlikle
sürecektir. Bu çerçevede, başta TESK
ve TESKOMB olmak üzere tüm esnaf
kuruluşlarımızla yakın iletişim ve
iş birliği halinde çalışmaya devam
edeceğiz.”
Yatırımların geleceği açısından,
İhtisas Serbest Bölge modelini hayata geçirdiklerini hatırlatan Pekcan,
katma değerli üretimde önemli rol
üstlenen mevcut serbest bölgelere ek
olarak, haziran ve ağustosta yayımlanan ilgili Cumhurbaşkanı kararları
çerçevesinde İhtisas Serbest Bölgeleri
olarak belirlenen veya belirlenecek
bölgelerdeki firmaların desteklenmesinin önünün açıldığını söyledi.
Pekcan, bürokrasinin azaltıldığı ve
tek durak hizmet sunumunun olacağı
İhtisas Serbest Bölgelerinde, katma
değeri yüksek sektörlerde, ihracat hedefiyle faaliyet gösterecek firmalara
yeni teşvik ve destekler sunulacağını
bildirdi.
Çok önemli bir diğer karar olan
“Yurt Dışı Lojistik Merkezlerinin Desteklenmesi Hakkında Karar”ın ekimde
Resmi Gazete’de yayımlandığını anımsatan Pekcan, bu karar çerçevesinde
yurt dışındaki stratejik noktalarda
kurulacak lojistik merkezlerin Bakanlıkça desteklenebileceğini kaydetti.
Yurt Dışı Lojistik Merkezlerin,
gelecek yıllarda Türk ihracatçısının
yurt dışı tedarik ve dağıtım kanallarına erişiminde önemli katkı sağlayacak altyapıların kurulmasına imkan
vereceğini vurgulayan Pekcan, “Bu
merkezler aynı zamanda, ülkemizin
e-ihracat potansiyelinin açığa çıkarılmasını kolaylaştıracak ve ülkemiz
e-ticaret sektörü aktörlerine önemli
fırsatlar sunacaktır.” diye konuştu.
Bakanlığının, ihracatçı tabanını
genişletmeye önem verdiğini, 2018’de
ilk kez ihracatçı sayısının, ithalatçı
sayılarını geçtiğini belirten Pekcan,
“2020 Ocak-Kasım döneminde ihracatçı firma sayımız, geçen yılın aynı
dönemine göre yüzde 3,1 artışla 84
bin 344 olmuştur.” dedi.
- 81 ilde ihracat atağı
81 İlde İhracata İlk Adım
Programı’nı başlattıklarına işaret
eden Pekcan, tüm Türkiye’ye yönelik bir analiz gerçekleştirerek, potansiyeline rağmen henüz ihracat
yapmamış firmaları belirlediklerini,
bunları sürdürülebilir şekilde ihracatçı
yapmak için kendilerine firma özelinde mentörlük sağlayacaklarını belirtti.
Pekcan, 76 ilde 15 bin 770 firma tespit
ettiklerini, gelecek süreçte 81 ilin ta-

28 Kocaeli Odavizyon

mamında bu programı hayata geçireceklerini kaydetti.
Pekcan, kadın ve genç girişimcilere
eğitim, mentörlük ve network sağlamaya yönelik programların devam
ettiğini bildirdi.
Bu yıl kadın kooperatiflerini önceliklendirdikleri “KOOP-DES - Kooperatiflerin Desteklenmesi” programlarında, bugüne kadar 27 ilden 133
kadın kooperatifin, 143 farklı proje
kapsamında Bakanlıktan yaklaşık
13,6 milyon lira hibe desteği aldığını
belirten Pekcan, “Kooperatiflerimizi,
özellikle yerelde üretim ve ihracatımızın artırılması için önemli değerlerimiz olarak görüyoruz ve kooperatiflerimizi desteklemeye devam edeceğiz.”
ifadesini kullandı.
İhracatçı tabanını genişletme açısından eğitim faaliyetlerine de büyük
önem verdiklerini dile getiren Pekcan,
Bakanlığın, Sanal Ticaret Akademisi
ve Kolay İhracat Platformu gibi önemli dijital projeleri hayata geçirdiğini
söyledi.
- “Çok taraflılık üzerine inşa
edilen küresel ticaret sistemini
destekliyoruz”
Ticaret diplomasisi faaliyetlerine de değinen Pekcan, Türkiye’nin
prensip olarak, küresel ölçekte adil ve
serbest rekabetten yana olduğunu,
çok taraflılık üzerine inşa edilen küresel ticaret sistemini desteklediğini dile
getirdi.
Pekcan, Türkiye’nin bugün, yürürlükteki önlem sayısı bakımından
Dünya Ticaret Örgütü üyeleri arasında
3. sırada olduğuna işaret etti.
Dünya Ticaret Örgütündeki dava
süreçlerine değinen Pekcan, yakın
zamanda ABD ve Fas’a karşı çelik
ürünlerine ilişkin davalar kazandıklarını, Tayland’ın klimalarla ilgili açtığı
davada Türkiye’nin haklılığının teyit
edildiğini anımsattı.
Pekcan, ABD’nin çelik-alüminyum
sektöründe başlattığı vergi artışlarına karşı yürüttükleri hukuki süreç
ve AB’nin ilaç sektöründe Türkiye’ye
karşı başlattığı dava süreçlerinde
olumlu sonuçlar alacağına inancını
dile getirdi. Pekcan, Türk çelik sektörü
açısından haksızlığa yol açan AB’nin
çelik ithalatındaki korunma önlemlerini Dünya Ticaret Örgütüne taşıdıklarını
kaydetti.
Gümrük Birliğinin güncellenmesinin, tüm tarafların çıkarına olan ve
kendilerinin de önem vermeye devam
edecekleri bir gündem olduğunu vurgulayan Pekcan, AB ile Birleşik Krallık

arasında devam eden görüşmeleri
yakından takip ettiklerini söyledi.
Pekcan, Türkiye ile Birleşik Krallık
arasında yeni bir ticaret anlaşmasını
imzalamayı öngördüklerini bildirdi.
Bakan Pekcan, Japonya, Ukrayna,
Tayland ve Endonezya ile Serbest
Ticaret Anlaşması müzakerelerini
sürdürdüklerini, Malezya ve Gürcistan
ile olan anlaşmaları güncelleyeceklerini, Rusya ile Hizmet Yatırım Anlaşması müzakerelerinin devam ettiğini
anlattı.
- “Habur ve İpsala Gümrük
kapılarının modernizasyonu 2021’de
tamamlanacak”
Pekcan, Habur ve İpsala Gümrük
kapılarının modernizasyon çalışmalarını 2021’de tamamlayacaklarını, Gürbulak, Türkgözü ve Pazarkule gümrük
kapılarının yenilenmesine ilişkin çalışmaları başlatacaklarını ifade etti.
Gümrük Rehberi, Gümrük Tarife Arama Motoru, GET-APP ve SHIP
gibi dijital uygulamaların, ilgili tüm
aktörlerin ve vatandaşların işini
kolaylaştırdığını belirten Pekcan,
gümrüklerimizde tasfiyelik hale gelen
eşya ve araçların satışının tüm vatandaşların katılımına açık e-ihale yoluyla
ve mobil uygulamadan yapılmasına
devam edildiğini anımsattı. Pekcan, bu
yılın 11 ayında araç satışlarında geçen
senenin aynı dönemine göre yüzde 19
artışla 286 milyon lira, eşya satışlarından yüzde 27 artışla 112 milyon lira
hasılat elde edildiğini kaydetti.
Pekcan, kaçakçılığa karşı mücadelelerinin kararlılık ve etkinlikle
sürdüğüne dikkati çekerek, 2020 yılı
içerisinde 8 uluslararası operasyon
gerçekleştirdiklerini, 3’ü rekor niteliğinde olmak üzere 260 operasyonda
8,2 ton uyuşturucu, 1879 ton kaçak
akaryakıt ele geçirildiğini, kaçak eşya
tutarının ise 3,7 milyar lira olduğunu
vurguladı.
- Açılan kapanan şirket sayıları
Türkiye’de kurulan şirket sayısının
ilk 11 ay itibarıyla yüzde 22,2 artarken,
kapanan şirket sayısının yüzde 10,6
yükseldiğini belirten Pekcan, “Esnaf
ve sanatkar iş yeri sayılarında 2019
yılında 238 bin 416 tescil ve 114 bin 977
terkin varken, 2020 ilk 11 ayda 336 bin
529 tescil ve 86 bin 499 terkin yapılmıştır.” diye konuştu.
Pekcan, 2021’de çek ve bonoların
elektronik ortamda düzenlenmesine
ve kambiyo işlemlerine konu edilmesine imkan sağlayacak sistemi hayata
geçirmeyi hedeflediklerini bildirdi.
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Bakan Kurum: Deprem ve Kentsel

Dönüşüm hepimizin ortak meselesidir

Ç
Bakan Kurum,
depreme ve kentsel
dönüşüme dikkat
çekerek “Deprem ve
kentsel dönüşüm
hepimizin ortak
meselesidir, siyaset
üstü bir konudur.
Dün Düzce’de,
Kocaeli’de, Van’da
ve Bingöl’de;
bugün de Elazığ’da,
Malatya’da, İzmir’de
depremlerden
sonra nasıl bir,
beraber olduysak
depreme hazırlık
noktasında da yine
bir ve beraber olmak
zorundayız.” dedi.

evre ve Şehircilik Bakanı Kurum
TBMM Genel Kurulu’nda Bakanlığın
2021 yılı bütçesine ilişkin açıklamalarda bulundu. Bakan Kurum, depreme ve kentsel dönüşüme dikkat çekerek
“Deprem ve kentsel dönüşüm hepimizin ortak meselesidir, siyaset üstü
bir konudur. Dün Düzce’de, Kocaeli’de,
Van’da ve Bingöl’de; bugün de Elazığ’da,
Malatya’da, İzmir’de depremlerden sonra nasıl bir, beraber olduysak depreme
hazırlık noktasında da yine bir ve beraber olmak zorundayız.” dedi.
Bakan Kurum, 2020 yılının dünya için
sınavlar ve muhasebeler yılı olduğunu
belirterek yeni tip koronavirüs (Kovid19) salgını nedeniyle dünyanın zor bir
dönemden geçtiğini söyledi. Bilhassa
gelişmiş devletlerin yaklaşık 100 yıldır
çevreye, doğaya ve biyolojik çeşitliliğe
verdikleri geri döndürülemez zararın
sonuçlarının 2020 yılı boyunca en dramatik şekilde görüldüğünü ifade eden
Kurum, Türkiye’nin bu ülkelerin aksine,
hep çevreye ve doğanın dengesine karşı
sorumlu bir ülke olduğunu vurguladı.
“81 şehrimizin her biri bizim bedenimiz, çevre ve tabiat ise bizim ruhumuzdur. Çevre ve şehri bir bütünün parçaları
olarak görüyoruz.” diyen Kurum, çevreyi,
millet bahçeleri, ekolojik koridorlar,
iklim değişikliği eylem planları, Sıfır Atık
Hareketi, yüzölçümünü her geçen gün
artırdıkları doğal koruma alanlarını mu-

hafaza edip geleceğe taşıdıklarını söyledi. Kurum, şehirleri ise iyiliğin, güzelliğin,
sanatın, kültürün, sporun ve sağlığın 81
ayrı merkezi olarak gördüklerini ve bu
idrakle çalıştıklarını aktardı.
“Deprem Dönüşümü Terörle Mücadele
Kadar Önemlidir”
Medeniyetin mirası şehirleri afetlere hazırlarken çalışmaların merkezine
çevre hassasiyeti ve yatay şehirleşmeyi
koyduklarını ifade eden Kurum, sözlerini
şöyle sürdürdü: “2020 yılında Elazığ,
Malatya ve en son İzmir’de yıkıcı depremler yaşadık. Bu depremlerde 158
canımızı kaybettik. Kaybettiğimiz tüm
vatandaşlarımıza, Allah’tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyorum. Devletimiz,
Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde,
bakanlıklarımızla, TOKİ, İller Bankamızla, Jandarmamız, AFAD’ımız, UMKE’miz,
Kızılayımız, tüm sivil toplum örgütlerimizle, gönüllülerimizle depremzede
vatandaşlarımızın yaralarını sarmak için
seferber oldu. Her üç ilimizde de arama kurtarma, hasar tespit ve dönüşüm
çalışmalarımızı hızlı bir şekilde başlattık.
Elazığ ve Malatya’da 26 bin, İzmir’de de
5 bin olmak üzere toplam 31 bin yeni yuvamızın inşa süreçlerini hızlı bir şekilde
başlattık. 8 ay gibi kısa bir süre içerisinde Elazığ ve Malatya’da 3 bin konutumuzun teslimin vatandaşlarımıza yaptık.
İzmir’de de projelerimizi hızlı bir şekilde
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hazırladık ve dün itibarıyla ilk ihalemizi de gerçekleştirdik. Önümüzdeki
yıl hem İzmir’de hem Malatya’da
hem de Elazığ’daki afetzede vatandaşlarımıza konutlarını inşallah
teslim ediyor olacağız. Her zaman
ifade ettiğimiz gibi deprem dönüşümü terörle mücadele kadar önemlidir. Maalesef bugün nüfusumuzun
yüzde 71’i riskli bölgelerde yaşıyor
ve son 100 yılda, 80 bin vatandaşımız depremlerde hayatını kaybetti.
Dün Düzce’de, Kocaeli’de, Van’da
ve Bingöl’de; bugün de Elazığ’da,
Malatya’da, İzmir’de depremlerden
sonra nasıl bir, beraber olduysak
depreme hazırlık noktasında da yine
bir ve beraber olmak zorundayız.
Deprem ve kentsel dönüşüm hepimizin ortak meselesidir, siyaset üstü
bir konudur.”
“Deprem Vergisinin Katbekat
Fazlasını Deprem Bölgelerine
Harcadık”
Devletin hesabını veremeyeceği tek kuruş, tek bir kırık akçe
olmadığını vurgulayan Kurum, “17
yılda devletimizin, topladığı deprem vergisinin katbekat fazlasını,
deprem bölgelerine, depremzede
vatandaşlarımıza, depreme hazırlık,
güçlendirme, kamulaştırma, önlem
çalışmaları kapsamında harcamıştır.
1999 depreminden sonra depremzede vatandaşlarımız için 80 bin kalıcı
konut yapılmış, teslim edilmiştir.
Cumhurbaşkanımızın, 2012 yılında,
her türlü siyasi bedeli göze alarak
İstanbul’da başlattığı kentsel dönüşüm seferberliğimizi ‘Türkiye’nin Her
Yerinde Kentsel Dönüşüm’ hamlesiyle daha da hızlandırdık. 2012 yılından bugüne tüm ülkede 1,5 milyon
konutun dönüşümünü tamamladık.”
diye konuştu.
Burada ikamet eden 6 milyon
vatandaşın can ve mal güvenliğini
teminat altına aldıklarını ifade eden
Kurum, “Yapı denetim sistemimizle 2001 yılından bugüne 6 milyon
bağımsız bölümü denetledik ve bu
çerçevede 24 milyon vatandaşımızın depreme dayanıklı konutlarda
oturmasını sağladık. Burada şu
hususun altını çizerek ifade etmek
isterim: Elazığ ve İzmir depremlerinde yaptığımız tespitlerde ağır hasarlı
ya da yıkık binaların birçoğunun 1999
öncesi yapılmış sağlıksız binalar
olduğunu gördük ve bu da yine, 99
depremi sonrasında aldığımız tedbirlerin, yapı denetim çalışmalarının
bir sonucudur.” dedi.
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TOKİ’nin, 18 yıl içinde ürettiği 975
bin konutta, 4 milyon vatandaşın
güven içerisinde oturduğunu ifade
eden Kurum, son iki yıl içinde 80
bin konutun teslimini yaptıklarını
söyledi. Kurum, “İnşallah 1 milyonuncu konutumuzu tamamlayarak 2021
yılının başında Cumhurbaşkanımızın
teşrifleriyle anahtar teslimini yapacağız ve dünyada belki de ilk olacak.
Bir kamu idaresi tarafından bir milyon konutun yapımı.” diye konuştu.
İstanbul Dönüşüyor
Kentsel dönüşümde önceliği
arazinin değerine göre değil, binanın
güçsüzlüğüne göre belirlediklerini
ifade eden Kurum, “Bu kapsamda,
sadece İstanbul’da 10 milyon metrekare büyüklüğünde 64 riskli alanda
çalışıyoruz. Beyoğlu Okmeydanı,
Gaziosmanpaşa, Güngören Tozkoparan, Bağcılar, Esenler, Ataşehir yine
Üsküdar da bu alanlarda kentsel
dönüşüm projeleri yürüttüğümüz
projelerden sadece birkaçı.” değerlendirmesinde bulundu.
Bakan Kurum, “Biz şu anda
İstanbul’da 370 bin bağımsız birimden oluşan 72 bin binayı riskli yapı
statüsünde yeniliyoruz. Bunlardan 310 bin 791 sağlıksız konutun
yıkımını tamamladık ve bu alanlarda
yeni güvenli ve sağlıklı konutlarımız,
yuvalarımız hızlı bir şekilde yükseliyor. Sadece TOKİ Başkanlığımızla
İstanbul’da 22 ilçede 41 kentsel
dönüşüm projesi yürütüyoruz. Bu
kapsamda 85 bin konutu projelendirdik. Son 8 ayda İstanbul’da 10 bin
konutun temellerini attık. Özellikle İstanbul’un dönüşümü için çok
önemli olduğunu düşündüğümüz,
belki dünyada ilk ve tek olacak 60
bin konutluk kentsel dönüşüm projemizi Esenler’de başlattık. İstanbul’un
Avrupa yakasında başlattığımız bu
büyük dönüşüm projesinin bir benzerini de Anadolu yakasında gerçekleştiriyoruz.” dedi.
Yeni Fikirtepe İçin Çalışmalar
Başladı
Kurum, Bakanlık, TOKİ ve Emlak
Konut işbirliği ile Fikirtepe’de yeniden başlayan çalışmalara da değinerek şöyle konuştu:
“Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla Fikirtepe’deki vatandaşlarımızın
yaşadığı mağduriyeti sonlandıracak
adımlarımızı attık. 60 bin vatandaşımızı doğrudan ilgilendiren Yeni
Fikirtepe Projesi’ni tüm altyapılarıyla
beraber yatırım değeri 5 milyar lira

olan 15 bin konutun inşasına da başlıyoruz. Doğu ve Güneydoğu Anadolu
bölgelerimizde de terör olaylarından
dolayı zarar gören şehirlerimizin yaralarını sardık. Sosyal donatılarıyla
beraber 26 bin konutu terör mağduru kardeşlerimize teslim ettik. Şu
an, ülke genelinde, sahada yatırım
değeri 81 milyar lira olan 272 bin
konut ve kentsel dönüşüm konutumuzun sosyal donatılarıyla birlikte inşası devam etmektedir. 2021
yılında da toplam bedeli 25 milyar
lira olan 80 bin konutluk kentsel dönüşüm ve sosyal konut projemize de
başlayacağız. Buranın altını önemle
çiziyorum. Son 18 yılda, kamu ve
özel sektör eliyle yapılan kentsel
dönüşümde, TOKİ konutlarımızla,
yapı denetim sistemimizle ülkemizdeki binaların yüzde 65’ini güvenli
hale getirdik ve 54 milyondan fazla
vatandaşımızı yine afetlere karşı
güvence altına aldık.”
“Kanal İstanbul Projesi Adımlarını
Atıyoruz”
Bakan Murat Kurum, “ Cumhuriyet tarihimizin en büyük dönüşüm
projesini hayata geçiriyoruz. İstanbul Boğazımızı koruyacak; millet
bahçeleriyle, ekolojik koridorlarıyla
Türkiye’nin en çevreci projesi olacak
Kanal İstanbul Projesi adımlarını
atıyoruz.” dedi.
Kurum 2021 yılı bütçesine ilişkin
yaptığı konuşmada, sel ve heyelan
riski altındaki Trabzon Araklı’da 118
konut ile Giresun Bulancak’ta 570
konutun yapımına başladıklarını
söyledi.
Giresun’da, Yeni Dereli Projesi’ni
dere taşkın kotunun üzerinde, herhangi bir taşkın riski altında olmayacak şekilde dere güzergahından
çekerek başlattıklarını ifade eden
Kurum, “İnşallah 2021 yılında yeni
Dereli’yi de inşa edeceğiz, vatandaşlarımıza teslim edeceğiz.” diye
konuştu.
Tarihi kent merkezlerini aslına
uygun bir şekilde yeniden canlandırdıklarını dile getiren Kurum, “Ankara Saraçoğlu’nda 100 dönüm alan
üzerinde çok önemsediğimiz, bizim
tarihimizi, kültürümüzü, medeniyetimizi yansıtan projeyi başlattık.”
ifadesini kullandı.
Kurum, Ankara’da Hergelen
meydanında; Konya Mevlana
Meydanı’nda; Bursa, Erzurum,
Kayseri, Yozgat, Kastamonu, Diyarbakır, Niğde, Muş, Kütahya, Sinop ve
Zonguldak’ta önemli projeleri yürüt-

tüklerini kaydetti. Kurum, Balıkesir
Zağnos Paşa Camii ve etrafında çok
önemli bir dönüşüm projesi gerçekleştirdiklerini söyledi.
“Kentsel Dönüşümün Önünde Hiçbir
Engel Yok”
Kentsel dönüşümün önünde
hiçbir engel olmadığını vurgulayan
Kurum, “Belediyelerimizin tespit,
yıkım ve inşa konusunda önlerinde
hiçbir engel yoktur. Mesele, kentsel dönüşüm konusunda tespitler
yapmaktır, kararı vermektir, inisiyatif almaktır, harekete geçmektir.
Bu anlamda, tüm belediyelerimizi
kentsel dönüşüm konusunda çok
daha aktif olmaya davet ediyorum
ve bakanlık olarak, hiçbir ilimizi, 83
milyon vatandaşımı ayırt etmeksizin
kentsel dönüşümle ilgili her türlü
desteği vereceğimizin sözünü de
yüce Meclis çatısı altında vermek
istiyorum.” dedi.
İklim Değişikliğiyle Mücadele
Kurum, 2020 yılının tarihteki en
sıcak yıl olacağına dikkati çekerek,
“2040 yılında, dünyanın hiçbir yerine
kar yağmayabilir. Türkiye bugün,
küresel iklim değişikliğiyle mücadele noktasında pansuman tedavileri
değil, asıl sorunu ortadan kaldıracak
adımları kararlılıkla atmaktadır. Akdeniz Havzasında yer alan ülkemiz,
bugün iklim değişikliğinin sel, heyelan, fırtına ve kuraklık gibi etkilerini
çok ciddi boyutlarda yaşamış ve
yaşamaya da halen devam etmektedir. Bu afetler nedeniyle daha fazla

kayıp yaşanmaması için 541 maddelik ulusal, 7 bölgemiz için de 133
maddelik bölgesel iklim değişikliği
planlarımızı uygulamaya koyduk.”
diye konuştu.
“İki Milyar Ton Sera Gazı Salınımını
Engelledik”
Belediyelerle el ele verip şehirleri
çevreyle, doğayla daha uyumlu hale
getireceklerini belirten Kurum, “İşte,
2017 yılında Sayın Emine Erdoğan
Hanımefendinin başlatmış olduğu Sıfır Atık Projemiz, ülkemiz ve
dünyamız için atılan en büyük, en
kıymetli adımdır. Bugüne kadar 58
bin kurum ve kuruluş binamızda sıfır
atık sistemimizi kurduk. 17 milyon
tonun üzerinde değerlendirilebilir
atığı yine geri dönüşüme kazandırdık. 17 milyar TL ekonomik kazanç,
343 milyon ton metreküp su tasarrufu sağladık. İki milyar ton sera
gazı salınımını engelledik. Plastik
poşet kullanımını yüzde 80 oranında
azalttık ve 190 bin ton plastik atığın
oluşumunu engelledik. İnşallah 2023
yılına kadar tüm Türkiye’de Sıfır Atık
Sistemini kuracağız.” dedi.
Bakan Kurum, geri kazanım
oranını yüzde 35’e çıkararak, geri
kazanım sektörünün hammadde ihtiyacını kendi kaynaklarından sağlayacaklarını söyledi. Meclis’in bu yıl
çevrecilik konusunda da çok önemli
bir kanunu çıkaracağına ve Türkiye Çevre Ajansı’nın kurulacağına
işaret eden Kurum, “Bu kapsamda da
Depozito İade Sistemi etkin şekilde,
tek merkezden yönetilecek ve sıfır

atık uygulamaları da hızlı bir şekilde
yaygınlaştırılacak.” diye konuştu.
Kurum, 2020 yılında, çevre kirliliğinin önlenmesi amacıyla 34 bin
çevre denetimi yaptıklarını ve tesislere 227 milyon TL idari para cezası
uyguladıklarını ifade etti. Kurum, son
18 yılda, İller Bankasıyla, yerel yönetimlere, 118 milyar lira finans desteği
sağladıklarını kaydetti.
4 Ekolojik Hat
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip
Erdoğan’ın paylaştığı “81 ilde 81
milyon metrekare millet bahçesi ve
22 ilde ekolojik koridor projeleri”nin
hızla devam ettiğini vurgulayan
Kurum, “Bu kapsamda Ankara’dan
Karadeniz’de Kızılırmak Deltası’na,
Ege’de Foça’ya, Akdeniz’de Patara’ya
ve Doğu Anadolu’da Van Gölüne kadar dört ekolojik hat oluşturuyoruz.”
bilgisini verdi.
Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, 78 ilde 50 milyon metrekare
büyüklüğünde 16 milyar TL olan 278
millet bahçesi yaptıklarını anlatarak,
bunlardan 42’sini tamamladıklarını,
diğerlerini de en kısa sürede tamamlayacaklarını söyledi.
Korunan alan büyüklüğünü son
iki yılda yüzde 1 arttırarak, yüzde
9,6’dan yüzde 10,6’ya çıkardıklarını
dile getiren Kurum, bu oranı, OECD
verisi olan yüzde 17’ye çıkarmak için
gece gündüz çalıştıklarını belirtti.
TBMM Genel Kurulunda gerçekleşen sunumların ardından Çevre ve
Şehircilik Bakanlığının bütçesi kabul
edildi.
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11 aylık dönemde Otomotiv üretimi

yüzde 13, otomobil üretimi yüzde 14
oranında azaldı

Otomotiv Sanayicileri
Derneği Yönetim Kurulu
Başkanı Haydar YENİGÜN

2020 yılı OcakKasım döneminde
toplam pazar geçen
yılın aynı dönemine
göre yüzde 73
artarak 688 bin
180 adet düzeyinde
gerçekleşti. Bu
dönemde otomobil
pazarı ise yüzde 67
oranında arttı ve 529
bin 388 adet olarak
gerçekleşti.

32 Kocaeli Odavizyon

2

020 yılı Ocak-Kasım döneminde
toplam üretim yüzde 13 ve otomobil üretimi bir önceki yılın aynı
dönemine göre yüzde 14 oranında azaldı. Bu dönemde, toplam üretim 1 milyon
148 bin 240 adet, otomobil üretimi ise
762 bin 743 adet düzeyinde gerçekleşti.
2020 yılı Ocak-Kasım döneminde
toplam pazar geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 73 artarak 688 bin
180 adet düzeyinde gerçekleşti. Bu
dönemde otomobil pazarı ise yüzde
67 oranında arttı ve 529 bin 388 adet
olarak gerçekleşti.
Ticari araç grubunda, 2020 yılı
Ocak-Kasım döneminde üretim yüzde
12 seviyesinde daralırken, ağır ticari
araç grubunda yüzde 3 oranında artarken hafif ticari araç grubunda yüzde 13
oranında azaldı. 2019 yılı Ocak-Kasım
dönemine göre ticari araç pazarı yüzde

92, hafif ticari araç pazarı yüzde 93 ve
ağır ticari araç pazarı yüzde 87 arttı.
2020 yılı Ocak- Kasım döneminde
bir önceki yılın aynı dönemine göre,
toplam otomotiv ihracatı adet bazında
yüzde 28 oranında, otomobil ihracatı
yüzde 28 oranında azaldı. Bu dönemde, toplam ihracat 821 bin 900 adet,
otomobil ihracatı ise 542 bin 83 adet
düzeyinde gerçekleşti.
2020 yılı Ocak-Kasım döneminde
bir önceki yılın aynı dönemine göre,
toplam otomotiv ihracatı Dolar bazında yüzde 19, Euro bazında geçen yılın
aynı dönemine göre yüzde 21 azaldı. Bu
dönemde toplam otomotiv ihracatı 23,1
Milyar $ olarak gerçekleşirken, otomobil ihracatı yüzde 23 azalarak 8,3 Milyar
$ seviyesinde gerçekleşti. Euro bazında
otomobil ihracatı ise yüzde 24 azalarak
7,3 Milyar € seviyesinde gerçekleşti.

OSD BAŞARILI TEDARİKÇİLERİ
ÖDÜLLENDİRDİ
OSD Yönetim Kurulu Başkanı
Haydar Yenigün;
“Küresel otomotivde
rekabetçiliğin en önemli
unsurlarından biri
tartışmasız kuvvetli bir
tedarik sanayiine sahip
olmak. Ülkemizdeki yetkin
tedarik sanayii ile birlikte
ekonomimize en yüksek
seviyede katkıyı sağlamak
adına birlikte çalışıyoruz.”
şeklinde konuştu.

O

tomotiv Sanayii Derneği (OSD),
her sene Mart ayında gerçekleştirdiği Genel Kurulunda
takdimini yaptığı “Tedarik Sanayi
Başarı Ödülleri”ni bu sene yaşanan
pandemi sebebiyle gecikmeli olarak
sahiplerine teslim etti.
OSD’nin 1992 yılından bu yana
kalite anlayışı, teslimat güvenirliği,
teknoloji geliştirmedeki yetkinliği ve
rekabetçilik kriterleri çerçevesinde üyelerinin değerlendirmeleri ile
belirlediği ödüllere bu sene “Teknoliji

ve Yenileşme” ve “Jüri Özel Ödülü”
kategorileri de eklendi.
OSD Yönetim Kurulu Başkanı
Haydar Yenigün törende yaptığı
konuşmada;
“Küresel otomotivde rekabetçiliğin en önemli unsurlarından
biri tartışmasız kuvvetli bir tedarik
sanayiine sahip olmak. Ülkemizdeki
yetkin tedarik sanayii ile birlikte ekonomimize en yüksek seviyede katkıyı
sağlamak adına birlikte çalışıyoruz.
Dünyada hiçbir markanın ürettiği
aracın tüm malzemelerini iç piyasadan temin etmesi elbette mümkün
değil. Ancak sinerji içinde çalıştığımız
tedarik sanayiimizin katkılarıyla bugün binek araçlarda yüzde 66, ticari
araçlarda yüzde 79’a varan yerlilik
oranlarına ulaştık. Her geçen yıl yerlilik oranlarımızı arttırmaya devam
ediyor, değer zincirimizi geliştirmeyi
amaçlıyoruz.
Tedarik sanayimizin başarılarına
dikkat çekmeye ve ödüllendirmeye her zaman ayrı bir önem veren
Derneğimiz, 30 yıla yakın bir süredir
Tedarik Sanayi Başarı Ödüllerini,
tedarikçilerimiz ile buluşturmayı
özenle sürdürüyor. 2019 yılındaki
performansları ile ödül almaya hak

kazanan kuruluşları ve çalışanlarını
kutluyor, başarılarının devamını diliyorum” açıklamalarında bulundu.
Kategori bazında, 2019 yılı performansları ile ödül almaya hak kazanan tedarik sanayi firmaları;
OSD Tedarik Sanayi Başarı Ödülleri
• Assan Hanil Otomotiv Sanayi Ve
Ticaret A.Ş.
• Martur Sünger Ve Koltuk
Tesisleri Ticaret Ve Sanayi A.Ş.
• Nursan Kablo Donanım ve Ticaret
A.Ş.
• Hema Endüstri A.Ş.
OSD Tedarik Sanayi Teknoloji ve
Yenileşme Ödülü
• 2019 yılında “Plastik Enjeksiyon
Kalıbından Beyaz Renk Ön
Tampon Üretimi” konulu projesi
ile Magna Otomotiv Sanayi
Ticaret A.Ş.
OSD Tedarik Sanayi Jüri Özel Ödülü
• 2019 yılında “Nitelikli Eğitim”
kapsamındaki projesi ile
Kazcıoğlu Otomotiv Sanayi ve
Ticaret Ltd. Şti.
Kocaeli Odavizyon
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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank:

Sanayi bölgeleri çevre dostu
üretimle ekonomiyi büyütüyor
Sadece ocak-kasım
döneminde, organize sanayi
bölgelerinde 851 yeni fabrika
üretime başladı. 13 bin 546
imalat sanayi tesisi sanayi
sicile kaydolarak üretime
geçti.

S

anayi ve Teknoloji Bakanı
Mustafa Varank, ocak-kasım
döneminde organize sanayi bölgelerinde 851 yeni fabrikanın üretime
başladığını kaydederek, “Ülkemizin
katma değer üssü sanayi bölgeleri, çevre dostu üretimle Türkiye’nin
ekonomisini büyütüyor. 2020 yılında
kurulan 11 OSB ile toplam OSB sayısı
325’e, kredi desteği verdiğimiz sanayi
sitesi sayısı ise 480’e ulaştı.” dedi.
Bakan Varank, TBMM Genel
Kurulunda, Bakanlığı ile bağlı ve ilgili
kuruluşlarının 2021 yılı bütçesine ilişkin konuştu. Dünyanın, yakın tarihte
benzerini yaşamadığı küresel bir kriz
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döneminden geçtiğini kaydeden Bakan
Varank, konuşmasında özetle şunları
söyledi:
COVID-19’UN ETKİLERİ
Salgın; insan sağlığına olan etkilerinin yanında, çöken üretim ve tüketim
kanallarıyla ülkelerin ekonomik
dengelerini alt üst etti. Uluslararası
kuruluşlar; küresel büyüme, ticaret
ve doğrudan yatırımlarda son 60 yılın
en ciddi daralmasını bekliyor. Tüm
dünyada başta turizm olmak üzere,
hizmetler sektörünün durumu ortada.
Aşı ve tedavi konusunda başarıya
ulaşan her adım, aslında çok hızlı bir
küresel toparlanmayı da beraberinde
getirecek.
YATIRIMLAR HIZ KESMİYOR
Bu dönemi, değişikliklere hızla
adapte olabilen sanayimiz sayesinde,
başarılı bir şekilde yönettik. Normalleşme adımlarının da etkisiyle, üçüncü
çeyrekte yüzde 6,7’lik bir büyüme
gerçekleşti. Bu performansta sevin-

dirici olan taraf, yatırımlardaki yüzde
22,5’luk artış. Yatırımların alt kalemlerine baktığımızda, makine-teçhizat’ta
yüzde 23,5’luk bir büyüme görüyoruz. İnşaat yatırımlarındaysa; yüzde
14,7’lik bir artış var. Dördüncü çeyreğe
ilişkin öncü göstergeler, üçüncü çeyreğe kıyasla bir miktar yavaşlamaya
işaret etse de yatırımlar cephesinde
hız kesilmediğini görüyoruz.
851 YENİ FABRİKA
Sadece ocak-kasım döneminde,
organize sanayi bölgelerinde 851 yeni
fabrika üretime başladı. 13 bin 546
imalat sanayi tesisi sanayi sicile kaydolarak üretime geçti. Bugün itibarıyla
sanayi bölgelerinde 4 bin 69 tesisin
inşaatı devam ediyor.
EKİM AYI REKORU
İmalat sanayi alt sektörlerinde
bu sene önemli başarılara imza attık.
Makine sektörümüz 1.7 milyar dolarlık
ihracatla Cumhuriyet tarihinin ekim
ayı rekorunu kırdı. Çelik sektörümüz

yılın ilk 10 ayında, Almanya’yı geride
bırakarak, Avrupa’da birinci, dünyada
yedinci sıraya yükseldi.
SANAYİ HAMLESİ
Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi
Programını başlattık. İlk aşamada
çağrıya çıktığımız makine sektöründe
titiz bir değerlendirmeyle 20 proje için
destek kararı aldık. Servo motorlar,
CNC tezgâhlar, robotlar, eklemeli imalat makineleri ve daha pek çok yüksek
teknolojili ürün, hamle programı
sayesinde artık yerli olarak üretilecek.
Çok yakında; kimya, eczacılık, ilaç, tıbbi
cihaz, ulaşım ve elektronik gibi yüksek
teknolojili diğer sektörlerde de yeni
çağrılara çıkarak, uçtan uca tasarladığımız destek mekanizmasıyla katma
değer üretmek isteyen müteşebbislerin yanında olacağız.
TÜRKİYE’NİN OTOMOBİLİ
Türkiye’nin Otomobili Projesi, bir
araba üretmenin çok daha ötesinde bir vizyona sahip. Otomobillerin
artık sadece ulaşım aracı olmaktan
çıkıp; elektrikli, otonom, ağa bağlı ve
akıllı cihazlara dönüştüğü bu dönemde TOGG; Türkiye’nin gururu oldu.
Türkiye’nin Otomobili tersine beyin
göçünü de ciddi manada teşvik ediyor.
Küresel tecrübesi olan genç mühendislerimiz, yazılımcılarımız, yöneticilerimiz; yurt dışındaki işlerini bırakıp
Türkiye’nin Otomobili için vatanlarına
döndüler.
TOPLAM OSB SAYISI
Ülkemizin katma değer üssü
sanayi bölgeleri, çevre dostu üretimle
Türkiye’nin ekonomisini büyütüyor.
2020 yılında kurulan 11 OSB ile toplam
OSB sayısı 325’e, kredi desteği verdiğimiz sanayi sitesi sayısı ise 480’e
ulaştı. Üretime geçen bu bölgelerde
yaklaşık 2 buçuk milyon vatandaşımıza istihdam imkânı sağladık. Yılsonu
itibarıyla; 13 OSB ile 3 sanayi sitesi
projesini, 2021 yılındaysa; 19 OSB ile
6 sanayi sitesi projesini tamamlayacağız. Endüstri bölgelerimizin sayısı
22’ye, bu bölgelerdeki istihdam 13 bin
kişiye ulaştı.
YATIRIM YERİ TAHSİS DESTEĞİ
8 yılda 2 bin 745 yatırıma, yatırım
yeri tahsis desteği verdik. Son 2 senede bakanlık kredisi kullanan OSB’lerde
1265 yatırım tamamen veya kısmen
bedelsiz arsa tahsisinden faydalandı.
TEŞVİK SİSTEMİ
Yatırımcıların önünü açacak po-

litikalar uyguluyoruz. Yatırım teşvik
sistemimizi, sahadan aldığımız geri
bildirimlerle sürekli iyileştiriyoruz.
Yıllardır beklenen ilçe bazlı bölgesel
teşvik sistemini ocak ayından itibaren
uygulamaya başlıyoruz. Bu noktada, savunma sanayinden başka bir
sektörü teşvik etmediğimizi söyleyenler öğrensin diye de ifade edeyim.
Düzenlediğimiz 47 bin 285 teşvik
belgesinin sadece yüzde 1’i yani 443
tanesi savunma sanayine ait.
DÜNYAYA NEFES
Savunma sanayimizle kazandığımız mühendislik kabiliyetleri aslında
sadece SİHA’larda kullanılmıyor. İşte
solunum cihazımız. Bakanlığımız
destekleriyle kurulan Biosys isimli
start-up, yine bakanlığımız koordinasyonunda 3 firmayla bir araya gelerek
bu cihazı üretti. Hangi firmalar bunlar?
Baykar; bir savunma sanayi şirketi.
Aselsan; bir savunma sanayi şirketi.
Arçelik; bir teknoloji şirketi. Bu cihazla
sadece ihtiyacımızı karşılamakla
kalmadık, bunlardan 5 bin tane ihraç
ettik. Biz, Cumhurbaşkanımız Recep
Tayyip Erdoğan’ın kıtaları aşan vizyonuyla dünyaya nefes olduk; olmaya da
devam edeceğiz.
YENİLİKÇİ FİNANSMAN
Girişimciliği, Milli Teknoloji
Hamlesi’nin sürükleyici gücü olarak
görüyoruz. Teknoloji tabanlı girişimlerin uzun vadeli finansman sorunlarını,
bankalar yerine sermaye yatırımı yoluyla çözmelerini çok önemsiyoruz. Bu
amaçla yenilikçi finansman mekanizmalarını devreye aldık. Tech-invesTR,
bölgesel kalkınma fonu, teknoloji
ve inovasyon fonu ile Bilişim Vadisi
Girişim Sermayesi Fonu erken aşama
girişimlere yatırım yapacak.
NİTELİKLİ BİLİM İNSANLARI
Uluslararası Lider Araştırmacılar
Programıyla, kritik projelerde görev
almak üzere dünyanın her yerinden
araştırmacıları, nitelikli bilim insanlarını ülkemize getirdik. Gururla yürüttüğümüz bu program kapsamında, 2021
yılında açacağımız yeni çağrıyla en
az 100 üst düzey araştırmacıyı daha
ülkemize kazandıracağız. Burada bir
bilim diplomasisi yürütüyor, bir vizyon
ortaya koyuyor, tersine beyin göçü için
çalışıyoruz.
ÜRETEN ŞEHİRLER PROGRAMI
Kalkınma ajanslarımızla şehirlerimizin potansiyelini açığa çıkarıyoruz.
Ajanslarımız bugüne kadar 22 bin

projeye 9,2 milyar lira mali destek
sağlayıp, 15,7 milyar liralık yatırım
hacmi oluşturdu. 2021 yılında imalat ve ihracat merkezi konumundaki
şehirlerimize yönelik Üreten Şehirler
Programını başlatıyoruz. GAP, DAP,
DOKAP VE KOP Bölge Kalkınma İdareleri, 3 bin 474 projeye 4.2 milyar lira
kaynak aktardı.
AŞI VE İLAÇ ÇALIŞMALARI
TÜBİTAK Covid-19 Türkiye Platformu çatısı altında aşı ve ilaç alanında
17 proje başarıyla yürütülüyor. Hayvan
deneylerini tamamlayan 4 aşı adayımız var. Bu aşıların üretileceği iki
tesis, insan deneylerine geçmek için
gerekli olan güvenli üretim onayını
Sağlık Bakanlığımızdan aldı. Tekirdağ
ve Adıyaman’da bulunan bu tesislerde üretilecek inaktif ve adenovirüs
tabanlı aşılarla Faz-1 insan klinik çalışmaları başlatılacak. Faz-2 ve Faz-3
çalışmalarına da geçmek için hazırlıklarımıza süratle devam ediyoruz.
YENİ DÖNEMİN RUHU
Türkiye ekonomisini, katma değerli üretim, inovasyon ve girişimcilik
öncülüğünde, yeni dönemin ruhuna
uygun, reformcu bir anlayışla büyüteceğiz. Gözü kara girişimcilerimizin, Türkiye’nin geleceğine güvenen
sanayicilerimizin, bilim insanları ve
emekçilerimizin yol arkadaşlığında
ülkemizi dünyanın en büyük ekonomileri arasına sokacağız. 11. Kalkınma
Planındaki hedeflerimizle uyumlu olacak şekilde, Sayın Cumhurbaşkanımızın tensipleriyle Bakanlığımızın Ar-Ge
bütçesi teklifi 2 kat, sanayi bölgeleri
bütçe teklifi 5 kat arttı. Milletimizden
bize emanet olan bütçenin her bir
kuruşunu en verimli şekilde kullanacağımızı belirtmek istiyorum.
İLGİLİ KURULUŞLAR
TBMM Başkanvekili Celal Adan
başkanlığında toplanan Genel Kurulda,
Rekabet Kurumu, Helal Akreditasyon
Kurumu, GAP Bölge Kalkınma İdaresi
Başkanlığı, Doğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı, Konya
Ovası Projesi Bölge Kalkınma İdaresi
Başkanlığı, Doğu Karadeniz Projesi
Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı,
Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri
Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı, Türk Standartları Enstitüsü,
Türk Patent ve Marka Kurumu, Türkiye
Bilimsel ve Teknolojik Araştırma
Kurumu, Türkiye Bilimler Akademisi
Başkanlığı ile Türkiye Uzay Ajansı’nın
bütçeleri de ele alındı.
Kocaeli Odavizyon
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Müthiş potansiyelimizi nasıl kullanacağımız
konusunda toplumca uzlaşmamız gerekli

TÜSİAD Yüksek İstişare
Kurulu Başkanı
Tuncay Özilhan
2021 beklentilerini anlattı

2021’den beklentilerimizi boşa çıkarabilecek risklerin mevcudiyetine de işaret etmek isterim.
Korkarım ki bu risklerin sayısı hiç az değil. Üstelik gerçekleşme ihtimalleri de hiç düşük değil.
Bütün bunlara rağmen ülkemizin müthiş bir potansiyeli var. Ve bu müthiş potansiyeli hayata
geçirebilecek bir dönüm noktasına yaklaşıyoruz. Bu potansiyeli nasıl kullanabileceğimiz üzerine
uzun uzun düşünüp, tartışıp sonunda tüm toplum olarak bir uzlaşıya varmamız gerekiyor.

2

021 yılına günler kaldı.Eminim
siz de benim gibi bu yılın bitmesini dört gözle bekliyorsunuz.
Bu yıl o kadar olumsuzluklarla
doluydu ki hepimiz gelecek yılın biraz
daha iyi olmasını ümit ediyoruz.
Aslında başlarında 2020 yılından
da umutluyduk. Ancak Covid 19 pandemisi tüm olumlu beklentileri boşa
çıkardı. Çok büyük bir felaketle karşı
karşıya kaldık. Sadece biz değil, tüm
dünya bu mücadelede çok zorlanıyor.
Pandemiyi önlemek için kısıtlama
tedbirlerine başvuruluyor. Kısıtlamaların uzun bir süre devam etmesi
üretim ve dağıtım kanallarını tıkıyor.
Sağlık sistemini, sağlık yatırımlarını tartışırız; tartışmamız da gerekir.
Ama şurası bir gerçek ki, sahip olduğu
sağlık altyapısıyla Türkiye, salgınla
mücadelede zorlanmaya başlamış
olsa da bazı ülkeler gibi altyapı so-
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runu yaşamadı. Bu süreçte büyük bir
özveriyle görevlerini yapan tüm sağlık
çalışanlarına, ülke olarak minnettarlığımızı bir kez de ben dile getirmek
isterim.
Son günlerde salgının ülkemizde
büyük bir hızla arttığı bir dönemden
geçiyoruz. Bizlerin de, vatandaşlar
olarak birbirimizin sağlığını gözetmek
için getirilen kurallara sıkı sıkıya uymamız gerektiğini ben de vurgulamak
isterim.
Aşı geliştirme çabaları hakkında
gelen olumlu haberler, pandemiyi
nihayet yenebileceğimiz umudunu
doğuruyor. Pandemiyi yenmek ise
ekonomide yarattığı tahribatın sona
ereceği ve artık yaraları sarmaya başlayabileceğimiz anlamına da geliyor.
Ülkemizdeki ekonomik gelişmeler
açısından 2021, 2020’ye kıyasla daha
fazla umut vaat ediyor. Umuyoruz ki

aşağı yönlü gidişat artık yavaşlayıp
durmuştur ve yukarı doğru hareketlenme başlamıştır. Ekonomi yönetiminde hata yapılmaması durumunda
bir dizi gösterge iyileşme sürecine
girecek. Tabi ki ekonomideki yaraların
tamamen sarılması kolay olmayacak
ve vakit alacak.
Bir soluklanma fırsatı yakalıyoruz
ve bunu, yüksek enflasyon, yüksek
faiz, Türk Lirasının değer kaybı, ithalata bağımlılık, ihracatta rekabet gücünün düşüklüğü, borçlanma sarmalı,
istihdam yaratamama gibi kronik
sorunların çözümü için iyi kullanmamız gerekiyor.
Çünkü ekonomide bir süredir
sorunların üst üste yığılıp biriktiği bir
dönemden geçtik.
Sorunları ileriye ötelemek yerine
kökten çözmek için ihtiyaç duyduğumuz en öncelikli unsur, kurumlara

duyulan güvenin pekişmesi. Ekonomiyle ilgili tüm kurumların kanunla
tanımlanmış görevlerini, kanunların
çizdiği özerklik çerçevesinde yerine
getirmesi en büyük beklentimiz.
Bu noktada, tüm denetleyici ve
düzenleyici kurumlara büyük sorumluluk düşüyor. Güvenin pekişmesini
sağlayacak olan ise şeffaflık ve hesap
verebilirlik.
Tüm ekonomik birimlerin sağlıklı analiz ve uzun vadeli tahmin ve
planlama yapabilmesi için doğru ve
dünyayla kıyaslanabilir bilgiye ve bu
bilginin şeffaf biçimde paylaşılmasına
ihtiyaç var.
Doğru bilgi yoksa doğru karar da
verilemiyor. Doğru bilgi firmalar için
olduğu kadar devletin kendisi için de
önemli. Doğru bilgi ve güçlü analitik
kapasite, isabetli tahmin yapmayı
mümkün kılar. Makroekonomik istikrarı sağlamanın ve sağlıklı bir reform
programı uygulamanın yolu buradan
geçer. Doğru bilgi sadece piyasaya
ilişkin güncel sayısal veri değildir.
Hele konu reformlar olunca,
atılacak adımların sosyal, siyasi ve
ekonomik sonuçlarını öngörebilmek,
toplum içinde istişare mekanizmalarının sağlıklı biçimde çalışmasına
bağlıdır.
Düşüncenin ve eleştirinin özgürce
dile getirilebildiği bir tartışma ortamı,
çoğulcu ve özgür bir medya, birbirini
dinleyen bir toplum, topluma kulak
veren bir siyaset anlayışı, yetkin
ve çözüm odaklı bir bürokrasi, ülke
yönetiminde hata yapma ihtimalini düşürür. Yine de, kul işidir, hata
olabilir, ama bu durumda da hatanın
boyutu küçük olur; hatadan dönmek
kolay olur.
Eğer toplum içinde istişare mekanizmaları sağlıklı biçimde çalışabilirse, karar alma süreçleri de aşağıdan
yukarıya çalışmaya başlar. Bu yöntem, deneme yanılma mekanizmasından çok daha iyi çalışır. Daha etkindir
ve maliyeti daha düşüktür. Dün alınan
kararlar bugün değiştirilmez. Dün
yapılan yatırımlar bugün atıl hale gelmez. Kaynak israfı, enerji israfı ve en
kötüsü umut israfı ortaya çıkmaz.
Geleceğe ilişkin pozitif mesajlar
tabii ki hepimizi çok memnun ediyor;
ama esas ihtiyaç duyduğumuz söylenenlerin kuvveden fiile dönmesi .
Pandemi, ekonomi ve toplum
üzerinde büyük değişiklikler yarattı.
Pandemi sonrasında da hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Ülke olarak değer
zincirlerinde meydana gelecek değişimlerden olumlu etkilenme olasılığı-

mız yüksek. Çünkü coğrafya açısından
çok şanslıyız. Çünkü geçmişten gelen
gelişkin bir üretim yapımız, yetişmiş,
kalifiye işgücümüz ve iyi bir altyapımız var. Eğer teknolojiye ve insana
yatırım yapar, ekonomik istikrarı
sağlar, iş ve yatırım ortamında uzun
süredir beklenen hukuki reformları bir
an önce tamamlarsak önümüze açılan
bu fırsattan yararlanabiliriz.
Pandemi, tarım sektörünün, gıda
üretiminin stratejik önemini de tekrar
hatırlamamıza vesile oldu.
Aslında, dışarıyla ticaret kanallarında sıkıntı yaşanması durumunda,
sadece tarım değil genel olarak yurtiçi
üretim kapasitesinin ne kadar hayati
olduğu da ortaya çıktı. Üretimde
yurtdışına bağımlılık, salgın sırasında
olduğu gibi nihai ürün ve ara girdi temini açısından büyük sorun yaratıyor.
Bu nedenle, stratejik ürünlerin yurtiçi
üretim imkanlarını geliştirecek, ama
bunu kaynak dağılımını bozmadan,
piyasa sinyallerini engellemeden yapabilecek bir model üzerinde düşünmemiz gerekiyor.
Üretim olmazsa ihracat da, istihdam da, katma değer de, vergi de
olmaz. Yeni bir üretim seferberliğine
hemen başlamazsak, yarın çok geç
kalmış olmaktan korkarım.
Üretimi artıracaksak, yatırım oranlarını yükselteceksek bunu tabi ki reel
faiz oranlarının yüksek değil elverişli
bir seviyede olduğu bir ortamda yapabiliriz.
Makroekonomik istikrarın ciddi
ölçüde bozulduğu durumlarda, şok
tedavisi olarak faiz artışı kaçınılmaz
olur. Ancak adı üzerinde, şok tedavisi
uzun süre kullanılmaz. Kullanılırsa
bünyede başka rahatsızlıklar baş
gösterir. Yüksek reel faiz, sonuçta,
para üzerinden para kazanmaktır.
Para üretime gitmez. Üretime giderse, getiri oranı, olağandan yüksek
olan çok riskli alanlara gider. Bunun
sonucunda üretim kapasitesi daralır, kaynaklar verimli projelere değil
spekülatif alanlara kayar. Üstelik gelir
dağılımı da bozulur. Bunlar arzu edilir
sonuçlar değildir.
Eğer geleceğe ilişkin belirsizlikler azalırsa, enflasyon beklentileri
düşerse, siyasi ve ekonomik riskler
hafiflerse, faiz oranları da düşme
eğilimine girer. Faiz oranlarını kalıcı
olarak düşürmek istiyorsak enflasyonu düşürmemiz, ekonomik reformları
yapmamız, siyasi ve jeopolitik riskleri
hafifletmemiz ve öngörülebilirliği
sağlayacak olan hukuk reformlarını tamamlamamız gerekiyor. Aksi

takdirde, faizler asansör gibi bir iner
bir çıkar.
Son zamanlarda dikkatle izlediğimiz ikinci bir gelişme alanı dış politika.
Dünyada kural temelli uluslararası
düzenin güçlenmesi beklentileri mutlaka ülkemizi de olumlu etkileyecek.
Bunun içinde bulunduğumuz coğrafyaya da olumlu yansımaları olacak.
İran’la nükleer anlaşmaya geri
dönülmesi, Suriye’de güvenlik ve
istikrarın, Türkiye’nin çıkarlarını da
gözetecek biçimde tesis edilmesi
gibi gelişmeler, ülkemizin bölgesel
potansiyelinin hayat bulmasını sağlayacak. Geçen sene yapmış olduğum
konuşmalarda, Türkiye’nin küresel
düzendeki yerinin kural temelli uluslararası sistem içinde olduğuna dikkat
çekmiştim. Uluslararası ilişkilerimizin
konjonktüre göre şekillenen ikili düzlemde bir alış-veriş ilişkisi olmaması
gerektiğini vurgulamıştım.
Türkiye’nin AB üyelik sürecini bu
açıdan önemli görüyorum. AB üyelik
hedefi, geçmişte olduğu gibi bugün
de, yarın da Türkiye’nin küresel sistemdeki saygın yeri açısından önemli
bir parametre. Türkiye’nin Avrupa’nın
bir parçası olması yeni bir şey değil.
Yüzlerce yıldır böyleydi. Kâh çatışarak kâh uzlaşarak hep Avrupa ile iç
içe olduk. Ekonomide, teknolojide,
dış politikada Avrupa ile ilişkimiz hep
canlı oldu; biz Avrupa’yı, Avrupa bizi
etkiledi. Her büyük ülke gibi kültür
ve değerler açısından yerel özgünlüğümüzü koruduk ama devlet yapısı
olarak, yönetim tarzı olarak, hukuk
düzeni olarak, hatta düşünce akımları
olarak yönelimlerimiz hep batı ile iç
içe şekillendi. Cumhuriyet kurulduğundan beri devlet anlayışımızı, başka
yerlerde olduğu gibi bir şahsın ya da
partinin gücüne değil, Batı Avrupa’da
olduğu gibi milli egemenliğe ve demokrasiye dayandırdık.
Devlet kapitalizmi ve otoriterlik ile
tanımlanan bloka değil, özgürlükçü
demokrasi ile tanımlanan bloka ait
olma iradesini gösterdik.
Türkiye’nin Avrupa Birliği’ne tam
üyelik perspektifi, geçmişte olduğu
gibi bugün de hukuk, ekonomi ve demokrasi başlıklarında ihtiyacımız olan
reformlar için kuvvetli bir referans ve
bir çıpa işlevi görecektir.
Doğrudur, Avrupa Birliği’nin siyasi
liderleri geçmişte Türkiye’ye taraflı
davranmış, çifte standart uygulamış,
haksızlık yapmıştır. Bugün de durum
çok farklı değil. Daha geçen hafta,
AB savaş gemilerinin Libya’ya giden
bir Türk gemisini haksız, hukuksuz
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biçimde durdurup izinsiz aramaya
kalkışması bu yanlı politikaların son
örneği.
Avrupa Birliği’nin bu tür ortak
stratejik hedeflere hiçbir şekilde
hizmet etmeyen girişimleri bir kenara
bırakması lazım. İlişkilerde, kurumsal
bir düzlemde ilerleme sağlanması,
Türkiye’nin de, Avrupa Birliği’nin de
çıkarlarına uygundur. Bu anlamda,
güncelliğini yitirmiş olan Gümrük
Birliği’nin Yeşil Anlaşma, Dijital Avrupa, tarım, kamu alımları ve hizmetleri
de içine alacak şekilde güncellenmesi,
vize serbestisi diyaloğunun tamamlanması gibi atılacak somut adımlarla
ilişkilerde yeni bir dinamik harekete
geçebilir. Avrupa Birliği’nin ekonomik
ve siyasi etki alanının genişlemesi ve
hatta Avrupa’nın karşı karşıya olduğu
göçmen krizi, demografik kriz, yabancı
düşmanlığı gibi sorunların çözülmesi
açısından da Türkiye, önemli katkılar sunabilecek bir ülke. Türkiye’nin
önemini ve özelliğini belirleyen unsur
batıya öykünmesi değil.
Türkiye, devlet yapısı laik ve
vatandaşlarının büyük çoğunluğu
Müslüman olan ve farklı inançlara ev
sahipliği yapan bir ülke. Aynı zamanda demokratik bir cumhuriyet. Belki
birçok başka toplumda olduğu gibi,
Atatürk’ten bu yana karizmatik liderlerin toplumda bir karşılığı var.
Ama cumhuriyete geçildiğinden
beri, Türkiye’de halk demokrasiye
olan bağlılığını sayısız kez, hem de
büyük bedeller ödeyerek kanıtladı
Tükiye’nin 20. yüzyıldaki vizyonu
çağdaş uygarlık düzeyini simgeleyen Batıyı yakalamaktır. Bu, sadece
Tükiye’nin değil diğer birçok gelişmekte olan ülkenin de benimsemiş
olduğu bir hedeftir. Bu vizyon, 20.
yüzyıl başlarındaki teknoloji, yatırımlar, üretim ve ticaret eğilimleri ile çok
uyumludur. 21. yüzyıla girdiğimizde
batının bir yüzyıl önceki konumunun
da değişmekte olduğu görülüyor.
Batının küresel ekonomideki ağırlığı azalıyor. Son on yıllarda göçmen
karşıtlığı, ırkçılık, islamofobi ve yabancı düşmanlığı artış gösterdi. Yine
de, özgürlükçü, eşitlikçi anlayış ve
kardeşlik ruhu bu eğilimlere direniyor.
Bir yandan otoriterlik ve popülizm
yükseliyor ama diğer yandan demokrasinin, kuralların ve kurumların
üstünlüğünü savunanlar karşısında
bu yükselişin arkası gelmiyor. Gelir
ve servet adaletsizliğinin ulaşmış
olduğu ürkütücü boyuta karşı yeni
reçeteler aranıyor. Doğayı acımasızca
kullanmış olmanın faturası ortaya
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çıkıyor. Çevre felaketleri sıklaşıyor.
Ama çevreyle dost yeni bir ekonomik
ve toplumsal düzenin de temelleri
atılıyor.
Bütün bunların üzerine eklenen
pandemi felaketi ile mücadele etmek,
beraber davranmayı, güçbirliğini, işbirliğini gerektiriyor. Kısacası, eskiyle
yeni arasında kıyasıya bir mücadele
yaşanıyor. Bu zorlukların üstesinden
tüm dünya olarak hep birlikte gelmek
mecburiyetindeyiz. Bütün bu çoklu
krizler karşısında değişim kabiliyetini
göstermek zorundayız.
Rönesanstan bu yana batı değişebilme kabiliyetini gösterdi, birçok
krizi aştı. Batı bugün hala, demokratik
standartların gelişkinliğinde, kurumlar ve kuralların sistematik işleyişinde
mihenk taşı.
Batıyla doğu arasında yüzyıllardan
beri oynadığı köprü rolüyle Türkiye,
yeni dönemin inşasına katkı yapabilecek ülkelerden birisi.
Kamplaşmayı, kutuplaşmayı aşma,
demokrasisini ve ekonomisini güçlendirme, hukukun üstünlüğününe dayalı
adil bir toplumsal yapı kurma konularında başarılı olmuş bir Türkiye,
sadece kendi dertlerine çare bulmuş
olmaz.
Üst üste binen krizlerle şekillenen
21. yüzyıl dünyasında, liberal demokratik sistemin reformunda etkili bir rol
oynar. Ve dünyaya da örnek olur.
Son günlerin üçüncü önemli başlığı
ise hukuk ve demokrasi reformu.
Güvenlik endişelerini geride bırakıp,
nihayet özgürlükleri genişletme noktasına gelmiş olduğumuza inanıyoruz.
Yargı Reformu Strateji Belgesi
geçen yıl hazırlanmış ve ardından 3
yargı paketi kanunlaşmıştı. Ancak hukuk reformu alanında daha almamız
gereken çok mesafe var.
Temel hak ve özgürlüklerin, hukuk
devletinin, yargı bağımsızlığının
üstünde en ufak bir gölge bile kalmamalı. Mülkiyet hakkı ve sözleşme
serbestisi gibi konular, rekabetçi
bir piyasa mekanizmasının etkin bir
şekilde işlemesinin ön koşulu.
Bugün bu ön koşulun yerine getirilmesi noktasındaki tartışmayı çoktan geride bırakmış olmamız gerekir.
Yabancı sermaye yatırımları için, iş ve
yatırım ortamında hukukun üstünlüğünü tesis etmek mutlak bir zorunluluktur. Aksi halde hiçbir yabancı, uzun
vadeli üretken yatırım yapmaz. Eğer
yaparsa, bunların amacı, birkaç yüzyıl
öncesinin sömürgelerinde olduğu gibi

sadece ülke kaynaklarını en kolay
yoldan transfer etmek olur.
Doğrudur, bugün dünya konjonktüründe beliren yeni ekonomik fırsatlardan yararlanabilmek için demokrasinin güçlendirilmesi gerekir.
Ancak, hak ve özgürlükler alanlarındaki sorunlar sadece piyasa
mekanizmalarına ilişkin düzenleyici
çerçeve ile sınırlı olmadığı gibi eğitimde, girişim kurmada, iş ve çalışma
yaşamında fırsat eşitliğinin sağlanması ile de sınırlı değil. Tüm altyapısı
ile demokrasi, ekonomik istikrarın,
uzun vadeli yatırımların, ekonomik
büyümenin, aş ve iş yaratmanın teminatıdır. Bunlar aynı zamanda siyasi
istikrarın da teminatıdır.
Bundan 23 sene önce yayımladığımız Demokratikleşme Perspektifleri
raporumuzda söylediğimiz gibi demokrasi konusu, TÜSİAD için de, Türkiye için de, konjonktürel değil ilkesel
bir konudur. Pragmatizmle ise hiç bir
araya gelmez. Bu konuya “ne getirir,
ne götürür” hesaplarıyla bakılamaz.
Devlete ve demokrasiye olan güven,
o gün de söylemiş olduğumuz gibi,
yüzeysel çözümlere bel bağlamak
yerine, köklü çözümlere yönelmekle
gerçekleşecektir.
Bugün köklü çözümlere yönelebilecek bir noktaya gelmiş olduğumuza
inanıyoruz. Geçmiş dönemde güvenlik
risklerini önceleyen bir süreç yaşadık.
Milli güvenliği tehdit eden PKK, FETÖ,
DAEŞ gibi terör örgütleriyle mücadele ettik. Ve bu mücadelede de epey
bir yol kat ettik. Bugün artık geçmiş
dönemde öne çıkmış olan güvenlik
kaygılarının yerini özgürlüklerin ve
demokrasinin alanının genişletilmesi
ihtiyacı almış durumda.
,
Uluslararası ilişkilerde ve ekonomi, hukuk ve demokrasi reformlarında
2021’den beklentilerimizi özetlediğim
konuşmamı bitirirken, beklentilerimizi
boşa çıkarabilecek risklerin mevcudiyetine de işaret etmek isterim.
Korkarım ki bu risklerin sayısı hiç az
değil. Üstelik gerçekleşme ihtimalleri
de hiç düşük değil.
Bütün bunlara rağmen ülkemizin
müthiş bir potansiyeli var.
Ve bu müthiş potansiyeli hayata
geçirebilecek bir dönüm noktasına
yaklaşıyoruz.
Bu potansiyeli nasıl kullanabileceğimiz üzerine uzun uzun düşünüp,
tartışıp sonunda tüm toplum olarak
bir uzlaşıya varmamız gerektiği düşünceleriyle konuşmama son veriyor
ve hepinizi saygıyla selamlıyorum.
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GTÜ tarafından hızlı ve güvenilir deprem
bilgilendirme sistemi geliştirilecek.

Proje Ortak Koordinatörü
GTÜ Mühendislik
Fakültesi İnşaat
Mühendisliği Bölümü
Dr. Öğr. Üyesi A. Can
Zülfikar konu ile ilgili
yaptığı değerlendirmede;
“Geliştirilecek sistem
ve uygulama ile Kocaeli
pilot bölgesi için test
amaçlı, hızlı ve güvenilir
bir deprem bilgilendirme
platformunun
oluşturulması
hedeflenmektedir.” dedi.

G

ebze Teknik Üniversitesi (GTÜ),
Avrupa Birliği tarafından desteklenen Karadeniz Havzası
Sınır Ötesi İş Birliği Programı 2014-20
“Hızlı Deprem Hasar Değerlendirme
Konsorsiyumu (Rapid Earthquake
Damage Assessment Consortium)
- REDACt” Araştırma Projesine proje
ortağı olarak katıldı. Deprem risk
azaltım sistemleri etkinliğini artırmak hedefinde olan projede; gerçek
zamanlı yer hareketi verileri kullanılarak deprem hasarının hızlı bir şekilde
değerlendirileceği bir sistem ve akıllı
telefon uygulaması geliştirilecek.
Proje Ortak Koordinatörü GTÜ
Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Dr. Öğr. Üyesi A. Can
Zülfikar konu ile ilgili yaptığı değerlendirmede; “Geliştirilecek sistem
ve uygulama ile Kocaeli pilot bölgesi
için test amaçlı, hızlı ve güvenilir bir
deprem bilgilendirme platformunun
oluşturulması hedeflenmektedir. Gerçek zamanlı yer hareketi verilerinin
sağlanması ve kullanılmasında AFAD
Deprem Daire Başkanlığı, hedef bölge
altyapı-üstyapı bina ve tesis envanterinin sağlanmasında Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İmar ve Şehircilik Daire

Başkanlığı ile birlikte çalışıyoruz”
ifadelerini kullandı.
Projenin diğer ortakları arasında
Uluslararası Helenik Üniversitesi
(D.IPA.E.) - Serres Üniversitesi (Yunanistan), Deprem Mühendisliği ve
Mühendislik Sismolojisi Araştırma
ve Teknik Enstitüsü (ITSAK) (Yunanistan), Trakya Demokritos Üniversitesi (Yunanistan), Köstence Ovidius
Üniversitesi (Romanya) ile Jeoloji ve
Sismoloji Enstitüsü (Moldova) yer
alıyor.
T.C. Dışişleri Bakanlığı Avrupa
Birliği Başkanlığı, T.C. İçişleri Bakanlığı
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı, Kocaeli
Büyükşehir Belediyesi, Yunanistan
İçişleri Bakanlığı Makedonya-Trakya
Sektörü, Doğu Makedonya ve Trakya
Bölgesi (AMTH) Sivil Koruma Müdürlüğü, Selanik Belediyesi, İskeçe Belediyesi, Orta Makedonya Eğitim Bölge
Müdürlüğü, Orta Makedonya ve Doğu
Makedonya ve Yunanistan Teknik
Odası Trakya Sektörleri (Yunanistan),
Deprem Planlama Teşkilatı ve Ulusal
Fizik Enstitüsü Pământului (Romanya)
projeye destekte bulunan kuruluşlar
arasında olacak.
Kocaeli Odavizyon
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Dünyanın önde gelen mühendisleri,
‘bağlantılı araçlar’ ve ‘akıllı altyapı’yı
IAEC 2020’de konuştu!

“Uluslararası Otomotiv
Mühendisliği Konferansı
– IAEC” Otonom araçlar,
nesnelerin interneti, siber
güvenlik ile şarj teknolojileri
hakkında önemli mesajlara
sahne oldu. Konferansın ana
teması ise “Bağlantılı Araçlar
ve Akıllı Altyapı” oldu.
OİB, OSD, OTEP ile TAYSAD
tarafından organize edilen
ve SAE International’ın da
desteklediği konferansın ana
konuşmacılarından bazıları
TÜBİTAK Başkanı Prof.
Dr. Hasan Mandal, CLEPA
Başkanı Thorsten Muschal,
SAE International İcra Kurulu
Başkanı David Schutt ve
Amazon Web Services (AWS)
EMEA İş Geliştirme Direktörü
Massimo Cavazzini’ydi.
40 Kocaeli Odavizyon

H

er biri alanında uzman yerli
ve yabancı mühendisler,
otomotiv mühendisliği alanında dünyadaki en son gelişmeleri paylaşmak üzere Uluslararası
Otomotiv Mühendisliği Konferansı
- IAEC” etkinliğinde buluştu. Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği
(OİB), Otomotiv Sanayii Derneği
(OSD), Otomotiv Teknoloji Platformu (OTEP) ile Taşıt Araçları Tedarik
Sanayicileri Derneği (TAYSAD) tarafından düzenlenen ve Amerikan
Otomotiv Mühendisleri Birliği’nin
(Amerikan Society of Automotive
Engineers - SAE International) desteklediği IAEC 2020’nin bu yılki ana
teması “Bağlantılı Araçlar ve Akıllı
Altyapı” oldu.
Bağlantılı ve otonom araçlar ile
şarj teknolojileri hakkında önemli
mesajların verildiği konferansta;
nesnelerin interneti, 5G, veri yönetimi, bağlantılı araçlarda iletişim
güvenliği, siber güvenlik, akıllı şehirler ve bağlantılı elektrikli araçlar
konularında oturumlar düzenlendi.
Bu yıl 5’incisi gerçekleştirilen IAEC,

4 gün boyunca toplam 28 saat canlı yayınlandı ve yüzlerce ziyaretçiyi
ağırladı.
Konferans Başkanı Prof. Dr.
İrşadi Aksun’un açılış konuşması
ile başlayan IAEC 2020’nin ana
konuşmacılarından biri SAE International İcra Kurulu Başkanı David
Schutt’tu. David Schutt, “Bağlantılı
ve otonom araçlarla ilgili tüm bu
gelişmelerin temel amacı aslında
güvenliği sağlamak. Dünyada her
yıl ortalama 1,3 milyon insan trafik
kazalarında hayatını kaybediyor.
Trafik kazaları, dünyada ölüm
sebepleri arasında 5’inci sırada
geliyor. Eğer bir şeyler yapmazsak
ölümler, maddi kayıplar ve trafik
sıkışıklığı devam edecek. Milyonlarca araç birbirinden habersiz ve
bağımsız bir şekilde hareket ediyor.
Gelecekte yalnızca insanların değil
araçların da birbirinden haberdar
olması tüm bu yaşananların önüne
geçecektir. Sadece araçları ve
sürücüleri değil; bisikletlileri, yayaları, hayvanları ve doğal yaşamı

korumak bağlantılı araçlarla mümkün olacaktır. Bu noktada, bağlantılı
ve elektrikli araçlara ihtiyacımız var”
dedi.
“Gelecek kablosuz şarjda”
David Schutt, “SAE olarak, öncelikle otonom sürüş seviyelerini
belirledik. Şu anda 6 farklı seviye
var. 0’dan 5’e kadar olan bu seviyeler dünyadaki ilgili otoritelerce
kabul gördü. Örneğin; 2030 yılına
kadar Dubai’nin ulaşımının yüzde 25’i
5’inci seviye otonom olacak. Dubai,
sadece bir örnek. Şu anda dünyanın
farklı birçok noktasında 5’inci seviye
otonom nasıl kullanılır ve nasıl yaygınlaşır üzerine çalışmalar yapılıyor”
diyerek sözlerini sürdürdü. Konuşmasında 5G teknolojisiyle birlikte
bağlantılı araçların çok daha kolay
şekilde birbirleriyle iletişim kuracağını da vurgulayan David Schutt,
elektrikli şarj altyapısının geleceği ile
ilgili olarak ise, “Günümüzde elektrikli şarj istasyonları yaygınlaşmaya
devam ediyor. Özellikle sunulan hızlı
şarj imkanlarıyla elektrikli araçlar
hızla şarj oluyor ancak gelecek kablosuz şarjda” diye konuştu.
“Alternatif yakıtlı araçlar 2030’da
pazarın yüzde 5’ini oluşturacak”
CLEPA (Avrupa Otomotiv Tedarikçileri Derneği) Başkanı Thorsten
Muschal da IAEC 2020’de yaptığı
sunumda, Avrupa’daki mevzuatlar
ve akıllı hareketlilikle ilgili güncel
gelişmeleri paylaştı. Global pazar
trendleriyle ilgili bilgiler de veren
CLEPA Başkanı Thorsten Muschal’ın
açıklamalarından, “Avrupa’da dizel
ve benzinli araçların yoğunluğundan
sonra, özellikle son 5 yılda bataryalı
ve plug-in hybrid araçları daha çok
görmeye başladık. Aynı zamanda,
alternatif olarak yakıt hücresiyle
çalışan elektrikli araçlar da var. Bu
araçların 2030’da pazarın yüzde 5’ini
oluşturacağını düşünüyoruz. Bataryayla çalışan araçlara doğrudan geçmeden hibrite geçmek, güzel bir olasılık olarak göze çarpıyor. Bu çözüm,
Avrupa pazarında çok kabul gördü.
Plug-in hybrid araçlar için Avrupa
en büyük pazar. Diğer yandan Çin’de
elektrik bataryaya sahip araçlar daha
ön planda ve kentlerde kullanılıyor”
ifadeleri öne çıktı.
“5G, otomotiv teknolojilerinin
bağlantı ihtiyaçlarını karşılayacak”
Amazon Web Services (AWS)
EMEA İş Geliştirme Direktörü Massimo Cavazzini de konferansta yaptığı

konuşmada, otomotiv endüstrisini
üretimden tedarik kollarına, satıştan
müşteri deneyimine kadar bütün bir
ekosistem içerisinde ele aldıklarını
dile getirdi. Massimo Cavazzini, “Nesnelerin interneti, bulut teknolojisi ve
akıllı iletişim otomotivin geleceğinde
önemli bir yer ediniyor. Bu açıdan
otomotiv sanayiinde gelecekte önemli gelişmeler bekliyoruz. Geldiğimiz
noktada artık güçlendirilmiş beceriler
söz konusu. Otomotiv ekosisteminde işlenen yüksek miktarlı verileri
yönetmek önemli. Çünkü, bulut
teknolojisi otomotiv teknolojilerine
hızla entegre oluyor. Her geçen gün
daha fazla hesaplama ve depolama
kapasitesine ihtiyaç var. Yüksek bant
genişliği ve gecikme miktarı öne çıkan
en önemli parametreler arasında.
Hatta gecikme miktarı kabul edilemez
ve hayati önem taşıyor. Dünyanın hazırlandığı 5G teknolojisi ise bu bakımdan ihtiyaçları karşılayacak nitelikte”
değerlendirmesinde bulundu.
“Covid-19; Ar-Ge, nitelikli insan
kaynağı ve eğitimin önemini yeniden
hatırlattı”
IAEC 2020’nin katılımcıları arasında TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr.
Hasan Mandal da vardı. Mobiletinin
geleceğine ilişkin kapsamlı bir sunum
gerçekleştiren Prof. Dr. Hasan Mandal, “Geleceği ortak bir yaratımla ele
almak ve bütünsel bir bakışı getirmek
için mobiliteye çok önem veriyoruz. Özellikle içerisinden geçtiğimiz
Covid-19 dönemi Ar-Ge, nitelikli insan

kaynağı ve eğitim tekniklerinin önemini bir kez daha ortaya koydu. Aynı
zamanda, üniversite ve sanayi ortakları için birçok yeni pencere açtı. Daha
fazla kapasiteden daha fazla etkiye
doğru yönelen bir dünyaya gidiyoruz.
Türkiye, geçmiş yıllarda teknolojiyi
kullanan bir ülke olma noktasında
veya tersine mühendislikle teknoloji
üreten bir ülke eğilimindeydi. Şu an
ise bilim temelli teknoloji geliştiren,
tasarlayan ve üreten bir ülke olma
noktasında ilerliyor. Savunma sanayisindeki başarılar, aşılama alanında
yapılan çalışmalar bunun en somut
güncel örnekleri. Gelecekte ise bu
örnekler arasında mutlaka otomotiv teknolojileri de olacaktır” diye
konuştu.
Bulut bilişimden siber güvenliğe
kadar birçok konu işlendi
Türkiye’nin ve dünyanın önde gelen kurumlarından uzman isimlerle
birlikte birçok değerli akademisyenin
de sunum ve konuşmalarıyla katkıda
bulunduğu IAEC 2020’de; Vestel, FEV,
Ford Otosan, Tofaş, BMW, Bosch,
AVL ve Arçelik gibi uluslararası
düzeyde birçok firmanın yöneticileri
yerini aldı. IAEC 2020’de ele alınan
diğer konu başlıkları ise; “Kolaylaştırıcılar - Nesnelerin İnterneti ve
5G”, “Veri Yönetimi, Bulut Bilişim ve
Siber Güvenlik”, “Bağlantılı Araçlarda
İletişim Güvenliği”, “Otonom Araçlar”,
“Akıllı Şehirler”, “Bağlantılı Elektrikli
Araçlar” ve “Eğitim ve Ar-Ge” olarak
dikkatleri çekti.
Kocaeli Odavizyon
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Ayhan Zeytinoğlu: Reformların destekçisi

ve takipçisi olacağız

K

ocaeli Sanayi Odası (KSO)
Meclis toplantısı KSO Meclis
Başkanı Hasan Tahsin Tuğrul Başkanlığında Zoom çevrimiçi
toplantı yazılımı ile yapıldı. Toplantıya konuk konuşmacı olarak Doç. Dr.
Şevket Sayılgan – Ekonomist ve Doç.
Dr. Çiğdem Nas – İKV Genel Sekreteri
katıldı.
Meclis toplantısının ilk konuşmasını yapan KSO Başkanı Ayhan
Zeytinoğlu son dönemde gündeme
gelen ekonomi ve hukuk reformlarının önemine dikkat çekerek bu
çabalardan duyduğu memnuniyeti
dile getirdi.
“Reformların destekçisi ve takipçisi olacağız.” değerlendirmesini
yapan ve sözlerine ekonomik değerlendirmelerle devam eden Zeytinoğlu, ekim ayında 17 milyar doları aşan
ihracat performansını çok olumlu
karşıladıklarını belirterek, “Ekim
ayında ihracatımız 17 milyar 333 milyon dolar aylık bazda tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı. Ekim
ayında, ihracat artış oranı geçen yılın
aynı ayına göre yüzde 5.6 olurken,
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eylül ayına göre yüzde 8.3 oldu.
İhracatımızdaki bu performansı çok
olumlu değerlendiriyoruz. Rekabetçi
kurun etkilerinin görülmeye başlandığını düşünüyoruz.” dedi.
Ekim ayında ihracatın ithalatı karşılama oranının yüzde 87.9’a yükseldiğini söyleyen Zeytinoğlu, “Bu oran
yılın başından bu yana en yüksek
seviye.” dedi.
Ekim ayı ithalatının yüzde 8.5
artışla 19.7 milyon dolar olarak
gerçekleştiğini söyleyen Zeytinoğlu, “İthalattaki artışta otomotiv ve
altın ithalatının etkilerini görüyoruz.
Ekim’de altın ithalatı 2.1 milyar dolar
ile yüzde 30.6, otomotiv ithalatı ise
1.9 milyar dolar ile yüzde 91.7 arttı.”
dedi.İthalat alt kalemlerine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Zeytinoğlu, “Yatırım mallarında yüzde 57.5’lik
artışvar. Bu artışı olumlu değerlendiriyoruz. Tüketim malları ithalatında
yüzde 25.3 artış, ara mallar (hammadde) ithalatında yüzde 1.5 azalış
olduğunu görüyoruz.” dedi.
Zeytinoğlu, eylül ayı
cari denge verisine ilişkin

değerlendirmesinde,eylül itibariyle
yıllık cari açığın 27 milyar 539 milyon
dolara yükseldiğini söyleyerek,
“Eylül ayında cari denge 2 milyar 364
milyon dolar açık verdi. Bu açığın
temelinde turizm gelirlerinin geçen
yıla göre azalıyor olması var. Pandemi nedeniyle turizm gelirlerindeki
kayıplarımız maalesef bu yıl cari
açığın yükselmesine neden oluyor.
Geçen yılın eylül ayında sadece
hizmet gelirleri 4.6 milyar dolar katkı
sağlarken, bu yıl katkısı sadece 1.7
milyar dolar oldu. Sadece hizmet gelirlerinde geçen yıla göre 2.9 milyar
dolar açık vermişiz. Bunun yanında
dış ticaret açığının geçen yılın aynı
ayına göre 3 milyar dolar yükselmesi
de cari açığı artıran bir diğer etken
oldu.” dedi. Zeytinoğlu, “Ekim ayında
da turizm gelirleri artmayacağı için
aylık açığın devam edeceğini, ancak
ekimde gerçekleştirdiğimiz yüksek
ihracat, dış ticaret açığını aylık bazda
gerilettiği için buradan bir iyileşme
olabileceğini düşünüyoruz. Yıllık cari
açığın ise baz etkisiyle yükselmeye
devam edebileceğini bekliyoruz.”

dedi.
Kocaeli dış ticaret rakamlarına
ilişkin açıklama yapan Zeytinoğlu, ekim ayında Kocaeli ihracatının
yüzde 3.6 artışla 2.7 milyar dolar,
ithalatının ise yüzde 23.7 artarak 4.1
milyar dolar olarak gerçekleştiğini
söyledi.
Enflasyon oranlarına ilişkin değerlendirmede bulunan
Zeytinoğlu,“Ekim ayında TÜFE aylık
yüzde 2.13 artışla yıllık yüzde 11.89
olarak gerçekleşti. ÜFE ise aylık yüzde 3.55 artışla yıllık yüzde 18.20’ye
yükseldi. Döviz kurlarındaki yukarı
yönlü hareketlilik, ÜFE’de hızlı artışlara neden oluyor. Döviz kurundaki
artış ve baz etkisiyle kasımda da
ÜFE’deki yükselişin devam edebilir.
ÜFE’deki yukarı yönlü hareketlilik,
maliyetleri artırdığı için önümüzdeki
dönemde TÜFE’ye yansıyacaktır.”
dedi.
Eylül ayısanayi üretim endeksine
ilişkin değerlendirmelerde bulunan
Zeytinoğlu, “Sanayi üretimi eylülde
aylık yüzde 1.7, yıllık yüzde 8.1 arttı.
Yıllık gerçekleşen yüzde 8.1’lik artışı,
geçmiş yılların potansiyelinin yakalanması açısından çok değerli buluyoruz. Ekim’de gerçekleştirdiğimiz
rekor ihracat ve kapasite kullanım
oranlarındaki artıştan; ekim ayında
da üretim artışının devam edeceğini
düşünüyoruz.” dedi.
Sanayi üretiminde sektörlere

ilişkin değerlendirmelerde bulunan
Zeytinoğlu, “Alt kalemlere baktığımızda, yıllık en yüksek artışın yüzde
16.2 ile dayanıklı tüketim mallarında
olduğunu görüyoruz. Bunun otomotiv sektöründeki talep artışından
kaynaklandığını düşünüyoruz. İmalat
sanayi sektöründe yıllık yüzde 8.5,
ara malı üretiminde yıllık yüzde 10.9,
sermaye malı üretiminde yıllık yüzde
10.4, orta yüksek teknoloji ürün
üretimindeki yüzde 13.8’lik artışlar
var. Bu kalemlerdeki artışları olumlu
değerlendiriyoruz. ” dedi. Zeytinoğlu,
yüksek teknolojili ürünlerdeki yıllık
yüzde 11.2’lik gerilemenin dikkat çekici olduğunu söyledi.
Ağustos ayı işgücü verilerine
ilişkin değerlendirmelerde bulunan
Zeytinoğlu, işgücü verilerinde aylık
bazda toparlanma olduğunu ancak
işgücüne katılım ve çalışan sayısının
olması gereken seviyenin altında
kaldığını söyledi.
Zeytinoğlu yaptığı değerlendirmede, ağustos ayında işsizlik
oranının geçen yılın aynı ayına göre
0.8 puan, temmuz ayına göre 0.2
puan azalarak yüzde 13.2’ye gerilediğini söyleyerek, “Ağustos ayında
açıklanan rakamların detaylarına
baktığımızda, geçen yılın aynı ayına
göre istihdam edilenlerin 975 bin kişi
azaldığını görüyoruz. Aynı dönemde,
çalışabilir nüfus 1.2 milyon kişi artmasına rağmen, işgücüne katılanla-

rın sayısı 1 milyon 431 bin kişi azaldı.
Ancak aylık bazda işgücüne katılım
ve istihdam edilenlerin sayısında
artış olduğunu görüyoruz.” dedi.
“Temmuzdan ağustosa istihdam
edilen kişi sayısında 291 bin kişilik artış oldu.” diyen Zeytinoğlu,“Bu artışın
106 bini sanayi sektöründe, 126 bini
hizmetler sektöründe, 53 bini inşaat
sektöründe ve 6 bini de tarımda gerçekleşmiş.” dedi. Zeytinoğlu, ağustos
itibariyle toplam istihdam edilenlerin
sayısının 27 milyon 554 bin kişiye,
işgücüne katılan kişi sayısının da 31
milyon 749 bin kişiye yükseldiğini
söyleyerek, “Bu toparlanmalar olumlu ancak, nüfusa oranla hala olması
gereken seviyenin altında.” dedi.
Ekim ayı bütçe gerçekleşmelerine ilişkin değerlendirmede bulunan
Zeytinoğlu, “Ekim’debütçe gelirleri
yüzde 41.9 artışla 92.77 milyar TL,
bütçe giderleri yüzde 21.6 artışla
97.66 milyar TL olarak gerçekleşti.
Bütçe gelirlerindeki artış, giderlerdeki artışın üzerinde olmasına rağmen
ekimde bütçe 4.89 milyar TL açık
verdi. Ocak-ekim dönemi bütçe açığı
145.48 milyar TL oldu.” dedi. Zeytinoğlu ekimde gelirlerdeki artışın
ana nedeninin otomotiv ithalatından
alınan gümrük ve ÖTV gelirleri olduğunu söyledi.
Zeytinoğlu kasım ayında gerçekleşen faaliyetleri özetleyerek sözlerine son verdi.
Kocaeli Odavizyon
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Doç. Dr. Şevket Sayılgan: İşletme

yönetimini küresel bir vizyonla
yapmak zorundayız

İ

nşletmelerde Pandemi Döneminde
Finansal Yönetim’in nasıl yapılması
gerektiğini anlatan konuk konuşmacı Şevket Sayılgan işletmelerin global
bir bakış açısı ile yönetilmesi gerektiğine vurgu yaparak
“Bu noktada da size bazı ipuçları
vermeye çalışacağım mesela burada
bilançonuz saat yönünde mi çalışıyor, kaç saate bir çalışıyor gibi bazı
ufak detaylar var. Veya nakitiniz ve
likitiniz yeterli midir, yetersiz midir ?
Bunların ölçülebilir hale getirilmesi ne
demektir? Ve son dönemde de açıkçası
kritik noktalardan bir tanesi biz hep
bazı konulara odaklandık ama global
sistemde değişenler var bunlardan
bir tanesi biz hep kâra ve ciroya odaklı
yaşıyoruz ama artık global sistem şirket değeri odaklı bir faaliyet döngüsünü bu noktada öne çıkarıyor.” dedi.
KORUMACILIK GERİ GELDİ
Küresel ekonomik gelişmelerde
ana unsurun korumacılık olduğunu
ifade eden Şevket Sayılgan: “Geçen
hafta içerisinde Japonya ve Çin’in de

44 Kocaeli Odavizyon

içinde bulunduğu Güney Doğu Asya
Ekonomik İşbirliği Örgütü kuruldu ve
bu korumacı yaklaşımların gittikçe
lokalize edilmiş şekillerde örneklerini
önümüzdeki dönem de göreceğimizi
düşünüyorum.
Bu noktada bu ekonomik etkinin
bizim bundan sonraki süreçte de
başka faktörlerle de karşımıza çıkacaktır. Özellikle burada siyasi süreç ve
ülkelerin yönetimsel yaklaşımlarında
da marjinal eğilimli fikirlerin daha
çok öne çıktığı, toplumların milliyetçi
akımları biraz daha fazla öne çıkarttığı
süreçler karşımızda olacak. Burada ön
büyük riskli unsurlardan bir tanesi Avrupa Biriliği ki Türkiye açısından da bu
riski taşıyor neden? Çünkü Türkiye’nin
en büyük ihracat pazarı, sermaye hareketlerinin en fazla muhatap olduğu
kesim, dolayısı ile böyle bir yapıda
Avrupa Birliği’nin mevcut yapısını aynı
şekilde koruyabileceği konusu ciddi
kuşkular taşıyor.” dedi.
GLOBAL LİKİDİTE FAZLASI
Bu dönemde Türkiye gibi ülkelerin

avantajının global likiditenin çok fazla
artıyor olması olduğunu vurglayan
Şevket Sayılgan ancak bu fırsatları kullanabilmek adına da benzer
ülkeler içerisinde fark yaratabilmek,
yani ülkenin bu konudaki risk primini
düşürerek mevcut bir hikayeyi muhatap yatırımcıların önüne koyabilmek
gerektiğine işaret etti.
YABANCI SERMAYE GİRİŞİ
ABD ve AB’nin sıfır faiz politikası uygulayacaklarını açıkladıklarını,
bunun da likidite artışını desteklediğini ifade eden Şevket Sayılgan 2018
ağustosundan itibaren yaşanan süreç
ile birlikte Türk varlıklarının ciddi anlamda değer kaybettiğini, risk priminin
düşüşüyle ciddi bir yabancı sermaye
girişinin sözkonusu olabileceğini
söyleyerek ;
“Dolayısı ile böyle gelişim trendlerinin yaşandığı dünyada otomatikman ülkelerde ve sektörlerde ayakta
kalabilenlerin hiç şüphesiz ki bundan
sonraki süreçte mevcut pazarlarını büyütme ve rekabetin fırsatlarını

kullanma şansı olacaktır.” dedi.
“İnorganik dediğimiz daha çok
birleşme ve satın almaların etkin
olduğu bir dönemden bahsediyorum.”
şeklinde konuşan Şevket Sayılgan “
Dolayısı ile bu döneme hazır olmak ve
dolayısı ile şirketlerin bu tarz şirket
değerleme ve şirket değerini arttırma
yaklaşımlarını öne çıkarmak gibi bir
ihtiyaç kaçınılmazdır.” değerlendirmesini yaptı.
TEHDİT FIRSATA DÖNÜŞEBİLİR
Bu süreçte sanayi 4.0 uygulamaları, tedarik zincirinin ön plana çıkması,
şirket değeri ve insan kaynakları ilişkisi ve dijitalleşmenin önem kazanacağını anlatan Şevket Sayılgan konuşmasının devamında şunlara işaret etti:
Kriz dönemlerinde işletmenin tüm
faaliyet fonksiyonları olumsuz etkileniyor. Bunun bizi daha fazla etkileyen
kısmı nedir? Bu sürecin yönetimsel
vasfının etkin kılınması, borçlanmanın
yönetilebilmesi, nakit akışını buna uygun hale getirilmesi, işletme sermayesi, bütçe kontrolü ve maliyet sisteminin oluşturulmuş olması. Aslında bu
saydığım başlıkları bir bütün olarak
işletme kendi bünyesinde yönetebildiği takdirde en klasik cümle ile her
tehdit bir fırsata dönüşme imkanını da
dolayısı ile karşımıza çıkaracaktır.
Burada bir vurguyu yapmak isterim bu konuda eminim bütün işletmeler bu süreçte etkin çalışıyordur ama
üstünden geçmek istediğim bir konu
özellikle yeni dönem finansal yönetim
yapma gereği ile işletme yönetmektir.
Finansal yönetim dediğimiz zaman da
süreçte bütünsellik taşır, tüm işleme
departmanlarının bir hedef doğrultusunda hareket etmesini ifade eder.
Aslında bunun ölçülebilir hali karar
destek sistemi diye de ifade ettiğimiz bütçe ile işletmeyi yönetmektir.
Dolayısı ile özellikle 2021 yılına doğru
giderken yeni yılın bütçelerinin oluşturulması noktası mevcut kaynakları
da planlayarak götürmek demektir.
Aslında burada kısaca ifade de bulunmak gerekirse bütçe dediğimiz zaman
aslında şirketin üç temel kaynağını
yönetiyorsunuz. İnsanı yönetiyorsunuz, parayı yönetiyorsunuz, malı veya
emtiayı yönetiyorsunuz dolayısı ile
buradaki planlamayı etkin kılabilmek
işletmenin kurumsallaşabilmesinin de
temel unsurudur ama tabiî ki burada
kritik nokta bunları yapmaktan öte
bunları hayatın içerisinde uygulayabilmektir. Çünkü işletmelerimizin
bir çoğu bu konuda mevcutta yapılır
gözükmek ile birlikte reel hayatta
uygulama noktasında aynı paralelliği

göstermekte biraz daha sıkıntı taşıyor
çünkü eğer bir şeyi ölçeceksek, yöneteceksek önce ölçebilir ya da iyileştirebilir hale getirmemiz gerekir tabii bu
noktada kayıt kalitesi, kayıt hızı kavramını da çok fazla vurgulamayacağım
ama bir şirket eğer karar sistemini
sonuç itibariyle şöyle bir cümle ile
destek vereyim biz, üst yönetim ve
şirket sahiplerinin yaptığı eylem şirket
ile ilgili karar vermektir.
STRATEJİK PLANLAMA
Şirketlerde karar verirken bu
kararların riskini düşürebilmek adına
raporlamalar yapılır, raporlamaların
da etkin olabilmesi bir; o raporlamanın doğruyu ifade etmesi, iki; o raporlamanın hızlı çıkmasıdır. Eğer bu iki
koşulu etkin kullanamıyorsak raporlamaların içerisinde bir işletme bulunsa
bile kararlarının hatalı ve riskli olma
olasılığını artırır ki bu önemli unsurlardan bir tanesi. Bu slaytı önemserim
çünkü bir şirketin aslında bütünselliği
burada kendini gösterir, şöyle ki bir
şirketin her şeyden önce stratejik planının olması gerekir. Yani kısaca şöyle
söyleyeyim 2020 yılındayız, 2030
yılında ben şirketimi nereye getirmek
istiyorum, 2030 da ben şirketimin
hangi şekilde büyümesini öngörüyorum, hangi sektörde büyüyeceğim,
büyürken ki finansmanım ne olacak,
büyüme şeklim nasıl yapılandırılacak,
hangi ülkelerde organize olacağım
gibi. Bunları yaparken güçlü yanlarım
nelerdir, zayıf yanlarım nedir, bunları
iyileştirebilmek için hangi aksiyonları
almalıyım, kararının cevap bulduğu
bir yol haritasının işletme tarafından
oluşturulmuş olması , işin en kritik noktası neden çünkü iyi bir gemi
olsanız bile eğer rotanız belli değilse denizde aldığınız yol sizi hedefe
ulaştırmayacaktır dolayısı ile stratejik

planın unsurları aslına bütünsel bir
bakışı ifade eder ve stratejik planı
olan bir şirketin de aslında yıllık bütçe
yapma konusu da zaten baştan yönetilmiştir. Ama burada kritik bir noktayı
ifade edeyim. Aslında tekrar söylemiş
oluyorum ama raporlar veya yapılanmalar, yapılmış olmak için değil,
uygulamak için yapılmalıdır. Yani bunu
en üstten en alta kadar içselleştiren
bunu sadakatle olgunlaştıran iş modeli yoksa raporların anlamı ve değeri
de olmayacaktır.
AİLE ANAYASASI
İkincisi; Aile Anayasası bunun çok
üzerinde durmayacağım ama Aile
Anayasası’nın temel cümlesi şudur, şirketi aileden korumak. Çünkü
Türkiye’de işletmelerin sürdürülebilirliliği zannedildiği gibi sadece finansal
konularla alakalı değil, yönetimsel
konularla da yaşanılanlardır ve burada
da Aile Anayasası, şirketin sürdürülebilirliğini aileden şirketi korumak
için yapılır çünkü aile şirkete hizmet
ediyorsa, devamlılık taşır ama şirket
aileye hizmet etmeye başladıysa süreçte problemler ortaya çıkar.
RAPORLAMA
Üçüncü şık; bütçe raporları, demin de ifade ettim bütçesiz işletme
yönetilmez, bütçe hedeflerle olgunlaştırılmış bir rakamlar topluluğu ise
bu rakamlar topluluğunun herkes tarafından uygulanabilir olmasıdır yoksa
sistem bizim açımızdan finansızlaştırmaya doğru götürür. Mali raportör
tarafında çok fazla söylemeyeceğim
ama şunu burada vurgulayayım nakit
akım tablosu ile işletmenizi yönetmiyorsanız diğer verinin çok da bir değeri
kalmıyor. Burada da mali raporlar
içerisinde bunu ayrıcalıklı bir noktaya
çekmek isterim.
Kocaeli Odavizyon
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FİZİBİLİTE
Fizibilite zaten yatırım kararlarının
en önemli ölçülebilir kriteri, bu konuda açıkçası işletmelerimizin özellikle
Türkiye’nin getirdiği coğrafi etkinin de
buradaki belirleyiciliği ile agresif ve
çok daha dominant davranışların etkin olduğu bir iş modeli ile çalışıyoruz
ama bu bazen de planı ve ölçülebilirliliği kaybetmemize neden olduğu için
mevcut varlıklarımızı da tehlike altına
sokma riski ile karşı karşıya oluyoruz
ki bunu yönetebilmek bu tarz ölçüm
kriterleri ile etkin olmasına bağlı.
ŞİRKET DEĞERİ
Bu konuda demin de ifade ettiğimi tekrar söyleyeyim. Şirket değeri,
bugün artık işletmelerin rekabetçiliği, fark yaratıcılığı, büyüme biçimi,
üçüncü şahıslar ile olan ilişkileri gibi
bir çok unsuru belirleyen temel faktör
şirket değerinin artmasıdır, büyütülmesidir. Entelektüel sermaye bunun
bir parçasıdır, neden burada özellikle
entelektüel sermayeyi vurguluyorum
çünkü mali raporlarda entelektüel
sermayenin ölçülebilir bir değeri
yoktur. Yani çok iyi bir müşteri kitlenizin olması, çok iyi yetişmiş bir insan
kaynaklarınızın olması sizin aslında
entelektüel sermayenizin etkinliğini
gösterir, şirket değerinize bir bakıma
katkısı vardır ama bunu mevcut mali
tabloda göremezsiniz, ölçülebilir bir
değer değildir. Ama bilmelisiniz ki
değer hesaplamaları yapılırken bunlar
da dikkate alınır. Burada da detayına
girmiyorum, hızlıca bir farkındalık
olsun diye söylüyorum şirketinizin değerinin ölçülebilir halde artıp artmadığını anlamak istiyorsanız çok net bir
denklem var bir şirketin faaliyetten
elde ettiği karlılık bu karı yaparken
katlandığı sermaye maliyetinden büyük olacak, eğer bir şirket kar ediyorum, ne güzel karımı da arttırıyorum
ben büyüyorum zannettiği noktada bu
karlılığın maliyeti olan sermaye etkisi
üzerinde bir kar yaratamıyorsa o noktada da şirket patinaj çekmeye varlık
değerlerini kaybedip öz kaynaklarından fedakarlık etmek zorunda kalır.
Çünkü sistem bir bakıma sermayenin
zayıflaması ile eşgüdümsel bir sonuç
yaratacaktır. Burada özellikle vurgulamak istediğim konu, şirket yönetmek demek üç değişkeni aynı anda
yönetmek demektir. Karı yönetip,
ciroyu yönetip, likiditeyi yönetmek.
Özellikle burada dikkatinizi çekeceğim likiditeyi önceliklendiriyorum …
konusu likiditeyi yönetmektir. Likitseniz kara ulaşır, karınızın kalıcılığını
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da sağlarsınız. Ama likiditeden taviz
verilerek yapılan büyümeler mevcut
karın da kaybına kadar gidecek sonuçlar yaratır onun için bu sürecin altını
bir kere daha çizmek isterim.
LİKİDİTE
Burada da likidite konusunu
bu kadar vurgulayınca tabiî ki şu
sıralama da önemli eğer nakitlerinizi ölçecekseniz nakit … tablosu ile
çalışmaya öncelik verin, eğer karınıza
bakmak istiyorsanız gelir tablosu, faaliyetinizin etkin kılınıp kılınmadığını
görmek istiyorsanız bilanço, kaynaklarınızı verimli kullanıp kullanmadığınızı anlamak istiyorsanız .. akım
eğer döviz ile ilgili problem yaşayıp
yaşamadığınızı ölçmek istiyorsanız
döviz pozisyon tablonuzun ölçülebilir
hale gelmesi lazım ama unutmayalım
eğer likidite de performans yaratamıyorsanız diğerlerinin çok da bir
önemi değeri kalmıyor dolayısı ile
bu likidite konusunun özellikle altını
çizmek isterim. Bazı değişkenler var
artık satışın işletme içerisinde kırılgan
olduğu dönemler geçiyor yerine satın
alma geliyor. Satın alma bugünün
rekabetindeki fark yaratan unsur.
Satın almayı beceren, satın almayı
etkin kullanan işletme satışın da
önünü açıyor dolayısı ile satın alma
hatta belki içimizde…. Vardır onların
hep geçmişten söyledikleri bir cümle
vardır “para satarken değil, alırken
kazanılır” diye aslında biz şimdi bu
cümleyi süsleyip, püsleyip sanki yeni
bir şey gibi söylüyoruz ama aslında
sistemin ana hikayesi satın almadaki
etkinliktir daha detaya girmiyorum.
Karlılık ve likidite konusu dediğim
gibi önemli, kar önceliğini likiditeye
bıraktı, likiditeyseniz kara devam
edemiyorsunuz, karlılık risk taşıyor
özellikle bu dönem belki 2021 ve
2022 nin de ana hikayesi bu seviyede
olacak. Gelir yerine maliyet aldı artık
maliyetini düşürebiliyorsan kalıcısın,
gelirin yönetimi artık piyasa tarafından öz kaynaklı finasmanın yerini
yabancı kaynak aldı, peşin satışın
yerini vade aldı bunların detaylarına
çok fazla girmiyorum. Dolayısı ile
finansal mutluluk diyorum ben bu
tabloya, bir şirkette eğer bir motto bir
manşet yaratılacaksa ben bunu tek
bir slaytta bu şekilde toparlıyorum
buna 4S maliyet yönetimi diyebileceğimiz bir unsur o da şu; bir şirketin
kendine eğer bir check list yapacaksa
satışları artarken satın alma maliyetinin düştüğü, sermaye maliyetinin
düşüğü, stok maliyeti ve sabit mali-

yetin düştüğü bir yapıyı sürdürülebilir
hale getirmektir. Dolayısı ile bu ilişkiyi
organize hale getirebildiği takdirde
sistem zaten rekabetin fırsatlarını,
büyümenin sürdürülebilirliğini ve
karla şirket değerinin de etkin kullanıldığı bir yapı zaten otomatikman
gelecektir. Dolayısı ile bunların her
birinin önemi var ama özellikle bu
stok maliyeti, sabit maliyeti konusu
şirketlerimizin kritik noktalarından
birisi çünkü bunların aslında getirdiği
yer şirketin başa başını bilmek başa
baş hesabına göre zaman ne kadar
satarım, fiyat iskonto ilişkilerini nasıl
yönetirim vs. bu çerçeve içerisinde
kontrol etmeyi sağlar. Dolayısı ile buradaki stok maliyeti, sermaye maliyeti
ve sabit maliyet bir sistemin en kritik
çeliştiği yerlerden birisi ya üçünün
içerisinde … ya da bunların üstüne
kurularak büyümenin çok daha etkin
hale geldiği bir yapı karşımıza geliyor
demin de söyledim inovatif tasarım
artık bu işin fark yaratan temel unsuru, unutmayalım rekabet unsurunu
hiç şüphesiz hepiniz hayatınızda fazlası ile yaşıyorsunuzdur, bu rekabetin
getirdiği en kritik noktalardan biri kar
marjlarında düşüş, cirolarda kayıplar
hatta bir başka konu da artık herkes
birbirinin benzeri, aynılaşmaya doğru
giden bir süreç var. Farkı ne yaratıyor, inovasyonunuzun, tasarımınızın, iş modelinizdeki yarattığı farkta
yatıyor,yani ortak aklı işletmelerin
vizyon anlamında buraya daha fazla
odaklanması, ben ürün ve hizmetimin
müşteri nezdinde birden fazla tatmin
ve faydayı nasıl yaratırım sorusunun
cevabını aramak üstüne kurgulanmış bir yapılanmaya dönüşmüyorsa
aslında sürünün içerisinde sıradan bir
birey olma özelliğinin ötesine geçemeyeceğiz. Hiç şüphesiz maliyeti
azaltmak satın alma unsuru içerisinde
ve ihracatçı olmanın önemi de bu konudaki destek unsurlardan bir tanesi,
unutmayalım işletmelerde yönetim
hataları dediğimiz zaman şu başlıkları
söyleyebiliriz satışlar arttırılamıyorsa,
giderler yükseliyorsa, tahsilatlar gecikiyorsa, duran varlıklarda büyüme
varsa ve sermayede büyük işlere ve
yapılamayacak projelere yani fizibil
olmayan işlere giriliyorsa bu yönetimsel hatalar, işletmenin sürdürülebilirliği konusunda ciddi risk yaratır.
Dolayısı ile unutmayalım işletmenin
likiditesi üç temel fonksiyondan etkilenir. Stoklardan, alacaklardan, borçlardan bu üçünü yönetmektir aslında
likiditeyi yönetmek, bunu da özellikle
vurgulamak isterim.

İKV Genel Sekreteri Doç. Dr. Çiğdem Nas: Avrupa

Yeşil Mutabakatı’nın Türkiye’ye
etkilerine hazırlanmalıyız

İ

KV Genel Sekreteri Doç. Dr. Çiğdem
Nas KSO Oda Meclisi’nde yaptığı
konuşmada Yeşil Mutabakat olarak
isimlendirilen Avrupa Birliği’nin iklim
hedefleri hakkında bilgi vererek Türkiye ekonomisine yönelik değerlendirmelerde bulundu.
Avrupa Birliği’nin ilk iklim nötr kıta
olma çabası çerçevesinde 2050 yılına
kadar sera gazı emisyonlarını net
olarak sıfırlamayı hedeflediğine dikkat
çeken Nesrin Nas, bu çerçevede
2030’a kadar da 1990’da ki orana göre
%55-60 oranında azaltma hedeflendiğini söyledi.
Yeşil Mutabakat’ın Avrupa Birliği
açısından da bu yeni yüzyılın getirdiği
yeni risklere karşı adaptasyonunu
sağlayacak bir ortak hedef olarak da
ön plana çıktığına dikkat çeken Çiğdem
Nas: “AB Yeşil Mutabakatı dediğimizde
aslında birçok farklı alanlardaki politikalardaki değişimlerden de bahsetmiş
oluyoruz. Yani alt başlıkları var ve bir
yol haritası çerçevesinde uygulamaya
geçirilmiş oluyor.” dedi.
Üye devletlerin AB kurumları

tarafından sürekli denetim altında
tutulacağını, hedeflerin gerçekleştirilmesinin 5 yılda bir gözden geçirileceğini ifade eden Çiğdem Nas: “Bağlayıcı
hedefler konulmuş olması, enerji
kullanımı bu yeni dönüşümün çok
önemli bir noktası. Özellikle yenilenebilir kaynakların oranını arttırarak
2030’a kadar yüzde 32’ye çıkarmak
hedefleniyor.” dedi.
SEKTÖREL ETKİLER
AB’nin kaynak verimliliğinin sağlanmasını hedeflediğini, hammaddede
dışa bağımlılığı azaltmayı planladığını
ifade eden Çiğdem Nas bu çerçevede
bu politikanın ana hatlarını ve sektörel
etkilerini şu şekilde değerlendirdi:
“Yine özellikle elektrikli taşıtlarda
kullanılacak olan grafit gibi lityum gibi
bazı metallerin ve minerallerin tedariklerinin mümkünse AB içerisinden
sağlanmasının eğer mümkün olmazsa da tedarikçinin çeşitlendirilmesi
hedeflendiriliyor.
Aynı zamanda bu tür materyallerin
sürekli yeniden kullanılması, yeniden

üretime kazandırıması hedefleniyor.
Sürdürülebilir ürün çerçevesi yine bu
kapsamda AB tarafından oluşturulmuş ve burada da mümkün olduğu
kadar ürünlerin tasarımlarında da geri
dönüşüme imkan verecek yeniden
kullanılmaya imkan verecek şekilde
tasarlanması hedefleniyor.
Tek kullanımlık ürünlerin sınırlandırılması, ürünlerin erken kullanımdan
kaldırılmasının önlenmesi mümkün
olduğu kadar uzun ömürlü ürünler
yapılması hedefleniyor, o anlamda da
aslında bu ‘kullan at’ ekonomisinden
artık daha uzun süreli geri dönüşümlü ürünlere bir geçiş söz konusu.
Tüketiciler için mesela tamir etme
hakkı getiriliyor yani aldığımız ürünün
muhakkak onarılabilir olması, kolay
onarılabilecek olması uzun ömürlü olmasını tüketiciler talep edebilecekler.
Aynı zamanda kullandıkları ürünlerin
içinde hangi malzemeler kullanıldı
özellikle girdi olarak kullanılan mamüller yeni geri dönüşümden mi geldi
bunları da tüketiciler dikkat edebilecekler. Aynı zamanda da kamu
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alımlarında da yine bu ülkelere
devletler tarafından uyulması bekleniyor.
ÖNCELİKLİ SEKTÖRLER
Öncelikle ele alınan bazı sektörler
var bu kapsamda elektronik ve bilgi
iletişim teknolojisi ürünleri, piller,
taşıtlar, ambalaj ürünleri, plastikler,
tekstil, inşaat ve binalar ve gıda öncelikli olarak ele alınan sektörler olarak
belirlenmiş durumda. Burada da atık
toplanması, atıkların işlenmesi yeniden üretime kazandırılması, yeniden
dönüştürülmesi, mesela pillerde bir pil
pasaportu fikri ortaya atılmış durumda bu şekilde de bu pilin üretiminde
kullanılan materyallerin gösterilmesi
söz konusu.
İşte yine mikro plastikler biyo
esaslı biyo çözünür plastiklere geçilmesi söz konusu burada bir örnek
olarak özellikle AB tekstil stratejisine
değinmek istedim
AB tekstil sektörü açısından,
2021’de AB tarafından bu kapsamda
yeni bir strateji yayınlanması bekleniyor burada da özellikle ikincil hammadde kullanımı, tehlikeli kimyasal
madde kullanımı ile mücadele gibi
konular ön plana çıkıyor. Sürdürülebilir tekstiller özellikle supima gibi
bazı ürünlerin tercih edilmesi aynı
zamanda üretici sorumluluğu süresinin uzatılması, döngüsel materyallerin
kullanılması tekstilde de çok önemli
bir nokta olarak ön plana çıkıyor.
Diğer bir kavram yine sık sık rastladığımız hizmet olarak ürün kavramı
yani üretici bir ürünü tüketiciye sattıktan sonra hizmet vermeye devam
ediyor. Yani aynı zamanda o ürünün
bakımı, ürünün eğer ömrümü tamamlanmışsa geri dönüşüme kazandırılması gibi.
TARIM SEKTÖRÜ
Tarım açısından baktığımızda
da yine aslında genellikle sera gazı
emisyonlarında hep sanayi daha çok
ya da enerji daha çok sorumlu olarak
görünür ama gıda sistemlerinin de
sera gazı emisyonlarında önemli bir
payı var özellikle hayvancılığın önemli
bir payı var.
Burada da yine organik tarımın
desteklenmesi biyo çeşitlilik kaybının
tersine döndürülmesi AB tarafından
önemli ilkeler. Aynı zamanda özellikle
bu SPC standartları dediğimiz standartlar hem AB de yapılan üretimi hem
de AB ye yapılan ihracatı çok önemli
ölçüde etkileyecek. X
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Kimyasal pestisitler, gübre, antimikrobiyal gibi maddelerin kullanımının önemli ölçüde azaltıması
hedefleniyor. Tüketiciler için yine gıda
takibini mümkün kılacak bir sistem bir
etiketleme çerçevesi oluşturulması
hedefleniyor ve gıda atığının da yarı
yarıya azaltılması hedefleniyor. Yani
bu alanda da önemli bir dönüşümü AB
tetiklemiş durumda.
ULAŞTIRMA SEKTÖRÜ
Ulaştırma sektöründe de özellikle
kara hava ve deniz yolları taşımacılığında emisyonların azaltılması hedefleniyor yeşil araçların ve alternatif
yakıtların kullanımının arttırılması
hedefleniyor AB’nin 2005 yılından beri
uygulamakta olduğu emisyon ticareti
sistemini kara ve deniz taşımacılığının
da bu kapsama dahil edilmesinin ve bu
şekilde izin verilen sera gazı emisyonlarının sınırlandırılması hedefleniyor.
Ayını zamanda burada tabi AB’ne
yük taşıyan tır gibi kara yolu araçları,
ya da gemilerin bu yeni standartlara
tabi olması, önümüzdeki dönemde
mümkün olabilecek bunlara da hazırlıklar yapmamız gerekiyor.
GEREKEN YATIRIM
Finansman açısından tabi bu süreç
oldukça fazla finansmana ihtiyaç
duyulan bir süreç AB içinde olduğu gibi
AB ile yakın ilişkileri olan Türkiye gibi
ülkeleri de bu süreç etkileyecek.
Tüm dünyada iklim hedeflerine
ulaşılması için önümüzde ki dönemde 2016-2030 arasında ki dönemde
dünya gayrisafi hasılasının %2,5’una
tekabül eden bir yatırıma ihtiyaç
olduğu ifade ediliyor bütün dünya için.
AB için de baktığımızda yılda 520-575
milyar Avroluk bir yatırıma ihtiyaç
duyulduğu ifade ediyor ki bu şuanda
var olan yatırım kaynaklarına ek 260
milyar Avrolu’luk bir yatırım gerektirecek. AB bu kaynakları sağlayabilmek
için, yatırım kaynaklarını, çevre vergisi,
karbon vergisi, plastik atık vergisi
gibi yeni bazı bütçe kaynaklarını da
yakın vadede operasyona sokacak gibi
gözüküyor.
1 TRİLYON EU’LUK PLAN
Yine AB yeşil mutabakatını gerçekleştirebilmek için 2030’a kadar
1 trilyonluk EURO’luk bir plan AB
tarafından oluşturulmuş, bunun içinden yarısından çoğu AB bütçesinden
karşılanacak. Bunun yanından ulusal
katkılar, üye devletlerinin katkıları kamu ve özel yatırımlar, Avrupa
Yatırım Bankası ya da EBRD gibi finans

kuruluşlarının destekleri ve kredileri
de söz konusu.
KARBON KAÇAĞI İLE MÜCADELE
Sınırda karbon düzenleme mekanizması henüz AB tarafından uygulamaya konulmadı ancak Haziran 2021
de Avrupa komisyonun bununla ilgili
bir tasarıyı kamuoyuyla paylaşacağını
bekliyoruz.
Burada özellikle AB’nin en önemle
üzerinde durduğu nokta karbon kaçağı
yani AB’nin kendi içerisindeki standartları yükseldikçe ve giderek sera
gazı emisyonlarını azaltmayı hedefledikçe bir karbon kaçağı olması. AB
üretilen ürünlerin yerine karbon yoğun üretilen ithal ürünlerin alması bu
risklerden kaçınmak için AB bir karbon
düzenleme mekanizmasını uygulamaya koymayı hedefliyor. Bunu tabi
Dünya Ticaret Örgütü ve diğer uluslararası anlaşmalardan kaynaklanan
yükümlülükleri çerçevesinde uygulamaya koyacak. Aynı zamanda da AB
içerisinde bir emisyon izni sistemi var.
Buradaki verilen emisyon izinlerinin
de giderek azaltılması hedefleniyor
TÜRKİYE’Yİ NASIL ETKİLER
AB’nin özellikle dünya ticaretindeki
rolünü de dikkate alacak olursak dünya ticaretinde bu karbon ayak izinin
azaltılması konusu ön plana çıkacak.
Sera gazı emisyonlarının azaltılması ve bununla ilgili yeni standartlar
getirilmesi gündeme gelecek. Aynı
zamanda karbon yoğun üretimi yapan
sektörler açısından da önemli bir
handikap oluşturulması bekleniyor.
Örneğin karbondioksit salınımının
diyelim metrik ton başına 30 dolarlık
bir vergi AB dışı üreticilerin payını %20
düşürebilir deniyor. O yüzden de AB’ye
girdiğimizde bir dezavantaj yaratabilir
ama öte yandan düşük karbon üretimi
yapan üreticiler içinde bir rekabet
avantajı yaratabilir.
PARİS ANLAŞMASI YÜKÜMLÜLÜKLERİ
Türkiye’nin durumuna baktığımızda ise Türkiye’nin tabi önemli bir
handikapı henüz Paris anlaşmasını
onaylamamış olması ve Paris anlaşmasını onaylamayan 8 ülkeden biri
yani Türkiye dışında İran, Irak, Eritre
gibi ülkeler var o yüzden yani zaten
Gümrük Birliği’nin güncellemesi süreci
de başlarsa Paris anlaşmasıyla ilgili
yükümlülükler Türkiye’nin karşısına
gelecek gibi duruyor.
Yine Türkiye’nin durumuna baktığımızda 1990’a göre %40’lık bir artış

olduğunu görüyoruz Türkiye 2030’a
kadar %21 azaltmayı hedeflemiş ama
bu azaltmayı da özellikle artıştan
bir azaltma yapmayı hedefliyor yani
2030’da 1,17 milyar ton karbondioksit
ve eş değerine çıkması beklenen emisyon miktarının alınacak tedbirlerle 929
milyon tonda tutulması hedefleniyor
buda tabi özellikle Paris anlaşması
hedefleri açısından çok yeterli değil.
Yine kişi başına emisyonunda özellikle enerji kaynaklı emisyonlar başta
olmak üzere endüstriyel işlemler
tarımsal faaliyetler ve atıklardan
kaynaklanan bir süreç içinde 4 tondan
6,6 tona çıktığını da görüyoruz yani bu
konu Türkiye’nin de üzerinde durması ve belki AB modelini örnek alacak
olursak kapsamlı bir strateji oluşturulması gereken bir konu.
KARBON YOĞUN SEKTÖRLER
Ticaret Bakanlığımızın bu çerçevede yapmış olduğu bir çalışma var
bizlerle de paylaştıkları. Karbon yoğun
sektörlerden AB’ye olan ihracatımıza
bakmışlar son verilere baktığımızda
2019’da AB ihracatımızın yaklaşık yarısının bu karbon yoğun sektörlerden
yapıldığı görülüyor. Dolayısıyla eğer
AB yakın gelecekte böyle bir uygulamayı başlatacak olursa karbon sınır
vergisi adı altında bu tabi Türkiye’yi
olumsuz etkileyecek gibi görünüyor
eğe gerekli hazırlıklar yapılmazsa.
Burada yine Ticaret Bakanlığımızın
baktığı sektörler madencilik ve taş
ocağı işletmeciliği ile imalat sanayi adı
altında 63 sektörün ele alındığı ifade
ediliyor bu çalışmada.
Geçtiğimiz günlerde yine bir önemli
çalışma açıklandı. Ekonomik Göstergeler Merceğinden Yeni İklim Rejimi... Burada da özellikle AB pazarına
yapılan ihracat kaynaklı karbondioksit emisyonları için ton başına 30
Avro ödenmek durumunda kalınması
halinde bundan en fazla etkilenecek
olan çimento sektörü deniyor. Yaklaşık 170 milyon Avroluk bir ek maliyet
sektöre binecek deniliyor. Bunu makine, otomotiv, demir, çelik ve tekstil
ürünleri izleyecek aynı zamanda yine
Türkiye’nin güncel ihracat dağılımını
ve sektörel karbon verimliliğini göz
önünde bulundurarark AB ile ihracatta
karşılaşılması muhtemel gelir kayıplarını da dikkate almış durumdalar. Bunu
da iki faklı senaryo da çalışmışlar. Bir
karbon ton başına 30 ya da 50 Avroluk
bir ek vergi ile karşılaştığımız durumunda çimento sanayini %13,2 %22

demir çelik de %1,2 %2,8 kimyada %1,1
%1,9 otomotivde ise %0,7 %1,2 olarak
aynı zamanda bir gelir kaybı olacağı
ifade ediliyor.
Burada tabi kapsam 1 ve kapsam
2 emisyonlarını da birbirinden ayırmak gerekiyor. Kapsam 1 dediğinizde doğrudan o sektörün kendisinin
yarattığı emisyondan bahsediyoruz, demir-çelik gibi ulaştırma gibi.
Kapsam 2 dediğimizde ise mesela,
otomotiv, makine, tekstili buna örnek
olarak gösterebiliriz. Burada sadece
o ürünün üretiminde nihai aşamada
yaratılan sera gazı emisyonunda değil
aynı zamanda o sektörde kullanılan
girdilerin de yaratmış olduğu, kendi
üretim sektörleri içerisinde yaratmış
oldukları sera gazı emisyonları dikkate
alınmış oluyor. O yüzden de sadece
bir tesisin kendi başına bir dönüşüm
sağlaması yeterli değil, bütün ekonomide, bütün üretim sürecinde, bütün
tedarik zincirinde, karbon maliyetini
düşürmek için önemli bir dönüşümün
gerçekleştirilmesi gerektiği gözüküyor. Bu aslında bir politika olarak
benimsenmesi gereken bir konu.
GÜMRÜK BİRLİĞİ
Gümrük Birliği açısından incelersek tabi şöyle bir paradoks karşımıza
çıkıyor. Gümrük Birliği kararına bakacak olursak Türkiye ve AB arasındaki
ticarette her türlü gümrük vergisi
ve eş etkili her türlü tedbir ve her
türlü verginin aslında yasaklandığını
görüyoruz. O yüzden de şöyle bir soru
aklımıza gelebiliyor. Yani böyle bir
uygulamayla Türkiye karşılaşırsa bu
gümrük birliğine aykırı olmaz mı diye
sorabiliriz. Tabi gümrük birliği kararına
baktığımızda burada bazı istisnalar
olabildiğini görüyoruz tarafların birbirlerine karşı bu tür koruyucu önlemler almasına yol açan bazı istisnalar
olabiliyor. AB bu çerçevede rekabet
koşullarını eşitleme argümanını öne
koyabilir. Yani diyebilir ki benim üreticilerim için böyle bir uygulama olduğu
için ben de dışarıdan gelen ürünler
izin bazı uygulamalar getirebilirim.
Rekabet koşullarını eşitlemek mantığı
çerçevesinde bunu rasyonalize edebilir. Ama AB’nin böyle bir uygulamaya
gitmesi karşısında Türkiye’nin dengeleyici önlemler alması söz konusu olabilir. Eğer gümrük birliği güncellenmesi süreci önümüzdeki süreçte başlarsa
bu çerçevede de önümüze gelebilecek
olan bir konu gibi gözüküyor. AB’nin
çünkü değişen ticaret politikasına
Türkiye’nin uyum sağlaması gümrük

birliğinin unsurlarından biri bu yüzden
eğer AB ticaret politikası merkezine
böyle bir konu yerleştirirse Türkiye’nin
de ticaret poitikasına aynı şekilde
adapte etmesi gerekebilir ve aynı
zamanda da ticaretine de bu gerekleri
yasıtması gerekebilir.
Tabi şöyle bir önümüzde tehlikede var özellikle AB içerisinde Fransa,
Yunanistan gibi bazı üye devletler
bu son dönemde yaşadığımız siyasi
sorunlar sebebiyle gümrük birliğinin
askıya alınmasını öneriyorlar. Böyle
bir öneriyle Aralık ayında karşı karşıya
kalabiliriz. Şu an için çok gerçekçi değil
özellikle Almanya’ya baktığımızda
özellikle Türkiye’de çok yatırımları
olduğu için ve oldukça iç içe geçmiş bir
tedarik zincirleri olduğu için gümrük
birliğinin askıya alınması gibi bir şeyi
desteklemeyecektir diye düşünüyoruz ama tabi bu siyasi sorunlar bu
süreci de engelleyebiliyor ve Gümrük
Birliği’nin ele alınıp revize edilmesi
konusunu da engelleyebiliyor.
Türk iş dünyası son olarak ne
yapmalı diye sorduğumuzda öncelikli olarak tabi kamu kurumlarının
yapabilecekleri var yani özellikle bunu
kapsamlı bir politika haline getirmek bu yeşil dönüşüm ve döngüsel
ekonomi gereklerini. Aynı zamanda AB
ile olan müzakerelerde de bu konuda
Türkiye’nin ve Türk sanayisinin burada
mağdur olmamasını sağlayacak önlemlerin alınması ancak her halükarda
özellikle AB’nin ticaret politikasında
bu konunun önemli bir unsur haline
geldiğini düşünecek olursak buna
ilişkin hazırlıkları yapmamız gerekiyor.
Özellikle AB pazarına ihracat yapan
ya da böyle bir firmaya girdi sağlayan
tedarikçiler için kendi işlerinde karbon
ayak izlerinin ölçülmesi ve düzenli
olarak raporlanması için bir sistem
oluşturulması ve özellikle emisyonların azaltılması için gerekli önemlerin
alınması gerekiyor.
Yine önemli olan bir konu şirket
için karbon muhasebe sistemini oluşturulması ve karbon vergisinin oluşturabileceği ek maliyetlerin ortaya
konulması aynı zamanda buna nasıl
adapte olabileceğine ilişkin bir şirket
stratejisinin oluşturulması ama tabi
son olarak şunu hatırlatayım. Henüz
daha nasıl bir karbon vergisi uygulamasıyla karşılaşacağımızı bilmiyoruz.
Bu dediğimiz gibi önümüzdeki sene
Haziran ayında komisyonun bununla
ilgili tasarılarını gündeme getirmesi
bekleniyor ve aynı zamanda şuanda
devam eden bir danışma süreci de var.
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[çevre ►

Sürdürülebilir kalkınma için ‘Küresel Amaçlar’
Dünya Liderleri önümüzdeki 10 yıl içinde 3 önemli işi başarmak için 17
Küresel Amaç üzerinde uzlaştı. Aşırı yoksulluğu sona erdirmek. Eşitsizlik
ve adaletsizlik ile mücadele. İklim değişikliğini düzeltme.
Bütün ülkelerde, tüm insanlar için ‘Sürdürülebilir kalkınma’ için Küresel
Amaçlar bu taahhütleri gerçekleştirebilir.

S

ürdürülebilir Kalkınma Amaçları, diğer bir deyişle Küresel
Amaçlar, yoksulluğu ortadan
kaldırmak, gezegenimizi korumak ve
tüm insanların barış ve refah içinde

İTÜ-ETA Vakfı Doğa Koleji
Başiskele Kampüsü
Ekoloji Öğretmeni

S

ürdürülebilir kalkınma, insan ile
doğa arasında denge kurarak
doğal kaynakları tüketmeden,
gelecek nesillerin ihtiyaçlarının karşılanmasına imkan verecek şekilde
bugünün ve geleceğin yaşamını ve
kalkınmasını programlama anlamını
taşımaktadır. Sürdürülebilir kalkınma
sosyal, ekolojik, ekonomik, mekansal
ve kültürel boyutları olan bir kavramdır.
Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri,
diğer bir deyişle Küresel Hedefler,
yoksulluğu ortadan kaldırmak, gezegenimizi korumak ve tüm insanların
barış ve refah içinde yaşamasını sağlamak için evrensel eylem çağrısıdır.
Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri,
gelecek nesiller için yaşamı sürdürülebilir biçimde iyileştirmek için,
bugünden doğru seçimleri yapmayı
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yaşamasını sağlamak için evrensel
eylem çağrısıdır. 2015’te Türkiye dahil
Birleşmiş Milletler’e üye 193 ülke
tarafından 2030 sonuna kadar ulaşılmak üzere kabul edilen ve artık “Sür-

dürülebilir Kalkınma Amaçları” olarak
anılan amaçlar için Türkiye’de okullar
da aktif olarak rol alıyor. Sözkonusu
eğitim kurumlarından biri de İTÜ-ETA
Vakfı Doğa Koleji.

amaçlar. Tüm ülkelere, kendi önceliklerine ve dünyanın karşı karşıya olduğu
çevre sorunlarına uygun olarak benimseyecekleri açık rehberlik ve hedefler
sağlar.
Biz Doğa Koleji olarak öğrencilerimizin yaratıcılık, kritik düşünme
becerileri, gözlem yapabilme, açıklama
yapabilme, soru sorabilme, araştırma
yapabilme, planlayarak üretebilme,
yeni fikirlere açıklık, gerçekliklere
oryante olabilme, görüşlerini savunabilme, başkalarının görüşlerini sorgulayabilme gibi bilimsel süreç becerilerini
harekete geçirerek, doğaya karşı farkındalık oluşturmak, doğada gerçekleşen olayları sorgulamak ve birey olarak
sorumluluklarını keşfetmek, tutum ve
davranış geliştirmesini sağlıyoruz.
Bu amaçlar doğrultusunda İTÜ-ETA
Vakfı Doğa Koleji öğrencilerimizin projeler ve oluşturdukları projelere yönelik
afişler hazırlayacakları çalıştaylar
yapıldı ve bu hazırlanan proje afişlerini
tüm doğa dostu insanlarla buluşturmak için şimdi buradayız.

İTÜ-ETA Vakfı Doğa Koleji
Başiskele Kampüsü İlkokul
öğrencileri de resimler ile
projeyi anlattılar

Ayeser Levent Akbay - 2/A

Ahmet Vefa Şahin - 2/A

Arhan Güney - 3/C

Dila - 3/A

Defne Bakar - 4/B

Duru Yavuz - 4/B

Fatma Zehra Karaçelik - 2/A

Mete Kaan Kaya - 3/A

Miray Gözüsulu

Şimal Gedik - 2/B

Zeynep Ilgın - 2/A

Yeliz Gürler - 3/A
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[toplantı ►

KSO Yüksek İstişare Kurulu online olarak toplandı
Kocaeli Sanayi Odası Yüksek İstişare Kurulu, 8 Aralık tarihinde KSO Yönetim Kurulu Başkanı Ayhan Zeytinoğlu ve KSO Meclis Başkanı Hasan Tahsin
Tuğrul başkanlığında online olarak toplandı.

K

ocaeli Sanayi Odası Yükse İstişare Kurulu, KSO Yönetim Kurulu Başkanı Ayhan Zeytinoğlu ve
KSO Meclis Başkanı Hasan Tahsin Tuğrul başkanlığında online olarak toplandı. Ahmet Bayraktar (Farba Otomotiv),
Hakan Saner (Bakaert), Haluk Yıldız
(Kastamonu Entegre), Hayrettin Çaycı
(Sarkuysan), Mehmet Emin Bitlis (Polisan Holding), Sami Pekdemir (Pekdemir İnşaat) ve Steven Young (Bosch)’ın
iştirak ettiği toplantıda ülke ve dünya
ekonomisindeki gelişmeler ele alındı.

Kocaeli Kadın Girişimciler Kurulu Kasım ayı İcra
Kurulu Toplantısı gerçekleştirildi

K

ocaeli Kocaeli Kadın Girişimciler Kurulu kasım ayı icra kurulu
toplantısı Kalkınma Ajansı Genel
Sekreteri Mustafa Çöpoğlu ve Planlama Programlama Koordinasyon Birim
Başkanı Candan Umut Özden’in katılımlarıyla gerçekleştirildi.
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‘Türk İş dünyası için beklentiler’ semineri düzenlendi

K

ocaeli Sanayi Odası ve İktisadi
Kalkınma Vakfı (İKV) işbirliği ile
“AB Yeşil Mutabakatı’nın (Green

Deal) Temel Unsurları: Türk İş Dünyası
için Beklentiler” Bilgilendirme Semineri
düzenlendi. İKV Genel Sekreteri Doç. Dr.

Çiğdem Nas’ın AB Yeşil Mutabakatı’na
ilişkin sunumunu paylaştığı toplantı
soru ve cevaplarla devam etti.
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[meslek komiteleri ►

Meslek Komitesi toplantıları online gerçekleştirildi
KSO 20. Komite kasım ayı toplantısında KSO Komite Üyesi Tuğrul Tekbulut’un firması olan Logo Berqnet firmasından
Hakan Hintoğlu “siber güvenlik ve berqnet firewall ürünleri” hakkında bir sunum yaptı.

32. Meslek Komitesi
toplantısı

13. Meslek
Komitesi
toplantısı
11. Meslek Komitesi toplantısı
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23. Meslek Komitesi
toplantısı

9. ve 10. Kimya Meslek Komiteleri toplantısı

6. ve 26. Meslek
Komiteleri
toplantısı
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[meslek komiteleri ►

Meslek Komitesi toplantıları online gerçekleştirildi

25. Meslek Komitesi toplantısı

KSO 23. ve 30. Meslek Komiteleri Toplantısı
(KSO Sanayiye Uzman Projesi Webinarı)

KSO Hesapları İnceleme Komisyonu Toplantısı

KSO 23. ve 30. Meslek Komiteleri Toplantısı (KSO Sanayiye Uzman Projesi Webinarı)
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[kapasite raporu ►

Kasım ayında Kocaeli’de sanayinin
kapasite kullanımı yüzde 70,8 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

75,4

75,8

2020 (Kocaeli)

70,5

70,7

68,6

54,3

60,3

61,3

65,1

68,5

69,6

70,5

70,8

Merkez Bankası tarafından açıklanan Türkiye geneli kapasite kullanım oranı kasım ayında yüzde 75.8 ile 2019 yılının
kasım ayına göre 1,4 puan gerilerken, ekim ayına göre 0.4 puan arttı.
Kocaeli Sanayi Odası tarafından her ay açıklanan Kocaeli sanayi kuruluşlarının kapasite kullanım oranı kasım ayında
yüzde 70,8 olarak gerçekleşti. Kasım ayı kapasite kullanım oranı ekim ayına göre 0.3 puan artarken, 2019 yılının
kasım ayına göre 0.1 puan geriledi.

İstihdam

İç Siparişler

Dış Siparişler

Firma Bildirimleri

Kasım (yüzde)

Firma Bildirimleri

Aralık (yüzde)

Firma Bildirimleri

Aralık (yüzde)

Arttı

15

Arttı

12

Arttı

14

Değişmedi

74

Değişmedi

62

Değişmedi

63

Azaldı

11

Azaldı

26

Azaldı

23

Kasım ayı anketine yanıt veren firmaların
bir önceki aya göre yüzde 15’inin istihdamlarının arttığı, yüzde 74’ünün istihdamlarında değişim yaşanmadığı, yüzde 11’inin
istihdamlarının azaldığı belirlenmiştir.

Değerlendirmeye
alınan firmaların
ölçekleri

Firmaların yüzde 12’si aralık ayında iç
siparişlerinin arttığını belirtilirken, yüzde
26’sı siparişlerinin azaldığını belirtmiştir.
Firmaların yüzde 62’sinde ise sipariş miktarlarında bir değişim yaşanmamıştır.

KOBİ
Büyük
Ölçekli

Ankete katılan firmaların yüzde 14’ü dış
siparişlerinin aralık ayında arttığını belirtirken, yüzde 23’ü azalış bildirmişlerdir. Firmaların yüzde 63’ünde ise alınan dış sipariş
miktarlarında bir değişim yaşanmamıştır.

Bölgemizdeki sanayi sektöründeki gelişmelerin ve değişmelerin aylık
olarak takip edilmesi amacıyla hazırlanan kasım ayı anketi çerçevesinde
Odamızca bir araştırma yapılmıştır. Araştırmaya katılan firma sayısı 132
adet olup bu firmaların yüzde 76’sı KOBİ, yüzde 24’ü büyük ölçekli firma
niteliğindedir.
Kocaeli Odavizyon
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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: TOAT20200929001
Avusturyalı bir KOBİ, makinede oluşturulan karın etkinliğini artırırken aynı
zamanda kar yapma işlemi sırasında enerji ve kaynaklardan tasarruf etmek için bir teknoloji geliştirmiştir. Amaç, nihai ürünün kalitesinden ödün
vermeden karı daha yüksek sıcaklıklara daha dayanıklı hale getirmektir.
Teknoloji aynı zamanda eski sistemlere de uyarlanabilir ve kısa bir yatırım
getirisi sunmaktadır. Teknik destek ile lisans anlaşması ve ticari anlaşma
için ortaklar aranmaktadır.
Referans no: BOHU20200930007
Bir Macar şirketi, yazılım geliştirme ve danışmanlık çalışmaları yürütmekte
ve iki yazılım ürünü sunmaktadır. Biri şirket filo edinim verilerini kaydetmek ve motorlu araçların, kamyonetlerin, tarım araçlarının ve motosikletlerin idaresi için, diğeri ise bir organizasyon yapısı içinde erişim hakkı sistemini izliyor ve ürünlerini Avrupa ülkelerinde pazarlamak için ticari acenteler
aramaktadırlar.
Referans no: TOFR20201014001
Bir Fransız KOBİ, yüzen atıkları ve petrol sızıntılarını toplayan küçük bir
robot geliştirmiştir. Bu bot, limanlar, marinalar, göller, kanallar, aynı zamanda eğlence merkezleri, otel konutları ve endüstriyel tesisler gibi az ya
da çok yaygın ve korunaklı alanların su kirliliğine karşı savaşmak için etkili
ve esnek bir çözümdür. Şirket dünya çapında satış yapıyor ancak AB ülkelerinde teknik destek ile daha fazla ticari anlaşma arıyor.
Referans no: TRES20201027001
Kendini su arıtmaya adamış İspanyol şirket, tarım amaçlı gübrelerde atık su
istasyonlarında oluşan çamurdan yararlanmak ve çamura yeni bir kullanım
sağlamak istiyor. Uzmanların, araştırma ve teknik işbirliği anlaşmaları için
mevcut en iyi yönetim ve arıtma tekniklerini belirlemek ve geliştirmek için,
incelenen farklı atık türlerini, başlangıçtaki durumu ve bunların oluşumuyla
ilgili sorunları tanıması beklenmektedir.
Referans no: BOPL20201019002
Akıllı yenilenebilir enerji kaynakları modüllerinin üretiminde uzmanlaşmış
küçük bir Polonyalı şirket, ürünlerini uluslararası pazarda dağıtmak için
distribütörler ve acenteler aramaktadırlar. Şirket, bir dağıtım veya ticari
acentelik anlaşması şeklinde uzun vadeli bir işbirliği kurmakla ilgilenmektedir.
Referans no: BODE20201026002
Bir Alman balık işleme şirketi, müşterilerinin ihtiyaçlarına göre balık ara
ürünleri üretiminde uzun süreli deneyime sahiptir. Müşterinin şartnamesine
göre farklı balık türlerinden (somon, ton balığı, beyaz balık) farklı şekillerde
(küpler, çubuklar, cipsler, pullar, parçalar), IQF (Bireysel Hızlı Dondurma)
donmuş bileşenleri sağlayabilirler. Üretim anlaşmaları ve dağıtım hizmetleri anlaşmaları için ortaklar arıyorlar.
Referans no: TOES20201021003
Risk yönetimi için çözümler sağlayan İspanyol KOBİ; inşaat, enerji ve ulaşım sektörlerinde gerçek zamanlı operasyonel risk kontrolü için yapay zeka
(AI) tabanlı bir çözüm sunmaktadır. Yazılımları, iş süreçlerini izler, riskleri tahmin eder ve azaltma eylemlerini otomatik olarak başlatır. KOBİ’nin
müşterileri, gecikmelerden ve bütçe aşımlarından kaçınmakta ve yöneticinin
karar verme kapasitesini geliştirmektedir. Teknik destekle birlikte lisans,
mali veya ticari anlaşmalar aranmaktadır.
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