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Hisarcıklıoğlu: “E Türkiye’nin 
otomobili için üretim 

tesisi inşaatı başladı ko”

KSO Yönetim Kurulu Başkanı 
Ayhan Zeytinoğlu, son  aylarda 
Türkiye’nin ihracatında rekorlar 

kırıldığının gözlendiğine dikkat çeke-
rek iş dünyası adına  memnuniyetini 
dile getirdi.  Ekim ayından bu yana 5 
aylık dönemde 4 kez rekor kırıldığını 
söyleyen Ayhan Zeytinoğlu “Bazı 
ülkelerin uyguladığı ambargoya, bazı 
ülkelerle çeşitli nedenlerle dış tica-
rette gözlenen gerilemelere rağmen 
yaşanan ihracat rekorlarını sürdüre-
cek ortamı uygun desteklerle tahkim 
ederek sürekli kılmalıyız. İhracat 
gerek döviz kazandırma, gerek üre-
timi uyarma bakımından kritik önem 
taşıyor.” değerlendirmesini yaptı.

KSO Yönetim Kurulu Başkanı 
Ayhan Zeytinoğlu makro ekonomik 
gelişmelere ilişkin olarak değerlen-
dirmelerde bulundu:

BÜYÜME
Biliyorsunuz 2020 yılında yüzde 

1,8 oranında büyüdük. Pandemi 
koşullarında gerçekleştirdiğimiz 
bu performansla verisi açıklanan; 
G20 üyeleri arasında Çin’in ardından 
ikinci, OECD ülkeleri arasında birinci 
sırada yer aldık. Diğer ülkeler küçü-
lürken Türkiye büyümesine rağmen, 
kişi başı GSYH 8,599 dolara geriledi. 

Sektörlerin katkısına baktığımız-
da; 2020 yılında pandemiye yönelik 
tedbirler nedeniyle hizmet sektörü-
nün zayıf kaldı. Ancak sanayi sektörü 
ve tarımdan büyümeye pozitif katkı 
geldi. Katkılar sanayi sektöründe 
yüzde 2, imalat sanayinde yüzde 2,1 
ve tarım sektöründe yüzde 4,8 artış 
şeklinde. Hizmetler sektörü yüzde 
4,3, inşaat sektörü ise yüzde 3,5 
daraldı. 

Açıklanan verilere göre: mal 

ve hizmet ihracatından sağlanan 
katma değer yüzde 15,4, daralırken, 
ithalatta yüzde 7,4 artış görüyoruz. 
İthalat artışının geçmiş dönemlerden 
ertelenen alımlar ve yatırım malları 
taleplerinden kaynaklandığını düşü-
nüyoruz.

Hanehalkı tüketiminde yüzde 3,2 
devletin nihai tüketim harcamaların-
da yüzde 2,3, gayrisafi sabit serma-
ye oluşumunda ise yüzde 6,5 artış 
görüldü. 

DIŞ TİCARET
Şubat ayında ihracat yüzde 9,6 

artışla 16 milyar 12 milyon dolar 
oldu. En yüksek şubat ayı perfor-
mansı gerçekleşti. Pandemi koşulları 
belirsizlikleri, Suudi Arabistan am-
bargosu, ihracatçılarımızın kontey-
ner bulma ve ihracat taşımalarında 
yaşadıkları sıkıntılara rağmen bu 
performansı çok olumlu değerlendi-
riyoruz.

En fazla ihracat yaptığımız ilk beş 
ülkenin tamamında ihracat artışı ya-
şandı. Almanya’ya ihracat yüzde 11,8 
artışla 1,5 milyar dolara, İngiltere’ye 
ihracat yüzde 13 artışla 968 milyon 
dolara, ABD’ye ihracat yüzde 23,9 ar-
tışla 917 milyon dolara çıktı. İtalya’ya 
ihracat yüzde 10 artışla 833 milyon 
dolar, Fransa’ya ihracat yüzde 18,1 
artışla 755 milyon dolar olarak ger-
çekleşti.

Şubat ayında ithalat yüzde 9,8 
artışla 19 milyar 372 milyon dolar 
olarak gerçekleşti.İthalatta yatırım 
(sermaye) mallarının payı yüzde 21,2, 
hammaddenin (ara mallar) payı yüz-
de 8,3, tüketim mallarının payı yüzde 
7,4 olarak gerçekleşti. Şubat ayında 
dış ticaret açığı yüzde 10,7 artışla 3 
milyar 360 milyon dolar oldu.  

CARİ AÇIKTA DURUM
Ocak ayında yıllık Cari Açık 36 mil-

yar 599 milyon dolara geriledi. Aylık 
açık 1,8 milyar dolar olarak gerçek-
leşti. Şubat ayı dış ticaret açığındaki 
yüzde 10’luk artış, şubat ayı cari açık 
verisine yansıyabilir. Ancak mart 
itibariyle, cari dengede kademeli bir 
iyileşmenin başlayacağını bekliyoruz.

Finans hesabına baktığımızda 
2020 ocak ayında 2,9 milyar dolar 
azalan rezervlerin, doğrudan yatı-
rımların 194 milyon dolar net giriş, 
portföy yatırımlarının da 4,8 milyar 
dolar net giriş sağlaması sonrasında 
ocak 2021’de 3,5 milyar dolar arttığını 
görüyoruz.

ENFLASYON
Enflasyon verilerine baktığımızda 

TÜFE şubat ayında yüzde 0,91 artışla 
yıllık yüzde 15,61 olarak, ÜFE aylık 
yüzde 1,22 artışla yıllık yüzde 27,09 
olarak gerçekleşti. Önümüzdeki bir 
iki ay daha enflasyondaki yükselişin 
devam edebileceğini, nisandan sonra 
düşüşe geçeceğini düşünüyoruz.

Şubat ayı kapasite kullanım oranı; 
geçen yıla göre 1,1, ocak ayına göre 
yüzde 0,5 puan gerileyerek  yüzde 
74,9 olarak gerçekleşti. 

SANAYİ ÜRETİMİ 
Sanayi üretimi ocak ayında yıllık 

bazda yüzde 11,4 artış göstererek 
2018 Ocak’tan itibaren en yüksek 
yıllık artış performansını gösterdi. 
Sanayi üretimi aralık ayına göre 
yüzde 1 artış gösterdi. Sanayi üreti-
mindeki yıllık artış hızındaki yükselişi 
çok olumlu karşılıyoruz. Artışın şubat 
ayında da devam etmesini bekliyo-
ruz.

Yıllık artışa sektörlerin katkısı 

“

İhracatta kırılan rekorları sürdürecek 
ortamı sürekli kılmalıyız

KSO Yönetim Kurulu Başkanı Zeytinoğlu: 

“Sistemi yeni desteklerle tahkim etmeliyiz...”

[başkan’dan mektup ►
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imalat sanayinin katkısı yüzde 12,1, 
ara malı üretiminin katkısı yüzde 16,9, 
sermaye malının yüzde 11,1, dayanıklı 
tüketimin mallarının yüzde 20,5, orta 
yüksek teknoloji ürünlerin yüzde 20,9, 
yüksek teknolojili ürünler üretiminin 
katkısı da yüzde 3,6 olarak gerçek-
leşti. 

İŞSİZLİK
İşsizlik oranı ocak ayında yüzde 

12,2 olarak gerçekleşti. İşsizlik oranı 
geçen yılın aynı ayına göre 0,6 puan 
bir önceki aya göre 0,4 puan geriledi.

İşsizlik oranı geriledi ancak çalı-
şan sayılarına baktığımızda, geçen 
yıla göre 154 bin kişilik gerileme var. 
Nitekim 2020 ocak ayında 27 milyon 
860 bin kişi olan toplam istihdam, 
2021 ocak’ta 27 milyon 706 bin kişi 
olarak gerçekleşti.

Öte yandan çalışma çağındaki 
nüfus artmasına rağmen işgücüne 
katılımın gerilediğini görüyoruz.  2021 
yılında bir önceki yılın aynı ayına göre 
çalışabilir nüfus 1,2 milyon kişi artar-
ken işgücüne katılımın 366 bin kişi, 
işsiz sayısının da 213 bin kişi geriledi-
ğini görüyoruz.

REFORM PLANLARI
Bu ay içerisinde Cumhurbaşkanı-

mız tarafından “İnsan Hakları Eylem 
Planı” ve “Ekonomik Reform Paketi” 
açıklandı. 

İnsan Hakları Eylem Planı 9 amaç, 
50 hedef ve 393 faaliyetten oluşu-
yor. Planın hızla hayata geçirilmesi 
ile Türkiye’de hukuk devleti, yargı 
ve adalet alanında önemli ilerleme 
sağlanabileceğini düşünüyorum. 

Türkiye’nin AB sürecinin ilerletil-
mesi açısından da çok önemli. Planın 
dayandığı ilkelere bakınca, insan hak-
ları, insan onuru, ayrımcılık olmak-
sızın hukuk önünde eşitlik, düşünce 
özgürlüğü, hukuk devleti ilkeleri ve 
adalete erişim gibi konular evren-
sel hukuk normlarını içeriyor. Aynı 
zamanda AB temel haklar şartında 
da yer alan ilke ve değerler ile birebir 
uyumlu.

Ekonomik Reform 
Paketine baktığımızda; 
Çalışmanın özünde ekonomiyi 
yatırım, üretim, istihdam ve ihracat 
temelinde büyütme 
amacı bulunuyor.

Harcama di-
siplini, kamu borç 
yönetimi, vergi 
düzenlemeleri, kamu 

alım ihaleleri, kamu-özel işbirlikleri 
ve kamu iktisadi teşebbüsleri gibi 
hususları kapsayan yeni politikalar 
hayata geçiriliyor.

Meclisin bütçe hakkının kapsamı 
genişletilirken, şeffaflık ve hesap 
verebilirliği artırılıyor.  

Kamu idarelerinde tasarruf anla-
yışı yaygınlaştırılıyor.

Borç stokunun dış şoklara karşı 
duyarlılığını azaltabilmek için döviz 
cinsi borçların toplam borç stoku 
içerisindeki payı düşürülüyor.

Bunlar gibi bir dizi önlem ve 
teşviklerin uygulanması ile ekonomik 
istikrar ve büyüme yolunda olum-
lu sonuçlar alabileceğimizi tahmin 
ediyorum.  

Açıklanan reform paketleri, 
Türkiye’nin rekabetçiliği ve ekonomik 
dinamizmi açısından büyük önem 
taşıyor. Bu doğrultuda doğru me-
sajlar içeriyor ve yatırımcılara doğru 
mesajlar veriyor. AB’nin, tedarik zin-
cirlerini hem coğrafi olarak daha ya-
kına taşımak hem de çeşitlendirmek 
ihtiyacı var. Bu durum Türkiye’nin 
avantajını artıracaktır. 

Yatırımlar açısından da Türkiye 
zaten GB ile AB pazarına entegre 
oldu. AB pazarına uygun üretim 
yapabiliyor olmamız ve değer zincir-
lerine dahil olmamız tüm dünyaya 
açılmamızı da kolaylaştırıyor. Yatı-
rımlar için cazibe merkezi olmamızı 
sağlıyor. 

Türkiye’ye son 19 yılda gelen 
doğrudan yatırımların yaklaşık yüzde 
62’si Avrupa ülkelerinden geliyor. 
Son dönemde yatırımlarda bir azal-
ma olsa da COVID-19 sonrasında artış 
görülecektir

25-26 Mart tarihlerinde yapılacak 
AB Zirvesi’nde Türkiye ile ilişkilerin 
geleceği konuşulacak. Burada pozitif 
gündemin hayata geçirilmesi ve eko-
nomi ve ticaret alanında ilişkilerin 
GB güncellenmesi ile derinleştiril-
mesi COVID-19 sonrası dönem 
için en iyi hazırlık olur. 

Dolayısıyla tam üye-
lik hedefine yönelik 

olarak rotamızı çizip o gerçekleşene 
kadar AB ile ilişkilerimizi geliştirme-
liyiz.

BİRLEŞİK KRALLIK İLE STA
Birleşik Krallık’ın AB’den resmen 

ayrılmasının hemen arkasından 
2020’nin son günlerinde BK ile ilk 
STA’yı imzaladık. (29 Aralık) Birle-
şik Krallık, ülkemiz için çok önemli 
bir ticaret partneri. En çok ticaret 
yaptığımız 7. ülke konumunda. 2020 
yılında salgına rağmen; ihracatımız 
11,2 milyar dolar,  ithalatımız 5,5 
milyar dolar düzeyinde gerçekleşti. 
İhracatımızın önde gelen sektörleri 
Otomotiv, beyaz eşya ve hazır giyim. 
Serbest ticaret anlaşması bu ticare-
tin devamlılığını sağlayacak. Fakat, 
Ocak ayında Birleşik Krallık’a olan dış 
ticaretimiz bir önceki yılın aynı ayına 
oranla yüzde 6,2 oranında düştü. 

Ocak ayı Meclis Toplantımızda 
fiiliyatta bazı sorunlar yaşanabilece-
ğini zaten dile getirmiştim. STA’nın 
henüz Birleşik Kral-
lık Meclisinde 
onaylanma-
dığı için bu 
sorunların 
yaşadığı 
konusun-
da üyele-
rimiz-
den geri 
dönüş 
aldık.
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Türkiye  Odalar ve Borsalar 
Birliği (TOBB) Başkanı M. Rifat 
Hisarcıklıoğlu, TOBBUYUM 

Arabuluculuk ve Uyuşmazlık Çözüm 
Merkezi’nin açılış töreninde yaptığı 
konuşmada hukuk sisteminin sadece 
devletin değil ekonominin de temel 
direği olduğuna değinerek, “Adalet ve 
güven duygusu bir ülkede güçlüyse, 
o ülkenin ekonomisi de güçlü olur. 
‘Adalet, kutup yıldızı gibidir, yerinde 
durur. Geri kalan her şey onun etra-
fında döner.’ İşte bu yüzden, adalet 
terazisinin dengesini korumalıyız“ 
dedi. 

Hisarcıklıoğlu, arabuluculuğun 
yurtdışında da geçerli olmasını 
sağlayacak Singapur Sözleşmesi’nin 
yasalaşmasından büyük memnuniyet 
duyduğunu vurguladı.

TOBB Başkanı M. Rifat Hisar-
cıklıoğlu, Adalet Bakanı Abdülha-
mit Gül’ün de katıldığı TOBBUYUM 
Arabuluculuk ve Uyuşmazlık Çözüm 
Merkezi açılış törenine katıldı. Hisar-
cıklıoğlu, açılış töreninde yaptığı ko-
nuşmasında dosya yükü artmış yargı 
sisteminin yavaş işleyişine ve açılışı 
yapılan Arabuluculuk ve Uyuşmazlık 

Merkezi’nin önemine değindi.

-“Hukuk dünyası ile iş dünyasını bir 
araya getirdik”

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, iş 
dünyası olarak, her zaman şikayet 
edilen konuların başında aşırı dosya 
yükü sebebiyle yargı sisteminin yavaş 

işlemesi geldiğini belirterek, “Adalet 
Bakanımız Gül, burada önemli yapı-
sal reformlara imza attı. Alternatif 
çözüm yollarının devreye girmesini 
sağladı. 2013’ten bu yana ihtiyari ola-
rak uygulanmakta olan arabuluculuk 
sistemi, iş uyuşmazlıklarında zorunlu 
olarak uygulamaya başladı. Daha 
sonra ticari ve tüketici uyuşmazlık-
larında da arabuluculuk zorunlu hale 
geldi. Bu süreçte Bakanımızla birlikte 
Ankara’da, İstanbul’da, Antalya’da 
ve İzmir’de pek çok etkinlik düzen-
ledik. Hukuk dünyası ile iş dünyasını 
bir araya getirdik, birbirimizi daha iyi 
anlamaya başladık” dedi.

-“Arabuluculuk bir kazan-kazan 
yöntemidir”

Söz konusu bu birliktelik sa-
yesinde arabuluculuk sisteminin 
kullanımının her geçen gün arttığını 
aktaran Hisarcıklıoğlu, “7 yılda buraya 
gelen dosya sayısı yaklaşık 1,6 milyon 
oldu. İş dünyamız için önem taşıyan, 
çalışma hayatına ilişkin konulardaki 
başvuru sayısıysa 1 milyona yaklaş-
tı. Ve bunların %69’u, anlaşmayla 
sonuçlandı. Eskiden yıllar süren 

TOBBUYUM Arabuluculuk ve 
Uyuşmazlık Çözüm Merkezi açıldı

[güncel ►

Hisarcıklıoğlu hukuk 
sisteminin sadece devletin 
değil ekonominin de temel 
direği olduğuna değinerek 
“Adalet ve güven duygusu 
bir ülkede güçlüyse, o 
ülkenin ekonomisi de güçlü 
olur. ‘Adalet, kutup yıldızı 
gibidir, yerinde durur. 
Geri kalan her şey onun 
etrafında döner.’ İşte bu 
yüzden, adalet terazisinin 
dengesini korumalıyız“ 
dedi.” 
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davalar, günler-haftalar içinde bitti. 
Yani adalete erişim hızlandı. Hep 
söylediğim gibi; ‘Arabuluculuk bir 
kazan-kazan yöntemidir, toplumsal 
barışa da katkı sağlar’ Zira insanlar, 
zaman kaybından ve maddi anlamda 
kendilerini yıpratan uzun süreçten, 
yargı sistemimiz ise önemli bir iş 
yükünden kurtuldu. Böylece mağ-
duriyetler azaldı, adalet duygusu 
güçlendi. Uygulamadaki tüm bu güzel 
sonuçlar, yapılan reformun doğru ve 
yerinde bir adım olduğunu gösteri-
yor” ifadelerini kullandı.

-“Sonra biz bunu unuttuk, Avrupa 
bizden alıp geliştirdi”

Türk halkının arabuluculuk konu-
suna yabancı olmadığının altını çizen 
Hisarcıklıoğlu, “Asırlar önce bizim 
ecdadımız, bunu uygulamaya başla-
mıştı. Oda-Borsa camiamızın temelini 
oluşturan Ahilikte, ticari ihtilafları 
Ahiler çözerdi. Sonra biz bunu unut-
tuk, Avrupa bizden alıp geliştirdi. Sağ 
olsun Adalet Bakanımız, bu işe sahip 
çıktı. Bu işin mimarı olan Adalet Baka-
nımız Gül’e, Bakan Yardımcılarımıza, 
ilgili Genel Müdürlerimize ve Daire 
Başkanımıza, bu vesileyle teşekkürle-
rimi sunuyorum. Başta arabuluculuk 
olmak üzere, alternatif uyuşmazlık 
çözüm yöntemlerinin ülkemizde 
gelişmesi için, TOBB ve Oda-Borsa 
camiası olarak biz her türlü desteği 
veriyoruz. Arabuluculuğun iş dünya-

sında yaygınlaşması için büyük bir 
gayret sarf ediyoruz. İşte bu kapsam-
da, üyelerimize arabuluculuk alanın-
da hizmet sunmak ve eğitimler ver-
mek amacıyla TOBBUYUM’u kurduk. 
Bugün de sizin katılımınızla açılışını 
gerçekleştiriyoruz. TOBBUYUM’da 
Cemil Çiçek Başkanımızın da bilgi ve 
tecrübelerinden orada istifade edece-
ğiz. Bu işe inandığı, liderlik ettiği için 
huzurlarınızda kendisine de teşekkür 
ediyorum” şeklinde konuştu.

-“Med-Arb sistemini de hayata 
geçirdik”

TOBBUYUM ile TOBB’A bağlı 29 
odanın da Arabuluculuk ve Tahkim 
Merkezleri ile TOBB üyelerine hizmet 
verdiğini hatırlatan Hisarcıklıoğlu, 
“Gün geçtikçe daha çok Odamızın da 
bu hizmeti vermeye başlayacağına 
inanıyorum. Üyelerimize bu hizmet-
leri verirken de hukuk camiasının 
kıymetli arabulucuları ile çalışacağız. 
Buradan hem TOBBUYUM’un, hem 
de Odalarımızdaki Arabuluculuk 
ve Tahkim Merkezlerinin kapısının, 
tüm arabuluculara açık olduğunu da 
söylemek istiyorum. Ticari uyuşmaz-
lıkta arabuluculukla anlaşamayan 
üyelerimizin, mahkeme yerine tah-
kime giderek, en geç 5 ayda çözüme 
kavuşması için, Med-Arb sistemini 
de hayata geçirdik. Böylece iş dün-
yamız, hem daha hızlı, hem de daha 
ucuza, anlaşmazlıklarını çözmüş 

olacak. Burada da 1991’den bu yana 
TOBB Tahkim Divanı ile üyelerimize 
hizmet sunuyoruz. Ayrıca İstanbul’un 
tüm bu coğrafyanın tahkim merkezi 
olması vizyonuyla kurduğumuz İs-
tanbul Tahkim Merkezinin de önemli 
bir misyonu yerine getireceğine de 
inanıyoruz. Özetle; TOBBUYUM, TOBB 
Tahkim, İstanbul Tahkim Merkezi ve 
29 Odamızdaki Arabuluculuk ve Tah-
kim Merkezleri ile arabulucularımızın 
desteğiyle her zaman üyelerimizin 
hizmetinde olmaya devam edeceğiz” 
açıklamasında bulundu.

Hukukun yalnızca devletin değil 
ekonominin de temel direği olduğunu 
belirten TOBB Başkanı Hisarcıklıoğ-
lu, “Hukuk güçlü olursa, insanların 
birbirine, kurumlara ve sisteme olan 
güveni artar. Adalet ve güven duy-
gusu bir ülkede güçlüyse, o ülkenin 
ekonomisi de güçlü olur. Esasında bi-
zim kültürümüzde de, inancımızda da, 
hukukun yeri zaten çok çok önemli. 
Mülkün temelinde adaletin olduğuna 
inanan bir milletiz. Ayrıca çok beğen-
diğim bir söz var: ‘Adalet, kutup yıldızı 
gibidir, yerinde durur. Geri kalan her 
şey onun etrafında döner’ İşte bu 
yüzden, adalet terazisinin dengesini 
korumalıyız. Etkin, hızlı ve sağlık-
lı çalışması için gereken her adımı 
atmalıyız. Hukuk sistemimizi daha 
sağlıklı ve daha iyi işler hale getirme 
konusunda ne kadar başarılı olursak, 
ülkemiz ve ekonomimiz de o kadar 

TOBBUYUM Arabuluculuk ve 
Uyuşmazlık Çözüm Merkezi açıldı



� Kocaeli Odavizyon

güçlü olur. Mevcut arabulucuların 
belirli konularda uzmanlaşmaları 
amacıyla uygulamaya aldığınız uz-
manlık eğitimlerini önemli görüyo-
ruz. Yine arabuluculuk müessesinin 
kalitesinin korunması, arabuluculuk 
merkezlerinin kurumsallaşması 
açısından şuan hazırlığı devam eden 
Arabuluculuk yasa tasarının kanun-
laşması bekliyoruz. Uluslararası 
yatırımcılar için arabuluculuk ve 
tahkim imkânları, ülkemizin yatırım 
cazibesini artıracak unsurlardır.”

-Adalet Bakanı Gül
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül ise 

konuşmasında, “Özünde milletin ira-
desi olan yeni bir anayasa yarınla-
rımıza, çocuklarımıza bırakacağımız 
en değerli miras olacaktır” ifadesini 
kullandı.

Gül, konuşmasında, 2002’den bu 
yana Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 
Erdoğan liderliğinde her alanda 
reformlar yapıldığını dile getirdi.

Cumhuriyet’in 100. yılına girerken 
demokrasi, barış, hak ve özgürlükler 
ile insanların ekmeğinin artması, gü-
ven ve istikrarın daha da çoğalması 
için reformların devam edeceğine 
işaret eden Gül, Yargı Reformu Stra-
teji Belgesi ve İnsan Hakları Eylem 
Planı’na ilişkin, “Daha güçlü bir de-
mokrasi, daha adil bir yargı sistemi 
ve özgür birey, güçlü toplum, daha 
demokratik bir Türkiye inancı amacı-
nı gerçekleştirmektedir.” dedi.

Bakan Gül, çalışma hayatını 

ilgilendiren faaliyetleri hatırlata-
rak kamu ihalelerinde rekabetin ve 
şeffaflığın sağlanması kapsamında 
kamu ihale mevzuatının gözden 
geçirileceğini, Avrupa Birliği’nin doğ-
rudan yabancı yatırımları izlemesi 
çerçeve kararına uyumlu düzen-
lemeler yapılacağını dile getirdi. 
Sözleşme ve teşebbüs hürriyetine 
ilişkin mevzuat ve uygulamaların 
öngörülebilirlik, kazanmış hakların 
korunması ve şeffaflık ilkelerinin 
temelinde gözden geçirileceğini ifa-
de eden Gül, ilkelere aykırılığı tespit 
edilen hükümlerin iptal edileceğini 
aktardı.

Gayrimenkul satış sözleşmelerinin 
noterler vasıtasıyla gerçekleştirilebi-
leceğini, vatandaşların işlerini kolay-
laştırmayı amaçladıklarını bildiren Gül, 
“Tüm amacımız, ekonomi çarkları daha 
iyi dönsün. Vatandaşımızın refah dü-
zeyi artsın. Hukuk kolaylaştırıcı olsun. 
İşte bu çerçevede yine çalışmalarımız-
da ayrıca sürdüreceğiz.” diye konuştu.

Bakan Gül, vergi suçunun ayrı ayrı 
işlenmiş suç olarak kabul edilmesinin 
de mağduriyetler oluşturabildiğini 
belirterek bunu tek bir suç olarak 
kabul edileceğini ayrıca etkin pişman-
lık hükümlerinin vergi suçlarında da 
uygulanacağını söyledi.

Arabuluculuğun çağdaş bir çözüm 
yöntemi olduğunu anlatan Gül, işçi 
ve işveren arasındaki arabuluculuk 
gibi vatandaşla devlet arasında da 
arabuluculuk sistemini kuracaklarını 
bildirdi.

- “Yeni bir anayasa yarınlarımıza 
çocuklarımıza bırakacağımız en 
değerli miras olacaktır”

Adalete erişimin kolaylaştı-
rılmasının temel hedef olduğuna 
işaret eden Bakan Gül, “Özellikle 
hukuk devleti niteliğinin, hukukun 
üstünlüğünün daha da geliştirilmesi 
reform anlayışımızın temelinde yer 
almaktadır. Geleceğin Türkiyesi’nde 
hukukun, adaletin, özgürlüklerin 
çıtasının hep daha yükseğe taşın-
ması ve bu anlamda tam demokra-
siye çıkması hukukun üstünlüğüne 
güven veren adalete bağlılığımızın 
esasıdır.” dedi.

Hukuk ve ekonominin birbirini 
tamamlayan iki önemli çalışma 
alanı olduğuna dikkati çeken Gül, 
“Yatırımların sürdürülebilir olması, 
ön görülebilir ve sonuçları önceden 
kestirilebilir bir hukuk pratiğine 
ihtiyaç duymaktadır.” ifadelerini 
kullandı.

TOBBUYUM Yönetim Kurulu Baş-
kanı Cemil Çiçek de tüm dünyada 
özellikle gelişmiş ekonomilerde kla-
sik ihtilaf çözme yöntemleri dışında 
yeni arayışların olduğunu söyledi.

Diğer ülkelerde de davaların 
uzun ve masraflı olması nedeniyle 
alternatif uyuşmazlık çözümleri adı 
altında fikri çalışma ve gayretlerin 
olduğunu ifade eden Çiçek, arabu-
luculuk müessesesinin iyi, gerçekçi, 
adil ve toplum barışına da katkı 
sağlayacak bir yöntem olduğunu 
dile getirdi.

[güncel ►
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 
Erdoğan, elektrikli, bağlan-
tılı ve otonom ticari araç 

üretiminde önümüzdeki 10 yılda 
Avrupa’da lider, dünyada ise ilk 5’te 
olmayı hedeflediklerini belirterek, 
“Geleceğin otomotiv sanayisinde 
elektrikli ve bağlantılı ticari araçla-
rın en büyük üretim merkezi Türkiye 
olacaktır. Türkiye’yi dünyanın önemli 
batarya üretim merkezlerinden biri 
yapmakta kararlıyız.” dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cum-
hurbaşkanlığı Külliyesi’nde düzen-
lenen Ford Otosan Gelecek Vizyon 
Toplantısı’nda yaptığı konuşmada, 
Ford Otosan’ın 2020 Aralık ayında 
kamuoyuyla paylaştığı 2 milyar av-
roluk yatırımını anımsatarak, şunları 
söyledi: 

KRİTİK ROL: 
Ford Otosan hali hazırda 

Türkiye’deki otomotiv üretiminin ve 
ihracatının yüzde 25’ini gerçekleşti-
rerek 12 bin 500 insanımıza istihdam 
sağlıyor. Yüzde 70’i bulan yerlilik 
oranı, yüzde 90’a varan ihracat ora-
nıyla firmamız ülkemizin kalkınma-
sında çok kritik rol oynuyor.

ÜRETİM KAPASİTESİ ARTACAK: 
Türkiye otomotiv sanayinin elektrikli 
ve bağlantılı araçlarla dönüşmesin 
sağlayacak bu yatırımla Ford Oto-
san araştırma-geliştirme, ihracat, 
üretim ve katma değer etkisi 10 yıla 
yayılacak büyük bir vizyon ortaya 
koymaktadır. Proje tamamlandığın-
da Ford Otosan’ın 440 bin olan üre-
tim kapasitesi 650 bine yükselecek, 

Ford Otosan ‘gelecek vizyonunu’ 
Cumhurbaşkanlığı’nda anlattı

Türkiye otomotiv 
sanayinin elektrikli 

ve bağlantılı araçlarla 
dönüşmesin sağlayacak 

bu yatırımla Ford 
Otosan araştırma-

geliştirme, ihracat, 
üretim ve katma değer 
etkisi 10 yıla yayılacak 

büyük bir vizyon ortaya 
koymaktadır. Proje 

tamamlandığında Ford 
Otosan’ın 440 bin olan 
üretim kapasitesi 650 

bine yükselecek. 

2 milyar euro’luk 
dev elektrikli araç yatırımı başlatan 

[sektör otomotiv ►
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Kocaeli’nde üretilip Avrupa’ya ihraç 
edilen ticari araçlarla Türkiye’nin 
liderliği daha da perçinlenecek.

BATARYA ÜRETİMİ:
Projenin devreye alınmasıyla Ford 

dışında Volkswagen firması için de 
bir tonluk ticari araç üretimi ger-
çekleştirilecek. Kurulacak tesiste 
sadece dizel ve benzinli araçlar 
değil, kullanımı giderek yaygınla-
şan elektrikli araçlar ile batarya 
üretimi de yapılacak. Bu şekilde 130 
bin adetlik bir batarya kapasitesi 
ülkemize kazandırılacak. Yatırım 
sayesinde geleceğin otomotiv 
sanayisinde elektrikli ve bağlantılı 
ticari araçların da en büyük üretim 
merkezi Türkiye olacak.

3 BİN KİŞİLİK DOĞRUDAN İSTİHDAM: 
Yatırımla bölgede ilave 3 bin 

kişilik doğrudan istihdam oluşacak, 
Ford Otosan’ın toplam istihdam 
sayısı böylece 15 bini aşacak. Bu 
yatırımın yan sanayiye ciddi katkılar 
yapmasını, burada ilave 15 bin kişilik 
dolaylı istihdam gerçekleştirmesini 
bekliyoruz.

AVRUPA PAZARI: 
Ford Otosan yeni yatırımlarıyla ih-

racatını yıllık 5,9 milyar dolardan 13 
milyar dolara çıkartacak, şu an ara-
mızda bulunan Ford Avrupa Başkanı 
Sayın Rowley bu tesiste üretilecek 
araçları Avrupa pazarında satmak 
üzere bizlere alım taahhüdü veriyor. 
Sahip olduğu ihracat kapasitesiyle 
bu yatırım cari dengemize de çok 
ciddi katkı sağlayacaktır.
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AKILLI OTONOM ARAÇ 
TEKNOLOJİLERİ: 

Yakın bir gelecekte akıllı otonom 
araç teknolojilerini de hayatımızda 
yaygın şekilde kullanmaya 
başlayacağız. Bu değişim süreci 
onyıllardır kendi yerli otomobilini 
üretme hayali kuran ülkemiz için 
pek çok fırsatı ve tehdidi birlikte 
barındırıyor. Geleneksel motorlu 
araç teknolojilerinin baskın olduğu 
dönemlerde yeni bir marka ile 
sektöre girmek zorken, artık şartlar 
eşitlenmiş durumdadır. Bu durum 
mevcut otomotiv üreticilerini de 
geleceğin teknolojilerini içerin yeni 
yatırımlara zorlamaktadır.

TÜRKİYE’NİN OTOMOBİLİ PROJESİ: 
Ford Otosan’ın Kocaeli’ndeki 
yatırımı bu dönüşümün en güzel 
örneklerinden birini teşkil ediyor. Biz 
de bir taraftan bu yatırımları teşvik 
ederken, diğer taraftan da yerli 
markamızı geliştirerek ülkemizde 

rekabetçi bir iklim oluşturmak 
istiyoruz. Türkiye’nin önüne serilen 
tarihi fırsat penceresini kaçırmamak 
amacıyla başlattığımız Türkiye’nin 
Otomobili Projesi tüm hızıyla devam 
ediyor. İlk seri üretim araçları 2022 
yılı sonunda banttan indirmeyi arzu 
ediyoruz.

AVRUPA’DA LİDER OLMAYI 
HEDEFLİYORUZ: 

Elektrikli, bağlantılı ve otonom 
ticari araç üretiminde önümüzdeki 
10 yılda Avrupa’da lider, dünyada 
ise ilk 5’te olmayı hedefliyoruz. 
Bunun yanında ağırlık verdiğimiz bir 
diğer alan da batarya, modül, paket 
ve hücre yatırımlarıdır. Türkiye’yi 
dünyanın önemli batarya üretim 
merkezlerinden biri yapmakta 
kararlıyız.

BİLİM İNSANLARINA ÇAĞRI: 
Yatırımların yanı sıra bilim 

insanlarımızın Türkiye’deki faaliyet-

lerine de çok büyük önem veriyoruz. 
Uluslararası lider araştırmacılar 
programı ile tersine beyin göçünü 
destekliyoruz. Buradan bir kez daha 
yerli veya yabancı bilim insanlarını 
araştırmalarını Türkiye’de devam 
etmeye, açtığımız çağrılara başvur-
maya, ülkemizin sunduğu fırsatlar-
dan istifade etmeye davet ediyorum.

VARANK: “TÜRKİYE’NİN İKİNCİ 
ELEKTRİKLİ ARAÇ ÜRETİM TESİSİ”

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mus-
tafa Varank da konuşmasında, “Milli 
Teknoloji Hamlesi” vizyonu öncü-
lüğünde, çalışmalara hız kesmeden 
devam ettiklerini söyledi.  Türk oto-
motiv sektörünün ilk şirketlerinden 
olan Ford Otosan’ın 62 yıl önce üre-
time başladığını anımsatan Bakan 
Varank, “Ford Otosan’ın Kocaeli’de 
gerçekleştirme kararı aldığı ‘Yeni 
Nesil Ticari Araç ve Batarya Üretimi’ 
yatırımı, TOGG’dan sonra ülkemizde 
kurulan ikinci elektrikli araç üretim 

[sektör otomotiv ►



13Kocaeli Odavizyon

tesisi olacak.” dedi.

“TEŞVİK VE DESTEKLERDEN 

FAYDALANMAYA DAVET”
Türkiye’nin nitelikli insan kay-

nağı, teknolojik yetkinlikleri, altyapı 
imkanları ve üretim kabiliyetleriyle 
otomotiv sektörünün geleceğine ev 
sahipliği yapacak bir potansiyele 
sahip olduğunu kaydeden Varank, 
“Ülkemizde faaliyet gösteren tüm 
otomotiv üreticilerini ve tüm global 
markaları yeni nesil mobilite araç 
yatırımlarını Türkiye’de yapmaya, 
sunduğumuz cazip teşvik ve des-
teklerden faydalanmaya davet 
ediyorum. Ülkemizin jeopolitik konu-
muyla üretim altyapısı, hem büyük 
pazarlara sizi yaklaştıracak hem de 
muazzam bir çalışma ortamını sizle-
re sunacak. Her zaman söylüyoruz, 
‘Türkiye’ye yatırım yapan kazanır. 
Gelin buradaki fırsatları hep birlikte 
değerlendirelim.’ diyorum.” ifadele-
rini kullandı.

ALİ KOÇ: “EN BÜYÜK İSPAT”
Koç Holding Yönetim Kurulu Baş-

kan Vekili ve Ford Otosan Yönetim 
Kurulu Başkanı Ali Koç, “Pandeminin 
yarattığı belirsizlik ortamında ve 
herkesin yatırımdan uzak durduğu 
bir dönemde, tarihimizin en büyük 
otomotiv yatırımını yapıyor olmak 
topluluğumuzun ve ortağımızın 
ülkemize olan inancının en büyük 
ispatıdır. Bu yatırımla, Kocaeli Fab-
rikalarımız Türkiye’nin, bataryası 
dahil ilk ve tek elektrikli araç enteg-
re üretim tesisi haline gelecek.” dedi.

STUART ROWLEY: “GURUR 
DUYUYORUZ”

Ford Avrupa Başkanı Stuart Row-
ley da “Ford olarak, Koç Topluluğu 

ile ortak girişimimiz Ford Otosan ile 
bugüne kadar Türkiye’de başardık-
larımızdan gurur duyuyoruz. Bundan 
sonrasında da bu başarılara yenisini 
eklemeye hazırız.” diye konuştu.

SATIN ALMA SÖZLEŞMESİ 
İMZALANDI

Konuşmasının ardından Cumhur-
başkanı Erdoğan’ın huzurunda Ford 
Avrupa Başkanı Stuart Rowley ile 
Ford Otosan Yönetim Kurulu Başkanı 
Ali Koç, satın alma sözleşmesi im-
zalandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan’a 
üretilecek elektrikli aracın maketi 
hediye edildi.

ÜRETİM KAPASİTESİ 650 BİN ADEDE 
ÇIKACAK

Ford Otosan’ın elektrikli ve 
bağlantılı yeni nesil ticari araç pro-
jelerini hayata geçirmek amacıyla 
duyurduğu otomotiv sanayisinin en 
büyük yatırımı kapsamında, Kocaeli 
Fabrikaları’ndaki çoğunluğu ihracata 
yönelik olan ticari araç üretim kapa-
sitesi 650 bin adede çıkacak. Bunun 
yanı sıra 130 bin adetlik batarya 
montaj kapasitesine ulaşılacak.

KİMLER KATILDI?
Toplantıya, Cumhurbaşkanı Yar-

dımcısı Fuat Oktay, Çevre ve Şehir-
cilik Bakanı Murat Kurum, Hazine ve 
Maliye Bakanı Lütfi Elvan, Ticaret 
Bakanı Ruhsar Pekcan, Koç Holding 
Üst Yöneticisi (CEO) Levent Çakıroğ-
lu, Koç Holding Otomotiv Grubu Baş-
kanı Cenk Çimen, Ford Otosan Genel 
Müdürü Haydar Yenigün ve Ford 
Otosan Genel Müdür Baş Yardımcısı 
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Türkiye Otomobili Girişim Grubu 
(TOGG) Üst Yöneticisi (CEO) 
Gürcan Karakaş, “İş ortaklarımı-

zın yüzde 75’i Türkiye’den ve çoğun-
luğu TAYSAD üyelerinden oluşan 
kuruluşlar, yüzde 25 oranında ise 
yurt dışı kaynaklı kuruluşlarla tedarik 
altyapımızı sağladık.” ifadelerini 
kullandı.

Taşıt Araçları Tedarik Sanayicileri 
Derneği’nden (TAYSAD) yapılan açık-
lamaya göre, TAYSAD 2021 yılı için 
devreye aldığı “Ar-Ge Yetkinlik Geli-
şim Programı” altındaki ilk etkinliğini 
Türkiye’nin Otomobil Girişim Grubu 
(TOGG) ile gerçekleştirdi.

TAYSAD üyelerinin, yakın gelece-
ğin elektrikli araçlar dünyasıyla daha 
sağlıklı entegrasyonu için hedeflenen 
çalışmalar kapsamında düzenlenen 
online etkinlikte, “Küresel ve Türkiye 
Mobilite Ekosistemi Geleceği” konusu 
ele alındı.

TOGG Üst Yöneticisi Gürcan 
Karakaş ve TAYSAD Yönetim Kurulu 
Başkan Yardımcısı Kemal Yazıcı’nın 
sunumları eşliğinde gerçekleşen on-
line buluşmada, ilk olarak dünyada ve 
Türkiye’de elektrikli araçların geldiği 
mevcut durum ve yakın gelecek ön-
görüleri masaya yatırıldı. Üst düzey 
yönetici ve Ar-Ge bölüm yönetici-
lerinden oluşan 300 kişinin online 
takip ettiği etkinlikte, TOGG projesinin 
geldiği nokta ile TAYSAD’ın “Yeni Tek-
nolojiler Yol Haritası” açıklandı.

Açıklamada sunumdaki görüşleri-
ne yer verilen Karakaş, tüm dünyada 
oyunun kurallarının değiştiğini ve 
otomobilin hem hızlı hem de akıllı bir 
cihaza dönüştüğünü belirtti.

Karakaş otomotivin geleceğini ra-
kamsal ifadelerle özetleyerek, “Klasik 
anlamda bugünkü üretilen otomo-

billerin karlılığı ve ölçek ekonomi 
içerisindeki adetleri de düşüyor. Özel-
likle yeni teknoloji ve mobiliteden 
kaynaklanan gelirlerin, çift basamaklı 
karlılık getirdiğini ve hızla büyümekte 
olduğunu görüyoruz. Gerek 150 sene 
önce yolculuğa çıkmış olsun gerek 
yeni çıkmış olsun tüm üreticilerin, bu 
karlı alanlara yönelmeleri gerektiğini 
görüyoruz. Bu yeni alandaki faaliyet-
ler çok boyutlu olarak bir şirketin tek 
başına kontrol edeceği çerçevenin 
dışındadır. Bu durum, artık işbirliğine 
daha açık ve kullanıcı odaklı organi-
zasyonların başarılı olacağını bize 
gösteriyor. Gelecekte büyük ve çok 
parası olanlar değil, çevik olabilen-
lerin başarılı olacağını görüyoruz.” 
ifadelerini kullandı.

TÜRKİYE MOBİLİTE SİSTEMİNİN 
ÇEKİRDEĞİNİ OLUŞTURMAK 
İSTİYORUZ

Türkiye’nin otomobili projesine de 
değinen Karakaş, şunları aktardı:

“Her şeyden önce iki hedefimiz 
var. Fikri ve sınai mülkiyet hakları 
tamamen ülkemize ait, küresel bir 
marka ortaya çıkarmak istiyoruz. 
Temel bileşenlerinde yeni nesil tek-
nolojinin olması, bir dönüştürmeden 
ziyade tamamen doğuştan elektrikli 
ve akıllı bir cihaz olarak tasarlanma-
sı, küresel rekabet edebilir olması 
hedefimiz. Otomobil dünyası tüketici 
elektroniğinden sonra en yüksek 

küresel rekabeti olan sektör. Planla-
rımız doğrultusunda Avrupa’da klasik 
üretici olmayan, bizim gibi yeni nesil 
kurulmuş şirketlerden ortaya çıkan 
ilk SUV üreticisi olacağız. İkinci olarak 
da Türkiye mobilite sisteminin çekir-
değini oluşturmak istiyoruz. Klasik 
otomobil dünyası, üretim konseptiyle 
başlar ve satışla son bulur. Bizim de 
burada başlıyor fakat akıllı, empa-
tik, bağlantılı, otonom ve paylaşımlı 
olmasını başardığımız takdirde yeni 
dünyalara kapılar aralanıyor. Kulla-
nıcı odaklı mobilite yaklaşımı bizim 
felsefemizdir.”

TAYSAD ile olan iş birliği çalış-
malarına da değinen Karakaş, “İş 
ortaklarımızın yüzde 75’i Türkiye’den 
ve çoğunluğu TAYSAD üyelerinden 
oluşan kuruluşlar, yüzde 25 oranın-
da ise yurt dışı kaynaklı kuruluşlarla 
tedarik altyapımızı sağladık. 2023’te 
üretim başlangıcında yüzde 51 yerlilik 
oranında olacağız. Bunu 2025’in so-
nunda yüzde 68’e yükselteceğimize 
inanıyoruz. Bu rakamın, diğer binek 
araçlarda yüzde 30 ile 62 arasında 
olduğunu görüyoruz. TAYSAD üyeleri-
nin takipçi değil, öncü olarak, yazılım-
la, elektronik dünyasıyla, alanındaki 
startuplarla ve diğer üyelerle hızlı bir 
şekilde yeni iş birlikleri organize et-
meleri gerekiyor. Üründen ziyade fikir 
ve çözüm üretmeyi ileriki dönemde 
gerçekleştirmemiz lazım.” açıklama-
sında bulundu.

Gürcan Karakaş: Küresel bir marka 
ortaya çıkarmak istiyoruz

Türkiye’nin Otomobili 
Girişim Grubu (TOGG) Üst 

Yöneticisi (CEO) Gürcan 
Karakaş “Planlarımız 

doğrultusunda Avrupa’da 
klasik üretici olmayan, bizim 

gibi yeni nesil kurulmuş 
şirketlerden ortaya çıkan ilk 
SUV üreticisi olacağız” dedi.
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Türkiye’nin Otomobili Girişim 
Grubu’nun (TOGG) Gemlik 
Tesisi’nde başlayan inşaat 

çalışmalarında; boyahane, enerji, 
gövde ve giriş binalarının altyapı 
çalışmalarının tamamlandığı duyu-
ruldu. Fabrika inşaatının son hali ise 
dronla havadan görüntülendi.

Türkiye’nin yüksek teknolojili ilk 
yerli otomobilinin üretileceği fab-
rikanın temeli, 18 Temmuz 2020’de 
Bursa’nın Gemlik ilçesinde Cumhur-
başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 
katılımıyla atıldı. TOGG’un sosyal 
medya hesabından yaptığı payla-
şımda; boyahane, enerji, gövde ve 
giriş binalarının altyapı çalışmaları-
nın tamamlandığı, boyahane binası 
temelinin demir montajının başladığı 
duyuruldu.

TOGG’un sosyal medya hesabın-
dan geçen hafta yapılan açıklamada, 

“Gemlik tesisimizin zemin güçlen-
dirme ve üst yapı çalışmaları, hız 
kesmeden devam ediyor. Toplamda 
1500 kişilik saha çalışma ortamı 
hazırlıkları sürüyor. Zemin güçlen-
dirme çalışmalarında, son aşamaya 
gelindi. 22 bin 656 adet konteyneri 
doldurmaya yetecek kadar 725 bin 
metreküp kazı yapıldı. Olimpik ölçü-
lerde 130 havuzu dolduracak kadar 
325 bin metreküp dolgu yapıldı. Uç 
uca birleştirildiğinde 698 kilometre-

ye ulaşarak İstanbul’dan Antalya’ya 
uzayacak 36 bin 500 adet zemin güç-
lendirme kolonu üretildi. Boyahane, 
enerji, gövde ve giriş binalarının alt 
yapı çalışmaları tamamlandı. Boya-
hane binası temelinin demir montajı 
başladı” ifadelerine yer verildi.

HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ
TOGG fabrikasının inşaatının 

geldiği son durum dronla havadan 
görüntülendi. Bölgedeki hareketlilik, 
Aralık 2020 tarihi ile Şubat 2021 ta-
rihindeki görüntüler kıyaslandığında 
dikkat çekerken; fabrikanın inşaatı-
nın hızla ilerlediği gözlemlendi.

Fabrikadaki çalışmaların 2021 
yılı itibariyle bitirilmesi planlanıyor. 
Türkiye’nin Otomobili Girişim Grubu 
Sanayi ve Ticaret A.Ş. tarafından inşa 
edilen tesisin maliyeti, 22 milyar TL 
olacak.

TOGG fabrikasının inşaası hızla 
devam ediyor

Türkiye’nin yerli 
otomobilinin üretileceği 

fabrikanın inşaatında altyapı 
çalışmaları tamamlandı. 
İnşaat çalışmalarına ara 

verilmeden devam ediliyor.
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Çevre ve Şehircilik Bakanı 
Murat Kurum, “İklim Kanunu 
için temel ilke, sorumluluk ve 

eylemleri içeren kapsamlı bir İklim 
Değişikliğiyle Mücadele Raporu’nu 
Meclisimizin takdirine sunacağız. Bu 
çok detaylı bir çalışma. İnşallah Mec-
lisimizin çıkaracağı İklim Kanunu’na 
da gerekli altyapıyı sağlayacak ve 
altlık oluşturacaktır.” dedi.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat 
Kurum, Beştepe Kongre ve Kültür 
Merkezi’nde düzenlenen “İklim De-
ğişikliğiyle Mücadele Toplantısı”nda 
yaptığı konuşmada, iklim değişikliği 
meselesinin uluslararası kurumların, 
liderlerin ana gündem maddelerin-
den biri olduğunu söyledi.

Küresel bir kriz olan bu mese-
lenin ülkelerin var olma, yok olma, 
zenginliklerini kaybetme veya ko-
ruma ve gelecek nesillerin güzel bir 
dünyada yaşayıp yaşayamayacağı 
meselesi olduğunu belirten Kurum, 
“Özellikle son 50 yılda tüm devletler, 
dünyamızın, iklim değişikliği nede-

niyle, önümüzdeki dönemde geri 
dönüşü mümkün olmayan bir yıkımla 
yüz yüze kalacağını görmektedir. 
İklim değişikliğiyle mücadele, etkileri 
bakımından Kovid-19 sonrasında 
dünyanın en önemli gündem madde-
si olacaktır. Bu nedenle sorumluluk 
bütün dünyanındır, hepimizindir.” 
diye konuştu.

Dünya ısındıkça, ekosistemlerin 
ve insanların ayak uyduramayacağı 
kadar hızlı değişimlerin meyda-
na geldiğine işaret eden Kurum, 
Türkiye’de de aşırı hava olayları 
nedeniyle, sel, heyelan, hortum gibi 
şiddeti sürekli artan afetler yaşandı-
ğını dile getirdi.

Afetlerde can kayıpları yaşandığı-
nı, çiftçilerin, vatandaşların emekle-
rinin heba olduğunu aktaran Kurum, 
gıda deposu olan bölgelerin kuraklık 
tehdidiyle karşı karşıya kaldığını 
söyledi.

Kurum, nehirlerdeki su seviyele-
rinin düştüğünü, kuraklığın tüm böl-
gelerde önemli bir boyuta ulaştığını 

belirterek, şöyle devam etti:
“Şunu özellikle vurgulamak iste-

rim ki iklim değişikliğiyle mücadele 
sadece bir çevre mücadelesi değil-
dir. Pek çok sektörümüzü derinden 
etkileyen bir kalkınma meselesidir. 
Sadece son 20 yılda dünyada 7 bin 
500 büyük doğal afet gerçekleşti ve 
bu doğal afetlerde 1,2 milyon insan 
hayatını kaybetti. Bu felaketlerin 
küresel ekonomiye etkisi yaklaşık 
3 trilyon dolara ulaşmış durumda. 
İklim değişikliği kaynaklı afetlerin, 
ülkemizde de sanayiden tarıma, 
istihdamdan emek verimliliğine, 
ticari hareketliliğimizden kamu ve 
özel sektörümüze milyarlarca liralık 
etkisi olmaktadır. Bu nedenle çevreci 
üretime, yenilenebilir enerji kaynak-
larına, karbon emisyonunu en aza 
indirecek politikalara her zaman-
kinden daha çok ihtiyacımız var. Bu 
mesele, kalkınma meselesi olduğu 
kadar, bir taraftan da sağlık mesele-
sidir. Bir tarım ve hayvancılık mese-
lesidir. Aynı zamanda su, kuraklık ve 
enerji meselesidir. Hülasa hepimiz, 
tüm bakanlıklarımızla, milletimizle, 
kamu ve özel sektörümüzle, yerel 
yönetimlerimizle iklim değişikliğine 
uyum sağlamak zorundayız.”

 “İKLİM KANUNU’NA İHTİYAÇ DUY-
DUĞUMUZ AŞİKARDIR”

Bakan Kurum, Cumhurbaşkanı 
Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde 
18 yıl boyunca “İnsanın bu dünyadaki 
gayesi dünyayı güzelleştirmektir” 
diyerek, özellikle iklim değişikliğine 
dair adımları hep bu anlayışla atma-
ya gayret gösterdiklerini vurguladı.

İklim değişikliğiyle mücadelede 
küresel ölçekteki gayretler gibi ulu-
sal anlamda da acil önlemlerin yer 
aldığı büyük projeleri, bakanlıklar, 
yerel yönetimler ve üniversitelerle 
yapmaya gayret gösterdiklerinin al-
tını çizen Kurum, bu kapsamda İklim 
Değişikliği Ulusal Eylem Planı ile 541 
eylem ve bu eylemlerden sorumlu 
kuruluşları belirlediklerine işaret 
etti. Kurum, 7 bölgeye dair “Bölgesel 
İklim Değişikliği Eylem Planlarını” 
hazırlayıp uygulamaya geçtiklerini 
ifade etti.

Bakan Kurum: “İklim Değişikliğiyle 
Mücadele Raporu’nu Meclis’e sunacağız”

[çevre ►
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2021 yılı Ocak-Şubat dönemin-
de toplam üretim yüzde 6,5 ve 
otomobil üretimi bir önceki yılın 

aynı dönemine göre yüzde 16 oranında 
azaldı. Bu dönemde, toplam üretim 
222 bin 264 adet, otomobil üretimi ise 
136 bin 882 adet düzeyinde gerçek-
leşti.

2021 yılı Ocak-Şubat döneminde 
toplam pazar geçen yılın aynı döne-
mine göre yüzde 38 artarak 136 bin 
882 adet düzeyinde gerçekleşti. Bu 
dönemde otomobil pazarı ise yüzde 
34 oranında arttı ve 80 bin 107 adet 
olarak gerçekleşti.

Ticari araç grubunda, 2021 yılı 
Ocak-Şubat döneminde üretim yüzde 
14 seviyesinde artarken, ağır ticari 
araç grubunda yüzde 55 oranında, 
hafif ticari araç grubunda yüzde 12 
oranında arttı. 2020 yılı Ocak-Şubat 
dönemine göre ticari araç pazarı yüzde 

53, hafif ticari araç pazarı yüzde 51 ve 
ağır ticari araç pazarı yüzde 61 arttı.

2021 yılı Ocak-Şubat döneminde 
bir önceki yılın aynı dönemine göre, 
toplam otomotiv ihracatı adet bazında 
yüzde 14 oranında, otomobil ihracatı 
yüzde 27 oranında azaldı. Bu dönem-
de, toplam ihracat 165 bin 476 adet, 
otomobil ihracatı ise 98 bin 433 adet 
düzeyinde gerçekleşti.

2021 yılı Ocak-Şubat döneminde bir 
önceki yılın aynı dönemine göre, top-
lam otomotiv ihracatı Dolar bazında 
yüzde 3, Euro bazında geçen yılın aynı 
dönemine göre yüzde 12 azaldı. Bu 
dönemde toplam otomotiv ihracatı 4,9 
Milyar $ olarak gerçekleşirken, oto-
mobil ihracatı yüzde 22 azalarak 1,6 
Milyar $ seviyesinde gerçekleşti. Euro 
bazında otomobil ihracatı ise yüzde 
29 azalarak 1,4 Milyar € seviyesinde 
gerçekleşti.

Şubat’ta  üretim, otomotivde yüzde 
6,5 otomobilde yüzde 16 oranında 

düşüş gösterdi 

2021 yılı Ocak-
Şubat döneminde 

toplam pazar geçen 
yılın aynı dönemine 

göre yüzde 38 artarak 
136 bin 882 adet 

düzeyinde gerçekleşti. 
Bu dönemde otomobil 

pazarı ise yüzde 34 
oranında arttı ve 80 

bin 107 adet olarak 
gerçekleşti.

Otomotiv Sanayicileri 
Derneği Yönetim Kurulu 

Başkanı Haydar YENİGÜN 
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Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, 
markalaşma açısından kap-
samlı bir destek programı olan 

TURQUALITY ile halihazırda kimya 
sektöründen 54 firmayı destek-
lediklerini belirterek, “Tüm sektör 
firmalarımızı, ihracatta sağladığımız 
devlet desteklerinden, Türk Eximbank 
finansman imkanlarından ve Kolay 
İhracat Platformu gibi imkanlardan 
yararlanmaya davet ediyorum.” dedi. 

Pekcan, burada yaptığı konuşma-
da, Türkiye olarak hedeflere ulaşmak 
için yatırımı, üretimi ve ihracatı en 
önemli, en öncelikli memleket mese-
leleri arasında gördüklerini belirterek, 
bu çerçevede, sektörler bazında plan-
lı ve programlı hareket etmenin son 
derece önem taşıdığını söyledi.

Şuranın, sektörün dinamiklerini 
masaya yatırmak, hedefleri gözden 
geçirmek ve geleceği planlamak 
adına eşsiz bir fırsat sunduğunu ifade 
eden Pekcan, İhracat Ana Planı’nda 
kimya sektörünü de 5 hedef alandan 

biri olarak belirlediklerini hatırlattı.
Pekcan, Kimya Sektör Stratejisi 

Çalıştayı’nı da gerçekleştirdiklerini 
anımsatarak, bunun ardından Çalışma 
Grubunu tesis ettiklerini bildirdi.

Çalışma Grubunun, Bakanlığın ilgili 
birimleri ve İKMİB öncülüğünde teknik 
düzeyde düzenli ve sık aralıklarla 
çevrim içi toplantılar gerçekleştirdiği 
bilgisini veren Pekcan, “Bundan sonra 
da siz değerli sektör temsilcilerimizin 
katkılarıyla sizlerin sayesinde  sektö-
rümüzün planlı-programlı, ayakları 
yer basan stratejiler çerçevesinde 
ilerleyeceğine olan güvenimiz tamdır. 
Biz de Ticaret Bakanlığı olarak, sizle-
rin yanında olmaya, bu yolu sizlerle 
birlikte yürümeye devam edeceğiz.” 
diye konuştu. 

- “Ticaret Bakanlığı olarak geliş-
meleri büyük bir hassasiyetle takip 
ediyoruz”

Bakan Pekcan, yeni tip koronavi-
rüs (Kovid-19) salgınına, uluslararası 

Bakan Pekcan, 2021 Türkiye Kimya 
Sektör Şurası’na katıldı

[dış ticaret ►

İstanbul Kimyevi 
Maddeler ve Mamulleri 

İhracatçıları Birliğinin 
(İKMİB) 17’nci dönem 

başkanlığını yürüttüğü 
Kimya Sektör Platformu 

(KSP) bünyesinde iki 
yılda bir gerçekleştirilen 

Türkiye Kimya Sektör 
Şurası’nın bu yılki 

açılışı, Ticaret Bakanı 
Ruhsar Pekcan, Sanayi 

ve Teknoloji Bakanı 
Mustafa Varank, Türkiye 

İhracatçılar Meclisi (TİM) 
Başkanı İsmail Gülle, KSP 

Başkanı Adil Pelister’in 
katılımıyla video 

konferans yöntemiyle 
gerçekleştirildi.
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arenada olup bitenlere ve tüm dışsal 
faktörlere rağmen ihracat serüvenini 
oldukça dirayetli bir şekilde sürdür-
düklerine işaret ederek, Türkiye’nin 
geçen yılın ikinci yarısında yakaladığı 
güçlü toparlanma ivmesini 2021 yılın-
da da sürdürdüklerini dile getirdi. 

Yılın başında, bugüne kadarki 
en yüksek ocak ve şubat ayı ihracat 
değerlerini elde ettiklerini hatırlatan 
Pekcan, şu değerlendirmede bulundu:

“Önümüzdeki aylarda da sizlerin 
çalışmaları ve başarıları sayesinde, 
dış ticaretteki bu güçlü toparlanma 
ivmemizi sürdüreceğimizi öngörü-
yoruz. Elbette, Kovid-19 salgınının 
olumsuz etkileri ile farklı şekillerde 
yüzleşmeye devam ettiğimiz gerçe-
ğini göz ardı edemeyiz. Ham madde 
fiyatlarındaki artışlar, lojistik zorluk-
lar ve belirsizlikler, belli ürünlerde ani 
şekilde görülebilen arz-talep uyum-
suzlukları, tüm bunlarla yüzleşmek,  
bunların getirdiği zorlukları yönet-
mek durumundayız. Ticaret Bakanlığı 
olarak, nasıl ki pandemi krizinin en 
başında gelişmeleri yakinen izleyip 
proaktif adımlar attıysak bugün de 
gelişmeleri büyük bir hassasiyetle 
takip ediyoruz.”

Pekcan, üreticinin ve ihracatçının 
lehine olacak, Türkiye’nin toplam 
ticaret dengesini gözetecek şekilde 
tüm ticaret politikası önlem ve uy-
gulamalarını hazırda tuttuklarını ve 
gerektiğinde uyguladıklarını belirte-
rek, “Bu çerçevede, gerek ham madde 
temini gerekse diğer konularla ilgili 
olsun, kimya sektörümüz dahil tüm 
sektörlerimizle ilgili dinamikleri ve 
gelişmeleri yakından incelemeye de-
vam edeceğiz. Her zaman olduğu gibi  
bu kritik süreçte de sizlerle istişare 
halinde olmayı ve sizlerden gelen ta-
lepleri hassasiyetle değerlendirmeyi 
sürdüreceğiz.” ifadelerini kullandı.

- Sektör aktörlerine desteklerden 
yararlanma çağrısı

İhracatta kimya sektörünün per-
formansına değinen Pekcan, 2020’de 
mineral yakıtlar haricindeki sektör 
ihracatının salgına rağmen yüzde 6,2 
artarak 17,2 milyar dolar seviyesinde 
gerçekleştiğini bildirdi. Pekcan, “Bu 
yılın ilk 2 ayı itibarıyla da mineral 
yakıtlar kalemindeki ürünler hariç 
olarak bakıldığında kimya sektöründe 
yüzde 15,7 artışla yaklaşık 3 milyar 
dolarlık ihracat gerçekleştirdiğimizi 
görüyoruz. Mineral yakıtlar kalemiy-
le birlikte hesaplandığında ise artış 
oranımız yüzde 7,5.” dedi. 

Salgın döneminde ülke ihraca-

tının korunması amacıyla devreye 
alınan en önemli tedbirlerden birinin, 
sanal ticaret heyeti ve sanal fuar gibi 
uygulamaların yaygınlaştırılması ve 
bunların Bakanlık tarafından destek 
kapsamına alınması olduğuna dikkati 
çeken Pekcan, şöyle konuştu:

“Bugüne kadar farklı sektörler-
de toplamda 64 farklı sanal ticaret 
heyetinde firmalarımız yaklaşık 10 
bin iş görüşmesi gerçekleştirdiler. 
Ayrıca 19 farklı sanal fuar 154 binin 
üzerinde katılımcıyla tamamlandı. 
Kimya sektörümüze bağlı alt faaliyet 
kollarının bu heyetlere etkin bir şekil-
de katıldığını, İKMİB tarafından 5 adet 
sanal ticaret heyeti organizasyonu-
nun başarılı bir şekilde tamamlandı-
ğını biliyoruz. Önümüzdeki dönemde 
de 1 heyet programı daha planlamış 
durumda.”

Söz konusu dijital tanıtım ve 
pazara giriş desteklerinin haricinde 
de farklı türdeki devlet destekleriy-
le sektörün ve ihracatın gelişimine 
katkıda bulunmayı sürdürdüklerini 
vurgulayan Pekcan, “Markalaşma açı-
sından kapsamlı bir destek progra-
mımız olan TURQUALITY kapsamında, 
kimya sektörümüzden halihazırda 54 
firmamızı destekliyoruz. Bu vesileyle 
bir kez daha tüm sektör firmalarımızı, 
ihracatta sağladığımız devlet destek-
lerinden, Türk Eximbank finansman 

imkanlarından ve geçtiğimiz ağustos 
ayında hizmete aldığımız, firmaları-
mıza kapsamlı bir dijital danışman-
lık hizmeti sağlayan Kolay İhracat 
Platformu gibi imkanlardan yarar-
lanmaya davet ediyorum.” ifadelerini 
kullandı. 

Pekcan, Sanayi ve Teknoloji Ba-
kanlığınca yürütülen Teknoloji Odaklı 
Sanayi Hamlesi Programı’na kimya 
sektörünün de dahil edildiğinden 
memnuniyet duyduğunu dile getire-
rek, program kapsamında sağlanacak 
desteklerin sektörün yapısal dönüşü-
mü ve gelişimine büyük katkı sağla-
yacağını değerlendirdiğini bildirdi.

Sektörün çeşitli alt faaliyet kol-
larının her birinin Türkiye ve ihracat 
için ayrı ayrı önem taşıdığına dikkati 
çeken Pekcan, şunları kaydetti:

“Şurada dile getirilecek görüş ve 
değerlendirmelere büyük önem at-
fettiğimizi ve Bakanlık olarak Şuranın 
çıktılarını yakından takip edip gerekli 
değerlendirmeleri yapacağımızın da 
altını çizmek isterim. Bugüne kadar 
olduğu gibi gelecek dönemde de kim-
ya sektörümüzün tüm bileşenleriyle 
katma değerli ihracat hedeflerimiz 
çerçevesinde ön plana çıkan sektör-
lerimiz arasında olmayı sürdürece-
ğine küresel değer zincirleri içindeki 
konumunu her geçen gün güçlendire-
ceğine yürekten inanıyorum.” 
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[eğitim ►

İZAYDAŞ, bir yıllık performansını 
değerlendirdi. İki ayrı oturumda 
gerçekleşen ve bir bölümünde 

çevrimiçi bir araya gelen İZAYDAŞ 
yöneticileri, birim müdürlerinin 
sunumuyla bir yıllık çalışmalarını ve 
hedeflerini paylaştı.

Genel Müdür Muhammet Sa-
raç, toplantının sonunda zor bir 
yılı geride bıraktıklarını belirterek 
“Şirketimizin 25.Yılında yeni hedef-
lere tedbirli ve özenli bir biçimde 
ilerlemeye, yatırımlarımız ve sürekli 
iyileştirme politikamızla yolumuza 
gururla devam edeceğiz” dedi.

BİR YILLIK FAALİYETLER
Birim Müdürleri ve yönetim sis-

temleri temsilcilerinin katıldığı Bi-
rim Faaliyetleri Değerlendirme Top-
lantısı, İZAYDAŞ Genel Müdürlüğü 
toplantı salonunda yapıldı. İki ayrı 
oturumdan oluşan toplantıya şefler 
ve sorumlular çevrimiçi olarak katıl-
dı. Birim müdürleri 2020 yılına ait 
hedeflerin gerçekleşme durumunu 
ve 2021 yılına dair planlamalarını 
sunumlar eşliğinde anlattı.

SARAÇ: ZOR BİR YILI GERİDE 
BIRAKTIK

Toplantının değerlendirme 
bölümünde tüm yöneticiler görüş 
ve önerilerini paylaşırken, kapanış 
konuşmasını yapan İZAYDAŞ Genel 
Müdürü Muhammet Saraç, “Pande-
mi sebebi ile zor bir yılı hasarsız ge-
ride bıraktık. Hedeflerimizin büyük 
bir kısmını yerine getirdik” dedi.

“YENİ HEDEFLERE TEDBİRLİ VE 
ÖZENLİ İLERLİYORUZ”

Saraç, öncelikle her bir yöneti-
cinin ve tüm çalışanların kaynak-
larımızı daha verimli kullanmaya 
özen göstermesi gerektiğini belir-
tirken “2021 yılı bütçemiz yönetim 
kurulumuz tarafından kabul edildi. 
Yeni hedeflerimizin yine tedbirli ve 
özenli biçimde yerine getirilmesi 
için özveriyle çalışacağız” ifadelerini 
kullandı.

“25.YILIMIZDA GURURLA YOLA 
DEVAM”

Genel Müdür Saraç ayrıca, “Şir-
ketimizin 25.Yılında yatırımlarımız 
ve sürekli iyileştirme politikamızla 
yolumuza gururla devam edeceğiz. 

Kuruluşundan bugüne şirketimize 
emeği geçmiş tüm arkadaşlarımıza 
teşekkür ediyoruz” dedi.

“2020 YILINI KÂRLA KAPATTIK”
2020 yılını kârla kapatan 

İZAYDAŞ’ın tecrübeli ve kaliteli bir 
şirket olduğunu kaydeden Genel 
Müdür Saraç “Gurur duyulan bir 
şirketiz. Kocaeli Büyükşehir Be-
lediye Başkanımız Doç. Dr. Tahir 
Büyükakın öncülüğünde şirketimizi 

güvenle yeni hedeflerimize doğru 
taşımak için özveriyle çalışacağız. 
Tüm çalışma arkadaşlarıma teşek-
kür ediyorum” şeklinde konuştu.

“NEFESOĞLU’NA TEŞEKKÜR 
PLAKETİ”

Programın sonunda, emekli ola-
rak İZAYDAŞ’a veda eden Pazarlama 
Müdürü Ayfer Nefesoğlu’na teşek-
kür plâketi ve çiçek takdim edildi. 
Birlikte hatıra fotoğrafı çekildi.

İZAYDAŞ, 25. Yılında yeni hedeflerle ilerliyor
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TÜBİTAK, 8 Mart Dünya Kadın-
lar Günü’nde “Bilimde Kadının 
Sesi” temalı çevrimiçi etkinlik 

düzenledi. Moderatörlüğünü haber-
ci Melda Yücel Kocaalp’in yaptığı 
panelde bilim ve teknoloji alanında 
önemli çalışmalara imza atan Orta 
Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) 
Biyolojik Bilimler Bölümü öğretim 
üyesi Prof. Dr. Mayda Gürsel, Koç 
Üniversitesi Moleküler Biyoloji ve 
Genetik Bölümü’nden Doç. Dr. Elif 
Nur Fırat Karalar ve Kobay A.Ş. 
Yönetim Kurulu Başkanı Veteriner 
Hekim A. Begüm Buğdaycı Açıkkol, 
TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan 
Mandal’ın ev sahipliğinde bir araya 
geldiler.

TÜBİTAK koordinatörlüğün-
deki COVID-19 Türkiye Platformu 
kapsamındaki aşı çalışmaların-
dan birini yürüten Prof. Dr. Mayda 
Gürsel; Kobay Deney Hayvanları 

Laboratuvarı’nın kurucularından 
olan veteriner hekim A. Begüm Buğ-
daycı Açıkkol; genetik hastalıkların 
ve kanserin tanı ve tedavi çalışma-
larına katkı sağlayamaya yönelik 
araştırma projeleri yürüten Doç. 
Dr. Elif Nur Fırat Karalar, panelde 
bilime ve araştırmaya nasıl yö-
neldiklerini, kendilerine kimleri rol 
model olarak aldıklarını, yürüttük-
leri projeleri, TÜBİTAK ile yollarının 
nasıl kesiştiğini, bilim ve araştırma 
dünyasında kadın olmanın getirdiği 
avantaj ve dezavantajları anlattılar, 
bilim ve araştırma yapmak isteyen 
gençlere kendi hikâyelerinden yola 
çıkarak tavsiyelerde bulundular.

Panelin kapanış konuşması-
nı yapan TÜBİTAK Başkanı Prof. 
Dr. Hasan Mandal, panele katılan 
üç bilim insanını da son bir yılda 
COVID-19 sürecinde tanıdığını, bilim 
insanı olmak için gereken azim ve 

8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde...

 TÜBİTAK, “Bilimde Kadının Sesi” 
Konulu Panel Düzenledi

[bilim ve kadınlar ►

COVID-19 Türkiye 
Platformundaki 436 

araştırmacını 300’ünün 
genç araştırmacı olduğunu, 

bunun da yüzde 70’nin 
kadın araştırmacılardan 

oluştuğunu belirten 
Prof. Dr. Mandal, “Şu an 

Türkiye’de aşı ve ilaç 
çalışmalarında başarı 

varsa, bunun arkasında 
kadın bilim insanlarımız, 

kadın araştırmacılarımız, 
kadın öğrencilerimiz 

var. Hepsinin de geceli 
gündüzlü çalıştıklarına 
tanıklık ettim, hepsine 

minnettarım” dedi.
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kararlılığın panele katılan her üç 
konukta da bulunduğunu belirtti. 
Prof. Dr. Gürsel, Doç. Dr. Karalar ve 
Açıkkol’un, TÜBİTAK desteklerini 
çıktı ve etkiye doğru dönüştüren 
üç başarı hikâyesi örneği olduğunu 
ifade eden Prof. Dr. Mandal, bundan 
duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Aşı ve ilaç çalışmalarındaki ba-
şarının arkasında kadınlar var

COVID-19 Türkiye Platformun-
daki 436 araştırmacını 300’ünün 
genç araştırmacı olduğunu, bunun 
da yüzde 70’nin kadın araştırmacı-
lardan oluştuğunu belirten Prof. Dr. 
Mandal, “Şu an Türkiye’de aşı ve ilaç 
çalışmalarında başarı varsa, bunun 
arkasında kadın bilim insanlarımız, 
kadın araştırmacılarımız, kadın 
öğrencilerimiz var. Hepsinin de ge-
celi gündüzlü çalıştıklarına tanıklık 
ettim, hepsine minnettarım” dedi.

TÜBİTAK süreçlerinde kadınla-
rın daha fazla yer alması hedefi-
miz

TÜBİTAK bursiyerlerinin yüzde 
58’inin kadın olduğunu, TÜBİTAK 
projelerindeki kadın araştırma-
cı oranının da yine yüzde 50’ler 
civarında olduğunu kaydeden Prof. 
Dr. Mandal, kadın araştırmacıla-
rın yürütücülük/yöneticilik yaptığı 
proje sayısının az olduğunu, bunu 
kendileri için iyileştirilmesi gereken 

bir nokta, bir ev ödevi olarak gör-
düklerini dile getirdi.

24 Aralık 2019 tarihinde 
TÜBİTAK’ın araştırma süreçlerinde 
kadın araştırmacıların daha fazla 
yer alabilmesine yönelik bir politika 
belgesi yayınladıklarını anımsatan 

Prof. Dr. Mandal, “TÜBİTAK’ta gelen 
projelerin değerlendirildiği pek 
çok destek grubumuz var. Gelen 
projelerin değerlendirildiği organ-
larda en az bir kadın üyenin olması 
zorunluluğumuz var. Bir rakamı da 
yeterli değil, şu an bir rakamını ikiye 
çıkarmaya çalışıyoruz. Hem akade-
mik, hem bilim insanı, hem sanayi 
projelerinin değerlendirildiği tüm 
aşamalarda mutlaka bir kadın araş-
tırmacımınız yönetsel pozisyonda, 
değerlendirici, karar verici pozis-
yonda olmasını istiyoruz. Bu bizim 
için bir hedef” diye konuştu.

Çabalarımızla kadın araştırma-
cıların görünürlüğünü artırdık

Türkiye’nin, AB 2020 Yılı İlerle-
me Raporu’nda politika belgelerini 
yayınlamış, bunları uygulamada 
belli bir aşamaya gelmiş üçüncü 
ülke olduğunu ifade eden Prof. Dr. 
Mandal, “Türkiye çabalarıyla kadın 
araştırmacıların görünürlüğünün 
arttığı bir ülke oldu. Bu, bize heye-
can veriyor ama sorumluluğumuz 
da arttırıyor” dedi.

8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nün, 
8-14 Mart Bilim ve Teknoloji 
Haftası’nın ilk gününe denk geldi-
ğine işaret eden Prof. Dr. Mandal, 
Bilim ve Teknoloji Haftası boyunca 
köy okullarında olacağını belirtti. İlk 
olarak Yozgat’ta bir okulu ziyaret 
ettiğini kaydeden Prof. Dr. Mandal, 
oradaki öğrencilerin hepsinin pırıl 
pırıl, heyecanlı çocuklar oldukları-
nı, onların hayatlarına dokunmak 
gerektiğini ifade etti.

Prof. Dr. Mandal, sözlerini tüm 
bilim insanlarına ama özellikle, 
birçok şeyi eş zamanlı yaparken, 
dünyanın ve ülkemizin aşı ve ilaç 
çalışmalarını gece gündüz deme-
den yürüten kadın bilim insanlarına 
teşekkürlerini sunarak sonlandırdı.

8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde...

 TÜBİTAK, “Bilimde Kadının Sesi” 
Konulu Panel Düzenledi
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[aşı ►

Koç Üniversitesi - TÜSİAD 
Ekonomik Araştırma Forumu 
tarafından düzenlenen “Aşının 

Eşitsiz Dağılımının Ekonomik Ma-
liyeti” başlıklı konferans çevrimiçi 
olarak gerçekleşti.

Etkinliğin açılış konuşmaları TÜ-
SİAD Yönetim Kurulu Başkanı Simo-
ne Kaslowski, Koç Holding Yönetim 
Kurulu Başkanı Ömer Koç, Dünya 
Ekonomik Forumu Sağlık ve Sağlık 
Hizmetlerinin Geleceği Platformu 
Başkanı Arnaud Bernaert ve Ulusla-
rarası Ticaret Örgütü Genel Sekrete-
ri John Denton tarafından yapıldı.

Koç Holding Yönetim Kurulu 
Başkanı Ömer M. Koç, konuşmasın-
da aşıların tedarik ve dağıtımında 
adaletin sağlanmasının insani bir 
sorumluluk olduğunu belirterek, 
‘Daha fazla küresel diyalog, kararlı-

lık, koordinasyon ve yük paylaşımına 
ihtiyacımız var.’ dedi.

Ömer M. Koç, salgının dünya 
çapında mevcut eşitsizlikleri göz 
önüne sermekle kalmadığını, onları 
daha da derinleştirdiğini söyledi.

Koç, ‘Dünya Bankası, son 20 yılda 
küresel yoksulluğun ilk kez, hem de 
önemli ölçüde arttığına dikkat çe-
kiyor. Ne yazık ki şimdi zor koşullar 
altında yaşayan yaklaşık 120 milyon 
yeni yoksul var. Araştırmalar, 
pandemi sürecinde kadınların gerek 
evde gerek iş yerinde erkeklerden 
daha büyük sıkıntılarla baş etmek 
durumunda kaldığını gösteriyor. 
UNICEF raporlarına göre, dünya ça-
pında yarım milyar öğrenci en temel 
hakları olan eğitimden mahrum 
kaldı. Anlaşılıyor ki insanlık böyle-
sine yıkıcı bir zorluğa karşı hazırlıklı 

değildi.’ ifadelerini kullandı.
Aşı milliyetçiliğinin küresel 

ekonomik maliyetlerine ilişkin Koç 
Üniversitesi akademisyenleri tara-
fından hazırlanan rapora değinen 
Koç, ‘Bu araştırma, kendi nüfusla-
rını aşılamada başarılı olsalar da 
gelişmiş ülkelerin pandemi kaynaklı 
küresel ekonomik kayıpların yarısı-
na kadarını üstlenebileceklerini de 
gösteriyor.’ dedi.

- ‘Pandeminin yıl sonunda az 
gelişmiş ülkelere özgü bir 
endemiye dönüştüğünü görebiliriz’

Gelişmiş ekonomilerin aşı yarı-
şında diğerlerine kıyasla çok önde 
ilerlediklerini ifade eden Koç, şunları 
kaydetti:

‘Şubat ayı ortası itibarıyla ka-
muyla paylaşılmış verilere göre, 

Koç Üniversitesi - TÜSİAD Ekonomik Araştırma Forumu:

“Aşının eşitsiz dağılımının ekonomik 
maliyeti”ni ele aldı 

Koç Üniversitesi - TÜSİAD Ekonomik Araştırma Forumu tarafından düzenlenen “Aşının Eşitsiz 
Dağılımının Ekonomik Maliyeti” başlıklı konferans çevrimiçi olarak gerçekleşti.
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yüksek ve yüksek-orta gelir grubun-
daki ülkeler, yaptıkları ön anlaşma-
larla üretilmesi planlanan onaylan-
mış veya aday aşıların yüzde 70’ini 
tedarik etmeyi garantilediler. Düşük 
veya düşük-orta gelirli ülkeler ise 
üretilecek aşıların şimdilik sadece 
yüzde 15’i için anlaşmaya varabil-
diler. Kalan yüzde 15 ise küresel aşı 
erişim programı olan COVAX (Kovid-
19 Aşıları Küresel Erişim Programı) 
tarafından tedarik edilmiş durum-
da. Bir tarafta tüm nüfusunu 5 kez 
aşılayabilecek miktarda aşıyı garanti 
altına alan ülkeler, diğer tarafta 
sadece COVAX programına güvene-
bilecek olanlar... Hal böyleyken pan-
deminin bu yıl sonunda az gelişmiş 
ülkelere özgü bir endemiye dönüş-
tüğünü görebiliriz. Ancak çalışma 
arkadaşlarımızın raporuna göre, 
gelişmiş ülkelerdeki aşılama yerel 
talep ve tedarik şoklarının gideril-
mesine yardımcı olsa da dış ticaret 
ortağı diğer ülkeler de aşılanmadığı 
takdirde tüm ekonomiler düşük 
performans gösterecek. Araştırma, 
gelişmiş ülkelerin pandemi kaynaklı 
küresel ekonomik kayıpların yarısına 
kadarını üstlenebileceği sonucuna 
da varıyor.’

Koç, aşıların tedarik ve dağıtı-
mında adaletin sağlanmasının insani 
bir sorumluluk olduğunu belirterek, 
‘Daha fazla küresel diyalog, kararlı-
lık, koordinasyon ve yük paylaşımına 
ihtiyacımız var. İnsanlığın bu ortam-
da mantıklı davranıp davranmaya-
cağını göreceğiz. Sağduyunun galip 
geleceğini umalım.’ dedi.

TÜSİAD Yönetim Kurulu Simone 
Kaslowski konuşmasında aşı geliş-
tirmek için harcanan çabanın, aşının 
dağıtımı için de gösterilmesi büyük 
önem taşımakta olduğunu belirterek 
şu ifadeleri kullandı:

“İçinden geçtiğimiz dönemde, aşı 
geliştirme sürecinde olağanüstü bir 
çaba ve koordinasyona tanıklık ettik. 
Hepimizin bildiği gibi, aşı geliştirme 
uzun yıllar ve testler gerektiren 
bir süreç. Ancak, 2020 yılında bilim 
insanlarının yoğun çabaları netice-
sinde rekor bir hızda geliştirdikleri 
koronavirüs aşısı insanlık tarihinde 
her zaman hatırlanacak bir başarı 
hikayesi olacaktır. Bu vesileyle, tüm 
sağlık çalışanlarına ve bilim insan-
larına bir kere daha teşekkürlerimi 
sunarım.

Aşı geliştirmek için harcanan 
çabanın, aşının dağıtımı için de 
gösterilmesi büyük önem taşımakta. 
İçinde bulunduğumuz küresel krizin 

çözümü tüm paydaşların eşgüdüm-
lü, adil ve koordineli hareket etmesi 
ile mümkündür. Bu koordinasyon 
insan sağlığı ve refahı için son dere-
ce önemli olmakla birlikte ekonomik 
iyileşmenin de gereğidir.

Aşının bulunması ve devletler 
tarafından sağlanan mali destekle-
rin 2020 yılının üçüncü çeyreğinde 
küresel ekonomiyi canlandırdığını 
gördük. Ancak, virüsün yeni varyant-
ları ve olası yeni dalgalar küresel 
iyileşmeyi tehdit etmeye devam 
ediyor. Küresel çapta sürü bağışıklı-
ğına kavuşulması yalnızca gelişmiş 
ekonomilerin hızlı aşılanması ile 
değil, gelişmekte olan ülkelerde de 
aşılama hızının artması ile mümkün 
olabilir. Bu nedenle, aşı dağıtımı-
nın eşit ve adil olması senkronize, 
koordineli bir ekonomik büyümenin 
temelini oluşturmaktadır.”

Dünya çapında aşıların eşit bir 
şekilde dağıtılmasına yardımcı ol-
mak için hükümetlerin işbirliği içinde 
hareket etmesi son derece önemlidir

“Ülkelerin ekonomik ve sos-
yal anlamda birbirlerine oldukça 
bağımlı olduğunu unutmamalıyız. 
Bu süreçte hükümetler, nüfuslarını 
hızla aşılamak ve aşı üretim kapa-
sitesini artırmak için büyük gayret 
göstermekte. Bu gayretin kapsayıcı 
olmasına ve dünya çapında aşıla-
rın eşit bir şekilde dağıtılmasına 
yardımcı olmak için hükümetlerin 
işbirliği içinde hareket etmesi son 
derece önemlidir.

Bununla birlikte, son dönemde 
gördüğümüz AB Yönetmeliği gibi 
Covid-19 aşısı ve aşı üretiminde 
kullanılan girdiler için ihracat yetkisi 
gerektiren girişimler endişe verici-
dir. Bu tür kısıtlayıcı önlemler gerek 
Avrupa Birliği iş dünyası gerekse 
de, TÜSİAD’ın da dahil olduğu, G20 

ülkelerinde faaliyet gösteren başlıca 
iş dünyası derneklerinin gündeminde 
olan bir konudur. İş dünyası örgütleri 
küresel tedarik zincirlerinin topar-
lanma kabiliyeti ile birlikte küresel 
aşı dağıtımına son derece önem 
vermektedir.

Bugün, “Eşitsiz Aşı Dağıtımının 
Ekonomik Maliyetleri” hakkında çok 
değerli bilgiler edineceğiz. Hazırla-
dıkları bu kıymetli çalışma için Prof. 
Dr. Selva Demiralp’i tüm katkıda 
bulunanlar adına tebrik ediyorum. 
Araştırma aşılanma sürecinin eko-
nomik maliyetine ilişkin son derece 
önemli bulgular içermekte. Ekono-
mik refah, güçlü sağlık sistemlerine 
ve sağlıklı bireylere bağlıdır.”

Dünyada eksik aşılanmanın 
yarattığı maliyetin aşı üretimi ve da-
ğıtımı için gerekli olan kaynaktan çok 
daha fazla olduğuna dikkat çeken 
araştırma sonuçları 25 Ocak tari-
hinde Dünya Sağlık Örgütü (WHO) 
tarafından basına tanıtıldı. New York 
Times başta olmak üzere uluslara-
rası medyada geniş yankı uyandıran 
rapor kritik çıktıları itibariyle bütün 
ülkelere yetecek aşı dağılımının in-
sani olduğu kadar ekonomik fayda-
larını da ortaya koydu.

Bu çalışmadan hareketle konfe-
rans kapsamında “Aşının Eşitsiz Da-
ğılımının Ekonomik Maliyeti” başlıklı 
bir de panel düzenlendi. Koç Üniver-
sitesi Öğretim Üyesi ve Koç Üniver-
sitesi – TÜSİAD Ekonomik Araştır-
malar Forumu (EAF) Direktörü Prof. 
Dr. Selva Demiralp’ın moderatör ve 
panelist olarak katıldığı oturumda, 
Koç Üniversitesi’nden Cem Çakmak-
lı, Sevcan Yeşiltaş, Muhammed A. 
Yıldırım, Maryland Üniversitesi’nden 
Şebnem Kalemli Özcan diğer pane-
listler olarak konu ile ilgili görüşleri-
ni paylaştı.
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Sanayi üretim endeksi 
aralıkta aylık yüzde 

1.3, yıllık yüzde 9 arttı. 
Aralık’ta gerçekleşen 

yüzde 9’luk artışla 
birlikte 2020 yılının 

ortalama yüzde 
1.6 üretim artışıyla 

tamamladık. Pandemiye 
rağmen 2020’de 

gerçekleşen sanayi 
üretim artışını çok olumlu 

değerlendiriyoruz.” dedi.  

Ayhan Zeytinoğlu: Pandemiye rağmen 
sanayi üretimindeki artış çok önemli
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Kocaeli Sanayi Odası (KSO) 
2021 yılı Şubat ayı meclis 
toplantısı yapıldı. KSO Meclis 

Başkanı Hasan Tahsin Tuğrul Baş-
kanlığında gerçekleştirilen Meclis 
toplantısına  konuk konuşmacı ola-
rak Aselsan Yönetim Kurulu Başkanı 
ve Genel Müdürü Prof. Dr. Haluk 
Görgün katıldı.

Kocaeli Sanayi Odası’nın Şubat 
ayı Meclis toplantısında ilk sözü 
alan Başkan Ayhan Zeytinoğlu, 
konuşmasına Gara’da şehit olan 
asker, polis ve sivillerimize Allahtan 
rahmet ve yakınlarına baş sağlığı 
dileyerek başladı.

KSO Başkanı Zeytinoğlu daha 
sonra güncel ekonomik gelişme-
lerle ekonomik gelişmelere ilişkin 
değerlendirmelerde bulundu. Zey-
tinoğlu, “Ocak ayında ihracatımız, 
geçen yılın aynı ayına göre yüzde 
2.46 artışla 15 milyar 48 milyon 
dolar olarak gerçekleşti. Tarihimi-
zin en yüksek ocak ayı ihracatını 

gerçekleştirmiş olduk. Buradan tüm 
ihracatçı firmalarımızı kutluyoruz. 
Pandeminin etkisi azalır ve aşı 
konusunda da belirli bir noktaya ge-
linebilirse, 2021 yılında aylık bazda 
18-20 milyar dolarlık aylık rakam-
lara ulaşmayı temenni ediyoruz.” 
dedi.

Zeytinoğlu, en fazla ihracat 
yaptığımız beş ülkeden, Almanya’ya 
ihracatın yüzde 3.1, ABD’ye yüz-
de 25.3 ve Fransa’ya yüzde 12.5 
artarken, İngiltere’ye yüzde 6.1 ve 
İtalya’ya ihracatın yüzde 2.2 azaldı-
ğını söyledi.

Ocak ayı ithalatına ilişkin değer-
lendirmelerde bulunan Zeytinoğ-
lu, “Ocak ayında ithalat yüzde 5.6 
gerileyerek 18 milyar 123 milyon 
dolar olarak gerçekleşti. Alt ka-
lemlerine baktığımızda yatırım 
(sermaye) malları ithalatının yüzde 
9.5 artarken, hammadde (ara mal-
lar) ithalatının yüzde 7.7, tüketim 
malları ithalatının yüzde 2.8 azal-
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dığını görüyoruz.” dedi. Zeytinoğlu, 
“İhracatın artması, ithalatın biraz 
azalması ile de ihracatın ithalatı 
karşılama oranı yüzde 76.5’dan 
yüzde 83’e çıktı. Dış ticaret açığı da 

yüzde 31.9 geriledi.” dedi.
Zeytinoğlu, aralık ayı cari denge 

verisine ilişkin değerlendirmesinde, 
“Aralık ayında cari denge ayında 
cari denge 3 milyar 210 milyon 

dolar açık verdi. 2020 yılı 36 milyar 
724 milyon dolar açık ile tamam-
lanmış oldu. Pandemi nedeniyle 
turizm gelirlerindeki kayıplarımız 
maalesef 2020 yılında cari açığın 
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yükselmesine neden oldu. Bunun 
yanında dış ticaret açığındaki artış 
da açığı yükselten bir diğer etken. 
2019 yılında 16.8 milyar dolar olan 
dış ticaret açığı 2020 yılında 37.9 
milyar dolara yükseldi. Hizmet 
gelirleri ise 2020 yılında sadece 
9.6 milyar dolar oldu. 2019 yılın-
da hizmet gelirlerinin katkısı 35.5 
milyar dolar idi. 2021 yılında, aşının 
da yaygınlaşmasıyla turizm gelirle-
rinin toparlanarak normal seviyele-
rine erişmesini ve katkısının artma-
sını temenni ediyoruz.” dedi. 

Enflasyon oranlarına ilişkin 
değerlendirmede bulunan Zeytinoğ-
lu, “Ocak ayında TÜFE aylık yüzde 
1.68 artışla yıllık yüzde 14.97 olarak 
gerçekleşti. ÜFE ise aylık yüzde 
2.66 artışla yıllık yüzde 26.16 olarak 
gerçekleşti. Kurdaki gevşemenin 
devam etmesine rağmen enflas-
yon yükseldiğini görüyoruz. ÜFE 
ile TÜFE arasında 11.19’luk bir fark 
var. Buradan da maliyet etkisiyle, 
önümüzdeki dönemlerde tüketici 
fiyatlarında artışın devam edeceğini 
düşünüyoruz.” dedi.

Kapasite kullanım oranlarına 
ilişkin değerlendirmelerde bulu-
nan Zeytinoğlu, “Ocak ayı kapasite 

kullanım oranı Türkiye genelinde 
yüzde 75.4, Kocaeli ‘de yüzde 70.8 
olarak gerçekleşti. Yılın tamamına 
baktığımızda; Türkiye ortalaması 
yüzde 71.9, Kocaeli’de ise yüzde 69.9 
oldu. Bu rakamların geçmiş yılların 
potansiyelinden uzak olmadığını 
görüyoruz. Umarız önümüzdeki 
süreçte aşının da yaygınlaşmasıyla 
kapasite kullanımlarında ivmelen-
me görebiliriz.” dedi. 

Zeytinoğlu, aralık ayı sanayi 
üretim endeksine ilişkin değerlen-
dirmesinde, “Sanayi üretim endeksi 
aralıkta aylık yüzde 1.3, yıllık yüzde 
9 arttı. Aralık’ta gerçekleşen yüzde 
9’luk artışla birlikte 2020 yılının 
ortalama yüzde 1.6 üretim artışıyla 
tamamladık. Pandemiye rağmen 
2020’de gerçekleşen bu artışı çok 
olumlu değerlendiriyoruz. Yüzde 
1.6’lık artışta sektörlerin katkısı-
na baktığımızda; imalat sanayide 
yüzde 1.8, ara mallarında yüzde 3.9, 
orta-yüksek teknolojili ürünlerde 
yüzde 2.7 artış olurken, sermaye 
malı kaleminde yüzde 0.1 ve yüksek 
teknolojili ürünlerde yüzde 6.1’lik 
gerileme olduğunu görüyoruz.” 
dedi.  

Sanayi üretiminde, 2020 yılının 

son çeyreğinde, bir önceki yılın aynı 
çeyreğine göre yüzde 10.1’lik artış 
olduğunu söyleyen Zeytinoğlu, “Bu-
radan son çeyrek ekonomik büyüme 
oranlarına sanayiden güçlü katkı 
geleceğini görebiliyoruz. Bununla 
birlikte 2020 yılını pozitif büyüme 
ile tamamlayabileceğimizi tahmin 
ediyoruz.” dedi.

Zeytinoğlu, kasım ayı işgücü ve-
rilerine ilişkin değerlendirmesinde, 
“Kasım ayında işsizlik oranı yüzde 
12.9 ile ekim ayına göre 0.2 puan 
yükselirken, bir önceki yılın aynı ayı-
na göre 0.4 puan geriledi. Açıklanan 
rakamların detaylarına baktığımız-
da, çalışabilir nüfus da 1.2 milyon 
kişi artmasına rağmen, işgücüne 
katılanların sayısının bir önceki yılın 
aynı dönemine göre 1 milyon 406 
bin kişi azaldığını görüyoruz. İstih-
dam edilenler ise 1 milyon 103 bin 
kişi azaldı. Toplam istihdam 2019’un 
aynı döneminde 28 milyon 169 bin 
kişi iken 2020 yılında 27 milyon 66 
bin kişiye geriledi.” dedi. Zeytinoğ-
lu, artan nüfus ve çalışan sayısının 
dikkate alınarak, istihdamın arttırıl-
masının önemine dikkat çekti.

Zeytinoğlu aylık faaliyetleri pay-
laşarak sözlerine son verdi.

[oda meclisi ►
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KSO Meclisi’ne konuşan Aselsan 
Yönetim Kurulu Başkanı ve 
Genel Müdürü Haluk Görgün 

pandemi sürecinde Aselsan’ın per-
formansının arttığını, farklı alanlarda 
küresel bir şirket olma yolunda ilerle-
diğini anlattı. 

Aselsan’ın faaliyetleri hakkında 
da bilgiler veren Haluk Görgün şöyle 
konuştu: 

“Pandemi aslında geçtiğimiz 
sene ve hala süre gelen ve bir çok 
sektöre etkisi olan bir süreç. 2020 
herkes açısından çok farklı bir yıl oldu. 
Devletler, şirketler, insanlar zorlu 
bir imtihandan geçti. Hepimiz hem 
bireysel olarak farklı koşullara alış-
mak hem de onları normalleştirmek 
zorunda kaldık. Tarım, hayvancılık, 
gıda sektöründen enerji sektörüne, 
eğitim sektöründen ulaştırma sek-
törüne tüm sektörlerimiz  bu krizden 

etkilendi ve ciddi bir şekilde alt yapı 
çalışmaları yapmaları gerekti. Pan-
demide insan hareketlerinin kısıtlan-
ması, gıda üretiminin sağlanabilmesi 
için tarımda otomasyona geçilmesi ve 
birçok alanda otomasyona geçilmesi 
zorunlu halde, akıllara geldi. Akıllı 
tarım uygulamaları, insana bağımlı-
lığın  azaltılarak verimin arttırılması 
çalışmaları  önem kazandı. Pandemi-
den  en çok etkilenen sektörlerden bir 
tanesi de  malum ulaştırma sektörü 
idi. Sadece havayolları değil, karayolu, 
demiryolu, deniz yolu taşımacılık-
ları  ve yük taşımacılığı büyük darbe 
aldı. Bu neden önemli çünkü hepimiz 
burada sanayi meclisindeyiz, lojistiğin 
önemini, tedarik zincirinin önemini  
hakikaten tecrübe ettik. En sonuna 
kadar farklı alternatifleri, farklı  yolla-
rı, yöntemleri nasıl değerlendirebile-
ceğimize ve birbirlerimizden örnekler 

Aselsan Yön. Kur. Başkanı ve  Genel Müdürü Haluk Görgün: 

Küresel olmak yolunda ilerliyoruz

Bizim için  önemli 
başarılardan bir tanesi 

de  pandemi yılında  
seyahatlerin  kısıtlı olduğu, 

ulaşımın zor olduğu  
dönemde ASELSAN tarihi 

bir rekor yaptı. 454 milyon 
dolarlık ihracat sözleşmesi 

imzaladı. 
İlk defa makine siparişimiz 

ihracatta 1 milyar doları aştı. 
Şu anda 9,5 milyar dolar 

gibi bir backlog’umuz var, 
bunun 1 milyar doları  ihracat  
backlog’u.  6 tane yeni ülkeye 

ihracat gerçekleştirdik. 

KSO Meclisi’nde konuştu.... 

[oda meclisi ►
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alarak uygulamalara geçtik.  Eğitim 
alanında yine okullara gidilememesi 
, teknoloji bazlı  stratejiler gelişme-
sine yol açtı. Online dersler EBA TV, 
okul ağları üzerinden ödev dokümanı 
paylaşımı yani eğitimin verimli bir 
şekilde sürdürülebilmesi  sağlanmaya 
çalışıldı. 

Hangi sektörden olursak olalım 
şirketimizin de yeni düzene ayak 
uydurarak üretime devam etmesini  
sağlamak zorunda kaldık. Çalışanların 
fiziksel olarak iş yerlerinde bulana-
madıkları durumda üretimin etkilen-
memesi , üretimden kaynaklı tedarik 
zinciri problemlerinin oluşmaması, 
şirketleri ekonomik zorluklara da 
sürükledi, şirketler kriz yönetimi stra-
tejilerini gözden geçirmeye başladılar. 
Hareket planlaması, insan yedekleme, 
acil durum senaryoları, bu hazırlıkların 
çok önemli olduğu tekrar bu süreçte 
hep beraber tecrübe ettik. Yumurta 
nasıl kırılır bilmeyenler evde ekmek 
yapmaya başladılar. Dışarıdan içeriye 
giremeyenler evde kendilerine hobi 
bulmaya başladılar. Şirketler yabancı 
olduğu pek çok süreci hızlı geçmek 
zorunda kadılar. İnsana bağımlılığı en 
aza indirme çalışmaları yapıldı. Yapay 
zeka, robotik, bulut teknolojiler her-
kes bir şekilde bunlara entegre hale 
geldiler. Şirketlerin iş yapış şekilleri 
özellikle  dijitalleşme alanında süreç-
lerini hızlandırmaları söz konusu oldu. 
Evden çalışmalar hayatın bir parçası 
oldu. Online toplantılarla  iş yapılma-
ya, satış yapılmaya başlandı. Sanal 
fuarlar düzenlenmeye başladı. Bunları 
biliyorsunuz, SAHA İstanbul, savun-
ma alanında bir tane yapıyor, burada 
da memnuniyetle onu ifade etmek 
isterim. Bu programı da Aselsan’ın bir 
iştiraki  BİTES iştiraki  yaptı. Şu anda 
hala açık 5-6 ay boyunca açık olacak, 
SAHA İstanbul’un fuarı devam ediyor. 

Burada şirketler tabi bu dönemde 
tedarik zinciri yapılanmalarını tekrar 
gözden geçirdi, biraz evvel de ifade 
etmiştim, alternatif malzeme,  alter-
natif üretici, her zaman B planı hazır 
tutulması gerektiği görüldü daha iyi 
anlaşıldı. 

Dokümanlarda tek üretici olarak 
geçen binlerce firmanın fabrikala-
rını kapatması ile birlikte çok büyük 
risklerle karşı karşıya kaldık yani bir 
bağımlılık, bir malzeme, fabrika birden 
bire kapatınca sizin tedarik zinciriniz  
aksamış oluyor, üretimde sizin verdi-
ğiniz sözleri yapacağınız  teslimatları 
yapamaz duruma gelebildiğiniz haller 
oldu.  Sınırlar kapatıldı,  insanlar, ülke-
ler kendi kendine kaldı.  Avrupa’yı şöy-

le tekrar gözümde canlandırıyorum 
Avrupa Birliği bırakın sınırları bir birine 
kapatmayı  selamı sabahı kestiler. 
Yani o hastaneler, o yaşlı bakım evleri-
ni gözümde canlandırıyorum,  insanlar 
ölüme terk edildi, herkes kendi başının 
çaresine bakmaya çalıştı. Allah’a  çok 
şükür bizim ülkemizde böyle krizler 
olmadı.  Yani ben bu anlamda çok iyi 
yönetildiğini düşünüyorum, insanları 
ölüme terk etmek ciddi anlaşılması 
güç bir  haldi,  Avrupa’da bunların ol-
ması bence Avrupa’yı çok sorgulattı.

-ASELSAN durmaz, durdurulamaz
Üretimleri de, bir çok uygulamayı 

firmalar birbirlerinden  örnek alma-
ya çalıştılar kimisi  ne zaman yarı 
vardiyaya geçiyorsun, nasıl uygu-
layacaksın, ne zaman kapatıyoruz 
diye  soranlar oldu ama  biz ASELSAN 
olarak ‘ASELSAN durmaz, durduru-
lamaz’ dedik ve çalışmalarımıza var 
gücümüzle  devam ettik. Bu dönemde 
sağlık  teknolojilerinin  ne kadar kritik 
ve milli mesele olabildiğini  yine hep 
beraber tecrübe ettik.  Solunum ci-
hazları tüm dünyada büyük bir ihtiyaç 
haline geldi.  Ülkeler bu  tip tıbbi cihaz 
ve malzemeleri tedarik edebilmek için 
birbirileri ile yarış ettiler hatta birbir-
lerinin siparişlerine el koydular yani 
bunları da yaşadık.  Biz ülkemizde çok 
şükür  ülkemizin güzide kurumları bir 
araya  geldik çok anlamlıydı her şeyin 
ötesinde böyle bir zorlukta Arçelik, 
Aselsan, Baykar, KOBİ niteliğindeki 
firma bir araya geldi prototipi çıkan bir 
ürünü seri üretime, hali hazıra bir ay-
dan daha kısa bir sürede gerçekleştir-
dik ve şimdi de bu ürünü ihraç ediyo-
ruz. Allah’a çok şükür çok gururluyuz. 

Bizim açımızdan  pandemi   de-
yince, ASELSAN deyince ilk akla gelen 
hadiselerden bir tanesi durmaya-
cağız, duramayacağız dedik biraz 
evvel, Sayın Başkanımız istihdamdan 
bahsetti Almanya’daki 45 milyon ve 
Türkiye’deki 27 milyon rakamlarını 
paylaştı. İstihdamı size şöyle söyleye-
bilirim Pandemi yılında 2020 yılında 
1479 personel  işe aldık, yani 1500 
kişi diyebilirim. 1500 kişi çalıştıran 
kaç tane sanayi, kaç tane firma var? 
Biz kendi içimizde yeni bir yani tüm 
alanlarımıza  sanki yeni bir işletme 
açar gibi üretimi desteklemek adına, 
istihdamı destekleme adına aldık 
ve almaya da devam ediyoruz. Bu 
sene de yine alacağız, büyüyoruz çok 
şükür. Herkes işten personel çıkarma  
gayretleri, bunların formülasyonlarını  
ararken Allah’a çok şükür ASELSAN 
olarak biz  bünyemize koca bir şirket 

kattık. 

-454 milyon dolarlık ihracat 
Bizim için  önemli başarılardan bir 

tanesi de  pandemi yılında  seyahatle-
rin  kısıtlı olduğu, ulaşımın zor olduğu  
dönemde ASELSAN tarihi bir rekor 
yaptı. 454 milyon dolarlık ihracat söz-
leşmesi imzaladı. 

İlk defa makine siparişimiz backlo-
gumuz  ihracatta 1 milyar doları aştı. 
Şu anda 9,5 milyar dolar gibi bir back-
logumuz var, bunun 1 milyar doları  
ihracat  backlogu.  6 tane yeni ülkeye 
ihracat gerçekleştirdik. Tabii pek  çok 
şeyin öngörüsü mümkün değildi bu 
yılda  ama değişen  koşullara hızlı 
ayak uydurmak yani ölü yılı olarak 
görülen bir yılda bunları yapabilmenin  
formülü içinde ben ve ekibim gayretli 
çalıştık. 

Size şunu söyleyebilirim  15 Mart 
itibariyle  bugün dahil benim 10 tane 
Genel Müdür Yardımcım var her gün 
akşam saat 5’de İcra Kurulu Toplantısı 
yapıyor, günü tamamlıyoruz. Bizde 
mesai sabah 7.30 da başlıyor her gün 
bu icra toplantısını istisnasız yapıyo-
ruz. 

Burada şeffaf yönetim önemliy-
di biz onu gördük, çalışanlarımız ile 
birebir temasımız ve özellikle şirketin 
en tepesindeki yöneticiden bilgilen-
dirmeyi almak çok önemli. Her gün 
istisnasız  tüm çalışanlarımıza bizim 
sağlık kurulumuzun kendi içimizde 
kurduğumuz tedarik kurulumuzun 
ve icra kurulumuzun sonuçlarını ben 
duyurdum ki çalışanlarımızda bir 
tedirginlik ve tereddüt olmadı.  

-ASELSAN’ın ödülleri
Türkiye’nin ve dünyanın bir çok 

derecelendirme kuruluşu tarafından 
da ASELSAN ödüller aldı.  Örneğin Tür-
kiye İnsan Yönetimi Derneği her sene 
düzenleniyor,  “İnsana değer  ödülleri” 
diye bir başlığı var. Burada zor zaman-
larda değer yaratmak kategorisinde 
ASELSAN biraz evvel söylediğim faali-
yetlerinden dolayı  birinci oldu. Stevie 
International Business Awards’dan 
“Most Valuable Corporate Response” 
ödülünü aldık bu dönemde. Türkiye’de 
Savunma Sanayi şirketlerinden ilk 
50’ye giren bir şirket olma hedefi yine 
bize bu pandemi yılında nasip oldu De-
fense News Top 100 listesinde  48’inci 
olduk.  Çok şükür biz ASELSAN’ı pozitif 
ivme ile kapattık.

 Ben de müsaadeniz olursa grafik-
lerle kendi hazırladığım sunumumla 
çalışmalardan bahsedeyim.  Hem 
de rakamlardan bahsedeyim. Çin’de 
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başlayan dünyaya yayılan covid sayısı  
virüs salgını 2020 yılında hem sağlık, 
hem de ekonomik krize yol açtı.  Vaka 
sayısına baktığımızda  dünyadaki vaka 
sayısı 108 milyona ulaştı ve ölüm sayı-
sı da 2.4 milyona ulaştı. Ülkeler covid 
ile mücadele  ve  sağlık seferberliği 
dışında tarihte görülmemiş  ekonomik  
paketler devreye  soktular. Bununla 
birlikte dünya ekonomisine baktığı-
mızda 2020 yılında GSYH‘nın %3.5 
daraldığını görüyoruz. Amerika ikinci 
dünya savaşından bu yana, Avrupa 
Birliği ise kurulduğu tarihten bu yana 
en yüksek daralmayı yaşadı. Ülkemiz-
de de bu yüzde 1 civarında büyüdüğü 
tahmin ediliyor.  

-Risk 2021’de de sürecek
Büyüme oranlarından 2021 yılının 

özellikle ilk yarısında 2020 yılına ben-
zer bir performans bekleniyor. 2021 
yılının ilk  yarısında neredeyse bunun 
büyük  bir kısmında da yine  risk faktö-
rü ile karşı karşıya olacağımız tahmin 
ediliyor. 2020 yılında zayıf ekonomik 
görünüm küresel bazda düşük kalan 
faizler, gelişen ülkeler adına belli 
değişimleri beraberinde getirdi. Faiz 
indirimlerinin belirgin şekilde ekono-
milere destek verdiğini gördük.  Ülke-
lerin mali destek paketlerinin de etkin 
olduğu gözlemlendi. Küresel ticaretin 
de  tabii  bu durumdan etkilenmeme-
si  mümkün değil. Pandeminin yoğun 
olduğu aylarda da  rekor  daralma 
yaşanda ama  yıl sonunda tekrar pan-
demi öncesi  seviyelere ulaşıldı.

-Petrol fiyatları düşüşe geçti
Pandemi tabii burada bir çok para 

biriminde, altında ve brent  petroldeki  
değişimleri de burada görüyorsunuz 
ABD on yıllık tarihi faizinde  yükselme 
ile birlikte  altının onsundan bahsedi-
yorum 1800 dolar seviyelerine düştü. 
Pandemi seviyesi sebebiyle ülkelerin 
büyüme beklentilerinin düşmesi ile 
birlikte  düşüşe geçen brent petrolde 
60 dolar civarlarına ulaştı.  Arz talep 
dengesizliği ve tedarik zincirlerindeki 
aksamalar son aylarda emtia fiyat-
larında da yüksek artışlara neden 
oldu. Bu gelecek aylarda rakamlarda 
hissedilecek gibi görünüyor.  

Benim dikkatimi çeken en önemli 
oranlardan bir tanesi CDS’lerdi yani bu 
pandemi yılında 600 seviyelerinden 
300’ler seviyesine düştü. Bizim PMI 
endeksi 39.60 seviyelerindeki iken 
53.50 seviyelerine geldi. Sanayi Üre-
tim endeksinde 79 seviyesine kadar 
düşmesine sebep oldu. Son dönemde 
alınan tedbirlerle 130 seviyelerine 
tekrar yükseldiğini görüyoruz yani 
genel bir perspektifle ben pandeminin 
hem dünya hem de ülkemiz üzerindeki 
üretimdeki, ekonomideki etkileri ve 
şirketler üzerindeki etkileri ve bizim 
üzerimizdeki etkilerini özetlemek 
istedim.  

-ASELSAN hakkında bilgiler...
Malumunuz halka açık bir şirketiz, 

yıl sonu raporumuzu önümüzdeki 
hafta açıklıyor olacağız. Şu an itibariy-
le  sizlere açıklanan üçüncü çeyrekler 
üzerinden bahsetmek istiyorum ki  
bunlarda aslında birazcık fikir verebilir 
herkese. 746 milyon dolar ilk dokuz 
ayda yeni sözleşme imzaladık baki-
ye siparişlerimiz 9.5 milyar dolara 

ulaştı. Hasılatımız TL cinsinden %10 
oranında arttı ve favök artışı %17 oldu 
Favök marjımız ise %21.6’ya ulaştı.  Bir 
önceki yıla göre  bunların karşılaştır-
malarını da söylemek istiyorum.  Yani 
burada hemen hemen şirketin  tüm bi-
lançosundaki kalemlerinde ilk üç aylar 
bir önceki dokuz aylar, ilk üç çeyrekler  
değerlendirildiğinde ivmelenmenin 
pozitif yönde  olduğunu burada göre-
biliriz. Yurt içi ve yurt dışı satışlarımıza 
baktığımızda geçen seneyi 13 milyar 
TL ile kapatmıştık ilk dokuz ayda 8.5 
milyar TL ye ulaştık.  

-Tesisler, faaliyetler...
Bizim tesislerimiz  alt yapımız 

ve  faaliyet alanlarımız ile devam 
etmek istiyorum. Asıl yerleşkelerimiz 
malumunuz Ankara’da üç tane üretim 
tesisimiz var.  Bugün Gölbaşı’ndaki te-
sisimizde sizlerle birlikteyim.  Bununla 
beraber Akyurt’ta  ve  Macunköy’de 
üretim  tesislerimiz var. Ankara’nın 
dışında İstanbul, Gebze ve şimdi 
Bilişim Vadisi’nde de bir yer kiraladık 
oraya taşınacağız. Orada özellikle 
sivil alandaki çalışmalarımızı, faali-
yetlerimizi ve tasarımlarımızı  yapıyor 
olacağız. Teknopark İstanbul’da yeri-
miz var, İstanbul Şişli’de ofisimiz var, 
Tuzla Tersanesi’nde bir ofis alanımız 
var, Gölcük Tersanesi’nde yine ofis 
alanımız var. Başkent Organize Sanayi 
Bölgesi’ndeyiz, bununla beraber Fırat 
Teknopark’ta, ODTÜ Teknopark’ta, 
Hacettepe Teknopark’ta ve İvedik’te 
yer alıyoruz. 

-İştirakler
Bizim yurt içi ve yurt dışı iştirakle-
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rimizin sayısı her geçen gün artıyor. 
Bu konuda stratejik yol haritamızda 
olan kendi içimizden çıkabilecek şir-
ketleşmeleri de  destekler bir yapıda 
büyümeye devam ediyoruz.  Yurt 
içinde Sivas’ta optik  alanda üretim 
yapan bir tesisimiz vardı, ortak oldu-
ğumuz bununla beraber  2020 yılında 
faaliyete aldığımız Konya’da bir silah 
sistemleri fabrikamız oldu. Bunun-
la beraber Altınay ile birlikte Dasal 
Havacılık Teknoloji şirketleri yine 
İstanbul’da özellikle drone üretimi için  
kurduğumuz bir şirketimiz oldu. 2020 
yılında kurduğumuz iştiraklerden  bir 
tanesi, toplamda 25 tane  iştirakimiz 
var, yurtdışı iştiraklerimizde  yine onu 
haritada gösterecek olursak  dünyanın 
hemen hemen  her yerinde olmaya 
gayret gösteriyor,  küresel ayak izimizi 
artırmaya çalışıyoruz. 6-7 ülkeye 
ihracat yaptık ve ihracat yaptığımız 
toplam ülke sayısı 70’e ulaştı. Yurtdı-
şında üretimler de yapıyoruz örne-
ğin Ürdün’de ve Kazakistan’da optik 
alanında üretim yapan fabrikalarımız 
var. Bununla beraber dünyanın değişik 
yerlerinde ofis ya da bakım onarım 
ağırlıklı faaliyet  gösteren tesislerimiz 
var. Yine geçtiğimiz yıl Pakistan’da, 
Ukrayna’da ve Uzak Doğu’da  yeni 
ofislerimiz açıldı. Bu anlamda da bü-
yümeye devam ediyoruz. 

Toplam personel sayımız  8.888’e 
ulaştı. Bunların %60’ını mühendis ve 
çalışanlarımızın %67’si lisans ve lisans 

üstü eğitime sahip, %3’ü de doktoralı. 
Dolayısı ile toplamda baktığımızda 
yaklaşık %70  personelimiz lisans ve 
üstü seviyede eğitimi olan arkadaş-
larımız. Biz hem bu mühendis yapısı 
ile hem de Ar-Ge merkezlerimizde 
çalışan personelimizin sayısı ile bir 
teknoloji, mühendislik ve Ar-Ge şirketi 
olduğumuzu söylüyoruz .

-Ar-ge faaliyetleri
Geçen sene 541 milyon dolar Ar-Ge  

faaliyeti yürüttük bunun 438.9 milyon 
doları dış kaynaklı Ar-Ge idi 57.2 
milyon doları da öz kaynaklı Ar-Ge idi 
ASELSAN her sene cirosunun %7’sini 
Ar-Ge faaliyetlerine  ayırıyor, öz 
kaynaklarından ayırıyor ve biraz sonra 
sıralayacağım hem güncel, yakın za-
manda önümüzde bizi bekleyen hem 
de ileri vadede adım atmamız gereken 
alanlarda bu bütçelerimizi  projelere 
aktarıyoruz.

8 farklı Teknoloji Geliştirme 
Merkezi  yani Aselsan’ın kendisinin 
Sanayi Teknoloji Bakanlığı onaylı 7 
Ar-Ge merkezi var. Bu 7 Ar-Ge merkezi 
ile beraber  ODTÜ Teknopark, Bilkent 
Teknopark, İTÜ, Ankara Teknopark 
Fırat Teknopark, Hacettepe, Bilkent, 
Bilişim Vadisi, ODTÜ Teknokent gibi 8 
adet Teknoloji Geliştirme Merkezi’de 
yer alıyor yani toplam 15 Ar-Ge 
Merkezi’nde ASELSAN faaliyet gös-
teriyor. Ar-Ge personelimizin sayısı 
da 5.210 yani 8.888 hatırlanacak bir 

rakam oldu., bunun 5.210’u Ar-Ge 
Birimlerimizde çalışan personelleri-
miz . Tabii bu Ar-Ge çalışmalarımızın 
ve faaliyetlerimizin bir çok dönüşü 
oluyor, bir çok ödüllerle. ilk sıralarda 
ASELSAN yer alıyor. 

-Satışlar
Bizim satışlarımızı ben sizinle 

burada paylaşmak istiyorum. Birazdan 
Kocaeli’deki rakamlara da geleceğim 
ben 2018 yılında ASELSAN’a katıldım. 
2017’de ASELSAN’ın cirosu 1.4 milyar 
dolardı. Bir sonraki yıl yani katıldığımız 
yılda 1.8 milyar doları yakaladık ve 
sonra 2,1 milyar doların üzerine çıktık 
yani hızlı bir yükseliş oldu. Allah’a 
çok şükür, Allah nasip etti, gayretli 
çalışmalarımız, nitelikli personelimiz, 
sahadaki personelimizin  sorumluluk 
bilinci, aidiyet duygusunun artması ile 
bunlar rakamlara da yansıdı. Bununla 
beraber biraz evvel de ifade ettim  6-7 
ülkeye ve 70 ülkeye ulaşan bir ihra-
catımız oldu. Toplam imzaladığımız 
sözleşme geçen yıl 450 milyon doların 
üzerinde oldu. 2019 yılında 310 milyon 
dolar civarındaydı.  

-Beş ana alanda faaliyet
Faaliyetlerimizi tekrar hatırlatmak 

istiyorum sizlere, biz beş ana alanda 
faaliyet gösteriyoruz. 

Haberleşme, Bilgi Teknolojileri, 
bunun içinde telsiz sistemleri, uydu 
sistemleri var ki bu şimdiye kadar 
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hep  askeri alanda uydu sistemleri 
üretiyorduk. Bugün ilk defa TÜRKSAT 
ile imzaladığımız  sözleşme ile sivil 
alanda da modem ve hub’ı  ASELSAN 
yerlileştirecek. Adını duyduğunuz 
bütün uydu sistemleri, TÜRKSAT, 5A, 
6A, atılacak uydularımız TÜRKSAT 
5C bunlarda mutlaka ASELSAN’ın bir 
şekilde katkısı var. Çeşitli frekans 
aralıklarında  almaçlar veya sensörler 
veya bağlantı, yer sistemleri geliştiri-
yor,  bilgi teknolojileri, kripto gene bu 
sektörümüzün, yani bu iş kolumuzun 
faaliyetleri alanında. Burada da yine 
ordumuzun hem donanım ve yazılım 
kripto ürünlerini  üretmekten gurur 
duyuyoruz. 

Mikrolektronik güdüm alanımız-
da aviyonik, elektro-optik, güdüm ve 
insansız sistemler ve mikroelektronik 
alanda faaliyetler gösteriyoruz. 

Radar elektronik harp kısmında 
radar sistemleri, elektronik harp 
ve mikrodalga ürünler üretiliyor ki 
son zamanlarda ülkemizin de içinde 
bulunduğu faaliyetlerde bu elektronik 
harpın etkisini sizler de basında Milli 
Savunma Bakanlığı’nın, paylaşımları 
ile görüyor ve takip edebiliyor oldu-
nuz.  Savunma sistemleri, teknolojileri 
iş kolumuzda; hava ve füze savunma 
sistemlerini takip ediyorsunuz, … sis-
temlerini bütün akış kontrol sistem-
lerini, radarlarını, tarayıcı başlıklarını 
ASELSAN yapıyor, füze dışındaki kap-
samı ASELSAN tasarlıyor ve üretiyor. 

Kara silah sistemleri, komuta 
kontrol sistemleri ve deniz sistemleri 
yine bizim faaliyet alanlarımız. Tabii 
ASELSAN mühendislik, teknoloji ve bir 
sistem şirketi, geçmişte savunma sa-
nayinde elde ettiği bu  tecrübeyi  sivil 
alanlara da  uygulamayı kendine bir 
hedef olarak koydu ve son birkaç yıldır 
da Allah’a çok şükür güvenlik, ulaşım, 
trafik, otomasyon, enerji ve sağlık 
alanında  hızlı bir şekilde bu sektörlere 
giriş yaptı. Büyüyerek devam ediyoruz. 
900’ün üzerinde çalışanımız sadece 
sivil alanda ASELSAN’ın geçmişte ka-
zandığı tasarım,sistem ve mühendislik 
kabiliyetlerini biraz evvel sıraladığım 
alanlara yayılıyor.

Gebze, Darıca hattına bu anlamda 
da katkı verebilmek için elimizden 
geleni yaptık, bunu da buradan ifade 
edeyim. İnşallah bu vesile ile Gebze 
ile sinyalizasyon işi ile de Kocaeli’ne 
geliyor olacağım o vesile ile İnşallah 
sizlerle de görüşmek kısmet olur. 

Raylı ulaşım konusunda özellikle 
yer sistemleri, tren üstü ve hat sinya-
lizasyonu konusunda ciddi bir birikim 
var ve şimdiye kadar olan tüm çalış-

malar ASELSAN’ın kendi öz kaynakları 
ile yapıldı. Burada dünya devleri ile 
yarışıyoruz. Yani burada ciddi bir şekil-
de proje almadan Ar-Ge faaliyetleri ile 
geldiğimiz bir noktada  Gebze-Darıca 
sinyalizasyon işini yapmak ve gerçek-
leştirmek inşallah ASELSAN’a kısmet 
olur. Bu alandaki faaliyetlerimiz de 
artarak büyüyor.

 
-Sekiz araştırma sahası
Bizim için özellikle 8 temel araş-

tırma sahası belirledik, geleceğin 
teknolojileri olarak, yapay zeka ve 
büyük veri, ileri uzay teknolojileri, 
biyoteknoloji, otonom araçlar, nano 
teknoloji, arttırılmış gerçeklik, nesne-
lerin interneti ve yenilenebilir enerji 
konusu. Bununla beraber çığır açıcı 
konulara da kafa yoruyoruz. Bunla-
rın içinde de yine öz kaynaklarımız-
dan araştırma projelerimizi kendi 
Ar-Ge merkezimizdeki personelimiz 
ve üniversiteler ile birlikte projeleri 
yürütüyoruz.  Bunların içinde biraz 
evvel söylediğim teknolojilere ilave 
olarak blokzincir, kuantum bilgisayar 
teknolojilerini ifade edebilirim, odak-
lanmış güneş enerjisi, okyanus rüzgar 
çiftlikleri, dikey tarım, kablosuz enerji 
transferi, arttırılmış gerçeklik, önleyici 
suç yaklaşımı, verimli enerji üretimi ve 
depolama bizim gündemimizde olan 
konular. 

Yeni nesil teknolojilerin detaylarını 
da sizlerle  paylaşmak isterim. Biz 5G 
baz istasyonu ve bunun arkasında 
aslında bizi buraya sürükleyen 4,5 G 
ve 5G antenler konusunda  çalışma-
lar yapıyoruz ve bunların bizi 5C’ye 
taşımasını arzu ediyoruz. Aramızda 
haberi olanlar, duyanlar olabilir yerli 
baz istasyonu ULAK şirketinin %51 
ortağı ASELSAN, burada ASELSAN 
olarak özellikle biz bu alanın yerli ve 
milli olması, ASELSAN’ın birikimleri 
ile birlikte hem de gelişmiş mü-
hendis tasarım ve sistemci ekibi ile 
birlikte bunun hızlı yerleşebilmesi 
için özellikle bu şirkete ortak olduk 
ve  bir çok alanda Türkiye’de bu baz 
istasyonlarımız faaliyet gösteriyor. 
Sayısının arttırılması üzerine de servis 
ağırlayıcılar ile  konuşmalarımız, gö-
rüşmelerimiz  devam ediyor. Biz 5G’ye 
önem veriyoruz. Bundan sonraki nesil 
5G üzerinden komuta kontrol sistem-
lerimizi, dönüştürücü sistemlerimizi 
yine 4,5 G 5G faaliyetlerimizi buradan 
yürüteceğiz.

Görünmezlik teknolojileri üzerine 
çalışıyoruz. Özellikle ve RF görünmez-
lik Akustik görünmezlik, IR görünmez-
lik bunların hepsi temel teknolojiler, 

temel araştırma yapılması gereken 
konular, bunlardan ürettiğimiz ürünler 
var hatta yurtdışına ihraç ettiğimiz 
ürünlerimiz var bu alanlarda ama  
yapacaklarımız ve rekabet ettiğimiz 
dünya ve oradaki ilerlemelerden de 
geri kalmak istemiyoruz. Çünkü kendi 
ülkemizde kullanıyoruz ama savunma 
sanayinin sürdürülebilirliğini sağla-
mak, ekonomimize katkı sağlamak 
adına savunma sanayindeki ihracat 
çok önemli. En son rakamı hatırla-
mıyorum ama Türkiye’nin kg başına 
yaptığı ihracat 1,2  civarındaydı ben 
ASELSAN’ın rakamını söyleyeyim  
neden bunun önemli olduğu buradan 
daha net anlaşılır diye düşünüyorum. 
ASELSAN’ın kg başı ihracatı bin dolar 
civarında yani Türkiye ortalamasının 
bin katı Türkiye ortalamasını yukarı 
çeker durumda. Yani savunma sanayi-
leri ileri teknolojilerde yatırım yapmak 
burada üretim yapmak, bunları ihraç 
etmenin kıymetini ifade etmek için 
tekrar ediyorum. 

Uzay teknolojileri konusunda çalı-
şıyoruz, uydu haberleşme, biraz evvel 
sizlere söyledim. Özellikle elektroop-
tik faydalı yükler ve uzay  gözetleme 
radarları konusunda çalışmalarımız 
devam ediyor. Enerji ve Dönüşüm 
bizim için özellikle kablosuz şarj 
sistemleri, yeni nesil nükleer çalışma-
lar yine bizim faaliyet alanlarımızda. 
Bununla birlikte biz biyosavunmaya, 
sağlık teknolojilerine , ileri malzeme-
lere, kuantum teknolojilerine ağırlık 
veriyoruz. 

-Üniversite-Sanayi işbirliği
Faaliyetlerimizin genel  çerçevesi 

ve bundan sonraki  yapacağımız gele-
ceğin teknolojileri ile ilgili konulardan 
size bahsettikten sonra size Üniversi-
te – Sanayi İşbirliğindeki  çabalarımı, 
gayretlerimi  sizlerin destekleriniz ile 
yaptıklarımızı, başarmaya çalıştık-
larımızı siz çok daha iyi biliyorsunuz. 
Burada da ASELSAN’ın özellikle yan 
sanayi ile işbirliği konusunda çok 
zaman ve gayret gösteriyorum. Bizim 
bu konuda bir direktörlüğümüz var, 
direktörlüğümüz altında çalışan per-
sonellerimiz  bu konuda çok motive bir 
şekilde, gayretli bir şekilde çalışıyor-
lar, geçen senenin rakamlarını sizlerle 
paylaşmak istiyorum.  2716’sı KOBİ 
olmak üzere 2020 yılında 3189 firma-
ya biz ASELAN olarak sipariş verdik 3 
binin üzerinde firma ile geçen sene fa-
turalaşması oldu. Buraya baktığımızda 
bu firmalar 1.5 milyar doların üzerinde 
bir açık siparişimiz var ve 2020 yılında 
toplam ödemeye baktığımızda 890 
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milyon dolar civarında yapılan ödeme 
görünüyor.

Yurt içi alımlarımızı oranları ile 
birlikte sizlerle paylaşmak istedim. 
Son 12 yıldır da yurt içi alım oranları-
mızdaki değişimlere bakıldığında 2027 
de neredeyse 2 kat büyüdük %73 lük 
bir seviyeye çıktığımızı görüyoruz.  Bu 
millileştirmeye ne kadar önem ver-
diğimizin en açık göstergesi aslında. 
Diğer taraftan iş verdiğimiz yerli üreti-
ci sayısı da 2500’ü geçti, bunu mem-
nuniyetle ifade etmek istiyorum onun 
için 12 yılda yurtiçine verilen toplam 
siparişi 7 kat arttırdığımızı söylemiş-
tim. Her 10 siparişten 9’unu KOBİ’lere 
veriyoruz. Tabii biz çalışırken özellikle 
Savunma Sanayi Başkanlığımızın kur-
duğu piramit çerçevesinde sanayileş-
me sürecinin her aşamasında mutlaka 
bulunuyoruz. Üniversitelerimizde, 
Ar-Ge kuruluşlarımızla, TÜBİTAK ile 
doğrudan ya da dolaylı olarak çalış-
malarımız  devam ediyor. Bu sanayi-
leşme modelini daha etkili bir şekilde 
uygulayabilmek adına alt yüklenici 
firmalara sistem seviyesinde anahtar 
teslimi işler vererek  kendi tedarik eko 
sistemlerini oluşturmalarına da imkan 
veriyoruz.

-ASELSAN ve Kocaeli
Ben Kocaeli’nde de bazı rakamlar-

dan bahsetmek istiyorum. Bakın 2017, 
ben 2018’de katıldığımı söylemiştim. 
2017’de Kocaeli’de 177 firma vardı, 
biz geldikten sonra 100 firma daha 
eklendi. Bunlar Kocaeli firması  yani 
bu geçen süre içerisinde  100 Kocaeli 
firmasını Savunma Sanayii ile ASEL-
SAN ile  çalışır hale getirdik, yeter mi 
? Yetmez. Kocaeli’ni, oradaki üretimi, 
oradaki yeteneği, oradaki alt yapıyı 
en iyi bilenlerden bir tanesiyim bunun 

için tedarikteki arkadaşlarımız ile 
Kocaeli’ni daha iyi tanımak  üzere çe-
şitli platformlarda bir araya gelmeye 
gayret gösteriyorlar. Özellikle Başka-
nımız SANTEK’den bahsetti biz mutla-
ka SANTEK’de yer alırız. Daha önceki 
yer alışımızdan daha iyi bir şekilde yer 
alırız Ayhan Başkanım hiç endişeniz 
olmasın. Biz Kocaeli’nin daha fazla 
savunma sanayinde olmasını arzulu-
yoruz. 

ASELSAN’ın Kocaeli sınırları 
içerisindeki Bilişim Vadisine geldiği-
ni söylemiştim. Bizim Kocaeli ilinde 
çalıştığımız firmaların listesi arka-
daşlarıma söyledim özellikle listede 
kimseyi atlamayın, kimseyi üzmeye-
lim, gücendirmeyelim diye. Ben biraz 
evvel de ifade ettim yeter mi? Yetmez 
tabiî ki her bir birlikte gerek Sanayi 
Odamız, gerek Gebze’de Ticaret Odası 
Başkanımız Nail Bey’de çok gayretli, O 
da ASELSAN, Savunma Sanayii, Kocaeli 
Gebze’de yetkinliklerin kullanılması 
ve artması konusunda  gayret göste-
riyorlar.

Bizim millileştirme ve  yerlileştir-
me ile ilgili aslında bir sürecimiz var 
ben birazcık ondan bahsedip sonra  
millileştirme çalışmalarımızın rakam-
larına dönmek istiyorum. Bizim milli-
leştirme  konusundaki çalışmalarımızı 
sistematik olarak ilerletebilmek için 2 
yıl önce ben bir Milli ve Yerli Geliştirme 
Kurulu kurdum. Bu kurul  ithal etti-
ğimiz tüm ürünleri gözden geçiriyor 
teknolojik kritikliği,  ihraç kısıtlarını, 
maliyet etkisini ve temin süresini 
kriter olarak bakıyor. Sonrasında  ön-
celikli olarak millileştirilmesi gereken  
ürünler belirleniyor ve bu ürünler için  
broşürler hazırlanıyor, hazırlanan bu 
broşürler “Gücümüz Bir” platformu 
adlı bir platformumuz var, lütfen  

katılanlar daha evvel  bakmayanlar 
varsa “ASELSAN Gücümüz Bir” yazsın 
ve orayı incelesin kaydı olmayanlar 
varsa  mutlaka kayıt yapsınlar. Ben 
bir kere daha buradan ifade etmek 
istiyorum. İlk inceleme o başvuru ve 
kayıt üzerinden oluyor. Dolayısı ile o 
başvuru ve kayıtta bilgilerin eksiksiz 
tam doldurulması önemli. Sonra bizim 
komisyonlarımız çalışmaya başlıyor. 

Bu faaliyetlerin sonucunda Milli ve 
Yerli Ürün Komitesini kurduktan sonra 
307 tane millileşen ürünümüz oldu. 
Bunlardan 26 milyon dolar siparişler 
üzerinden verilen bir kazanç sağlandı. 
Son bir yılda da yani sadece geçen 
yıl bu milli ürünlere 44 milyon dolar 
sipariş verdik. Bunu bir kere ürettir-
dikten sonra yaşamının sağlanması  
devamlılığının ve sürdürülebilirliliğinin 
olması için de sipariş vermeye devam 
ediyoruz. 

Bizim tedarikçi firmalarımıza 
kendi konularında eğitimler veriyoruz, 
ekipman aktardığımız dönemler olu-
yor bununla birlikte aslında bazı test 
faaliyetlerinde, bazı yüksek yatırımlı 
faaliyetler de veya yurt dışına gidebi-
lecek bir takım paraları önlemek adına 
kendi imkanlarımızdan ve kendi test 
ve ekipmanlarımızdan da tedarikçile-
rimizi faydalandırıyoruz.  50 stratejik 
ortağımız var. Bunun artması için 
neredeyse her gördüğümde tedarik 
direktörlüğüne söylüyorum onlar da 
gayret gösteriyorlar. Stratejik ortak 
sayımızı arttırmak istiyoruz, stratejik 
ortak olunduktan sonra biraz daha 
karşılıklı  güven  ilişkisi ve iş yapma 
sürdürülebilirliliği oluyor. Bu da bir sü-
reç kendi içimizde oluşturduğumuz bir 
takım incelememiz gereken  süreçler 
var bunları kısaltmak ve hızlandırma 
üzerine gayretler gösteriyorum.

[oda meclisi ►





3� Kocaeli Odavizyon

[gündem ab ►

Başkan Zeytinoğlu: İnsan Hakları Eylem 
Planı, adalet sistemi ve hukuk devleti 
açısından önemli ilerleme vadediyor

İKV Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, 
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 
Erdoğan’ın kamuoyuna sunduğu 

İnsan Hakları Eylem Planı hakkında 
açıklamalarda bulundu. Başkan 
Zeytinoğlu, 9 amaç, 50 hedef ve 
393 faaliyetten oluşan planın 
kapsamlı, ilerici ve ümit verici olarak 
gördüğünü kaydetti ve Türkiye’nin 
AB ile ilişkilerinin ilerletilmesi 
açısından da önemli bulduğunu 

ekledi.
Başkan Zeytinoğlu şunları söy-

ledi:
“Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın İnsan 

Hakları Eylem Planı’nı kamuoyuna 
açıkladığı toplantıya katılma imkânı 
buldum. 9 amaç, 50 hedef ve 393 
faaliyetten oluşan planın hızla ha-
yata geçirilmesi ile Türkiye’de hukuk 
devleti, yargı ve adalet alanında 
önemli ilerleme sağlanabileceğini 

düşünüyorum. Bu plan Türkiye’nin 
AB sürecinin ilerletilmesi açısından 
da çok önemli. Planın dayandığı 
ilkelere bakınca, insan hakları, insan 
onuru, ayrımcılık olmaksızın hukuk 
önünde eşitlik, düşünce özgürlüğü, 
hukuk devleti ilkeleri ve adalete 
erişim gibi konular evrensel hukuk 
normlarını içeriyor. Aynı zamanda AB 
temel haklar şartında da yer alan ilke 
ve değerler ile birebir uyumlu. Eylem 
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Planı’nın dayandığı dokuz amaca 
baktığımızda da bu amaçlara yönelik 
ilerleme sağlanması Türkiye’nin AB 
sürecinde de ilerleme sağlanması 
anlamına gelecek”. 

Başkan Zeytinoğlu, İnsan Hakları 
Eylem Planı’nın son zamanlarda AB 
kurum ve yetkilileri tarafından yö-
neltilen, Türkiye’nin AB’den uzaklaş-
tığı yönündeki eleştirilere de cevap 
niteliği taşıdığını belirtti ve sözlerine 
şöyle devam etti:

“İnsan Hakları Eylem Planı’nın 
hızla hayata geçirilmesi Türkiye’nin 
tekrar AB sürecini canlandırması ve 
ortak değerler ekseninde reform-
ların hızlandırmasını sağlayacak. 

Sayın Cumhurbaşkanı’nın ifade ettiği 
amaçlar olan insan haklarının ko-
runması ve farkındalığın artırılması, 
yargı bağımsızlığı ve adil yargılanma 
hakkının güçlendirilmesi, hukuki 
öngörülebilirlik ve şeffaflığın sağ-
lanması, ifade özgürlüğü, örgütlen-
me ve dini özgürlükler ile mülkiyet 
hakkının korunması, kişi özgürlüğü 
ve güvenliği ile maddi manevi bü-
tünlüğünün güçlendirilmesi amaçları 
hukuk sisteminin itibarı, öngörüle-
bilirliği ve şeffaflığı açısından kritik 
önem taşıyor. Türkiye’nin aday ülke 
olarak yerine getirmesi gereken 
koşullar ile uyumlu ve gerekli olma-
sının yanında vize serbestliğinde yer 

alan kriterlerin karşılanmasını da 
sağlayacak. Özellikle ifade özgürlü-
ğünün korunması ve düşüncelerin 
açıklanmasının terör kapsamından 
çıkarılması, eleştirinin ifade özgür-
lüğü kapsamında değerlendirilmesi, 
kişisel verilerin korunması için Kişi-
sel Verilerin Korunması Kanunu’nun 
güçlendirilmesi AB vize serbestisi yol 
haritasında kalan 6 kriterin ikisinin 
karşılanmasını sağlayacak. Bunun 
da ötesinde Türkiye’nin AB sürecinin 
canlandırılması, yabancı yatırımlara 
uygun bir iklim yaratılması ve genel 
olarak Batı ile ilişkilerin ilerletilmesi 
açısından da önemli gelişmelere yol 
açacak”. 

İKV Yönetim Kurulu Başkanı 
Ayhan Zeytinoğlu 8 Mart Dünya 
Kadınlar Günü vesilesiyle bir 

açıklama yaparak, tüm kadınların 
gününü kutladı ve kadın hakları ile 
toplumsal cinsiyet eşitliği temaları 
üzerinde durdu. İKV Başkanı 
Zeytinoğlu, Cumhuriyetimizin 
kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün 
toplumda kadınların statüsünü 
yükseltmeyi ve yaşamın her alanına 
katılmasını sağlamayı en önemli 
önceliklerden biri olarak gördüğünü 
ve kadın haklarında çığır açtığını 
hatırlattı. Başkan Zeytinoğlu, buna 
rağmen günümüzde kadınların 
durumu ve toplumsal cinsiyet 
eşitliği konularında önemli sorunlar 
olduğunu vurguladı ve şunları 
söyledi:

“8 Mart tüm dünyada olduğu 
gibi ülkemizde kadın hakları 
ve toplumsal cinsiyet eşitliği 
konularının gündeme geldiği bir 
gün. Öncelikle tüm kadınların ve 
tüm toplumun kadınlar gününü 
kutluyorum. Toplumun yarısını 
oluşturan kadınlar, emek söz 
konusu olduğunda yarıdan çok 
daha fazlasını üretiyorlar. Gerek 
işte, tarlada veya fabrikalarda, 
gerekse evlerinde ücretli veya 
ücretsiz olarak emek veriyorlar. 
Ancak iş eşit ücrete, eşit hak ve 
özgürlüklere geldiğinde, ne yazık 
ki dengelerin kadınların aleyhine 
döndüğünü görüyoruz. Son yıllarda 
kadına yönelik şiddette çok tehlikeli 
ve üzücü bir şekilde artış olduğunu 
gözlemliyoruz.  Bu durum kabul 
edilemez. Gerek iş hayatında, 

gerekse kamuda ve siyasette 
kadınların katılımını eşitlemeye 
yönelik adımlar atılmalı. Kadına 
yönelik her türlü şiddet hiçbir ceza 
indirimi uygulanmadan en ağır 
şekilde cezalandırılmalı.”

Başkan Zeytinoğlu, İKV’nin her 
zaman işe almada ve çalışanlara 
yönelik yaklaşımında kadınlara 
yönelik pozitif ayrımcılık uygulayan 
bir kurum olduğunu belirten 
Zeytinoğlu, düzenlenen panel ve 
diğer etkinliklerde de eşit temsil 
ilkesine azami dikkat gösterildiğini 
ekledi. Başkan Zeytinoğlu, kadın 
hakları ve toplumsal ciddiyet 
eşitliğinin Türkiye’nin AB üyeliği 
hedefi açısından da önem taşıdığını 
belirtti. Başkan Zeytinoğlu 
Türkiye’nin Kadına yönelik 
şiddete karşı imzalanan İstanbul 
Sözleşmesini ilk olarak imzalayan 
ülkelerden olduğunu hatırlattı ve 
sözlerini şöyle tamamladı:

“Türkiye olarak AB üyeliğine 
aday ülkeyiz ve tam üyelikten 
başka herhangi bir alternatif ilişkiyi 

kabul etmiyoruz. AB bazı ortak 
değerler üzerine kurulmuş olan 
bir ülkeler birliği ve bu değerlerin 
en önemlilerinden biri cinsiyete 
dayalı ayrımcılığın yasaklanması 
ve toplumsal cinsiyet eşitliğinin 
sağlanması olarak ortaya çıkıyor. 
Bu hedeflere AB de tam olarak 
erişebilmiş değil. Ancak AB’nin tüm 
politika hedeflerinde toplumsal 
cinsiyet eşitliğinin sağlanması ön 
sırada geliyor. AB geçtiğimiz sene 
var olan eşitsizlikleri gidermeye 
yönelik bir toplumsal cinsiyet 
eşitliği stratejisi yayımladı.  COVID-
19 pandemisi kadınların durumunu 
daha da zorlaştırdı ve toplumsal 
cinsiyet eşitliğini olumsuz etkiledi. 
Türkiye olarak kadınların ücret ve 
çalışma koşullarının iyileştirilmesi, 
aile içi çocuk ve yaşlıların bakımında 
kurumsal desteğin sağlanması ve 
şirketlerin yönetim kurullarından, 
meclise ve kabineye kadar her 
alanda eşit temsilin sağlanmasının 
öncelikli hedefler olmasını 
destekliyoruz”.

Zeytinoğlu’ndan Kadınlar Günü mesajı
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Büyükşehir 50 yıllık hayalini yerli ve milli 
imkanlarla yapacak: Kartepe Teleferiği

Kartepe’de Kocaeli Büyükşehir 
Belediyesi tarafından yapılacak 
olan teleferik projesinin tanıtımı 

bugün yapıldı. Türkiye’nin ilk yerli ve 
milli teleferik hattı olması nedeniyle 
dikkat çeken projenin tanıtımını Sanayi 
ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ve 
Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı 
Tahir Büyükakın yaptı. Projenin önemi-
ne dikkat çeken bakan Varank; “Kocaeli 
Büyükşehir Belediyesi Türkiye’de ilk 
defa “Sanayi İşbirliği Projes’ine” dahil 
oldu ve 50 yıllık hayalini yerli ve milli 
imkanlarla gerçekleştirecek. Başta 
Tahir Büyükakın olmak üzere emeği 
geçenlere teşekkür ediyorum” ifadesi-
ni kullandı.

KARTEPE TELEFERİK PROJESİ
Kocaeli’nin ulaşım ağına nefes aldı-

racak büyük yatırımları hayata geçiren 
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, kentin 

uzun süredir hayal ettiği bir proje-
nin gerçekleşmesi için çalışmalarını 
tamamladı. Bu kapsamda Kocaeli’nin 
hem il hem de il dışından birçok vatan-
daşın ilgi odağı olacak ve Kartepe’ye 
ulaşımı daha cazibeli hale getirecek 
olan Kartepe Teleferik Projesi Koca-
eli Kongre Merkezi’nde düzenlenen 
törenle kamuoyuna duyuruldu.

GENİŞ KATILIM
Kocaeli Kongre Merkezi’nde 

gerçekleştirilen tanıtım programına 
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa 
Varank’ın yanı sıra Kocaeli Valisi Sed-
dar Yavuz, Kocaeli Büyükşehir Beledi-
ye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, 
Ak Parti Kocaeli İl Başkanı Mehmet 
Ellibeş, MHP Kocaeli İl Başkanı Aydın 
Ünlü, ilçe Belediye Başkanları, sanayi-
ciler, STK temsilcileri ve vatandaşlar 
katıldı.

“ONLAR KONUŞUR, BİZ ÇALIŞIRIZ”
Kocaeli Büyükşehir Belediye 

Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın ko-
nuşmasında; “Bugün bizim için büyük 
bir gün. Heyecanlıyız, çok mutluyuz. 
Sevinçler, paylaştıkça büyür. Ben 
daha çocukken duyardım. Derbent 
– Kuzu Yayla arasında teleferik hattı 
kurulsa diye konuşulurdu. Şehir ka-
muoyunda gündem olurdu. Ah keşke 
denir, millet iç geçirirdi. Bunlar, o 
zamanlar erişilmez hayallerdi. Sanayi 
yok, teknoloji yok, turizm yok. Milletin 
dizinde kırk yama. Türkiye adeta yok-
lar, yokluklar ülkesiydi. Hamdolsun, 
AK Parti ile o yıllar çok gerilerde kaldı. 
Bilimde, sanayide, teknolojide büyük 
bir hızla koşuyoruz. Devletimizden 
aldığımız güçle, hayalleri gerçekleş-
tirmek için biz de Kocaeli’de; gece 
demiyor, gündüz demiyor çalışıyoruz. 
İnsanımız hiçbir şeye gıpta etmesin, 
Kocaeli’de keşke şu da olsun dediği ne 
varsa. Hepsini yapmak için çalışıyor, 
hayallerimizin peşinden koşuyoruz” 
ifadesini kullandı.

“50 YILLIK HAYAL GERÇEK OLUYOR”
Kocaeli için birçok projenin hayata 

geçtiğini belirten Başkan Büyükakın; 
“Tramvay hayaldi. Hamdolsun ger-
çekleştirdik. Yeni hatlarla sürekli bü-
yüyor. Metro hayaldi. Hamdolsun hız-
la ilerliyor. İstanbul ile Kocaeli’yi yerin 
altında birleştiriyoruz. SEKA arazisi, 
bir zamanlar ıssızdı, metruktu, kade-
rine terk edilmişti. Şimdi, Türkiye’nin 
en büyük şehir parkı olarak hayata 
değer katıyor. İzmit Yürüyüş yolunu 
yayalaştırmak, Trafikten arındır-
mak, hayaldi. Projemizi tamamladık, 
Yakında ona da başlıyoruz. Hünkar 
Çayırı projemiz de hazır; Allah’ın 
izniyle orayı da şenlendireceğiz. Onlar 
heykel yapadursun; Biz hayalleri 
gerçekleştirmeye devam edeceğiz. 
Dile kolay tam yarım asırlık bir rüya. 
50 yıllık hayalimizi gerçekleştirmek 
için işte bugün ‘Ya Allah Bismillah’ 
diyoruz. Kartepe’nin yıllardır hayalini 
kurduğunu teleferik hattına başlıyo-
ruz. Planlarımız, projelerimiz hazır. 
Her şeyi ince detayına kadar, büyük 
bir titizlik ile çalıştık. Hattın uzunluğu 
5 km olacak. Derbent ve Kuzuyayla’yı 
havadan birbirine bağlayacağız. 2 is-
tasyonlu hatta, her biri 10 kişi kapasi-
teli ve 73 kabin çalışacak. Saatte 1.500 
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yolcu taşıyabilecek. Yolculuk, 14 da-
kikada sürecek. 1.421 metre yüksek-
likten muazzam güzelliklere tanıklık 
edeceğiz. Modern kayak pistleri. Gezi 
ve yürüyüş yolları, sosyal donatılar. 
Burada her şey dört dörtlük olacak” 
açıklamasında bulundu.

YERLİ VE MİLLİ PROJE
Projenin milli ve yerli imkanlar 

ile yapılacağını ifade eden Başkan 
Büyükakın; “Teleferik hattını Kocaeli 
Büyükşehrin öz kaynaklarıyla 2 yıl 
gibi kısa bir sürede tamamlayacağız. 
Hattın, teknolojisi, kabinleri ve tüm 
sistemleri; Sanayi ve Teknoloji Bakan-
lığımızın geliştirdiği; Sanayi İşbirliği 
Projesi SİP modeli ile yerli firmala-
rımız tarafından üstlenilecek. Bu da 
bizim için ayrı bir sevinç vesilesidir. 
Kocaeli Büyükşehir olarak; insanı-
mızın hayallerini gerçekleştiriyor, 
ekonomiye destek veriyoruz. İnşallah 
teleferik hattımız da bu toprakların 
firmaları tarafından üretilecek. Hem 
çok daha uygun bir maliyete. Bunlar 
teslim edilecek. Teleferik hattı, şehir 
ekonomisine önemli bir katkı sunacak. 
Kocaeli’mizin de marka değerine in-
şallah değer katacak. Kartepe Telefe-
rik Hattımız; şimdiden hayırlı uğurlu 
olsun” dedi.

“KOCAELİ TÜRKİYE’NİN YÜZ AKIDIR”
Türkiye’nin üretimine yaptığı katkı 

ile Kocaeli’nin ülkenin yüz akı illerin-
den biri olduğuna dikkat çeken Sanayi 
ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank 
ise konuşmasında; “Kocaeli Büyükşe-
hir Belediyesi Kartepe Teleferik Hattı 
Projesi tanıtım toplantısı vesilesiy-
le sizlerle bir arada bulunmaktan 
büyük bir mutluluk duyuyorum. Her 
geldiğimde ifade ediyorum, Koca-
eli adeta bizim ikinci adresimiz. Bu 
güzel şehir, Türkiye’nin üretimine 

yaptığı katkı ile ülkemizin yüz akı 
illerinden birisi. Neredeyse iki ayda 
bir yeni bir program için sizlerle bir 
araya geliyorum. Bugün de Kocaeli 
Büyükşehir Belediyesi’nin Türkiye’ye 
örnek olacak bir hizmet modelini 
tanıtıyoruz. Şehrimizin 50 yıllık hayali 
olan Kartepe Teleferik Hattı’nı Kocaeli 
Büyükşehir Belediyemiz, tamamen 
kendi kaynaklarıyla Türkiye’de bir ilk 
olarak Sanayi İşbirliği Projesi kapsa-
mında gerçekleştirilecek. Yani Kocaeli 
Büyükşehir Belediyemiz, Kartepe Te-
leferik Hattı Projesini yerli sanayinin 
gelişimi için kullanacak” açıklamasın-
da bulundu.

“BÜYÜKŞEHİR, TÜRKİYE’DE BİR İLKİ 
GERÇEKLEŞTİRDİ”

Türkiye’de ilk defa Kocaeli Büyük-
şehir Belediyesi’nin Sanayi İşbirliği 
Projesine dahil olduğunu belirten 
Bakan Varank; “Cumhurbaşkanımızın 
liderliğinde Millî Teknoloji Hamlesi 
Vizyonuyla oluşturduğumuz yerli ve 
millî bir anlayışla yolumuza devam 
ediyoruz. Yerli ve milli bir bakış açısı 
sanayiden, sağlığa; tarımdan, enerjiye 
her alanda sahiplenilmeli. Kartepe 
Teleferik Hattı da, en önemli Sanayi 
İş Birliği Projelerimizden bir tanesi 
olacak. Hepinizin bildiği gibi telefe-
rik hattı Kocaeli’nin 50 yıllık hayali. 
Hem kısıtlı imkanlar hem bazı teknik 
sorunlar nedeniyle bu proje bir türlü 
hayata geçirilemedi. Ama Tahir baş-
kanımız sağ olsun, ben bu teleferiği 
belediyemizin kaynaklarıyla yaparım 
dedi. Yerli sanayinin önünü açmak 
için de proje ihalesini Sanayi İşbirliği 
Programı kapsamında yapma kararı 
aldı. Biz de Sanayi ve Teknoloji Ba-
kanlığı olarak, ihale için gerekli teknik 
çalışmaları belediyemiz ile birlikte 
yürütüyoruz. Sanayi İşbirliği Projesi 
kapsamında gerçekleşecek bu ihaley-

le, teleferik hattının üretiminde yurt 
içindeki imkan ve kabiliyetlerin azami 
oranda kullanılacağı bir sanayileşme 
modeli oluşacak” dedi.

Bakan Varank sözlerine şu şe-
kilde devam etti ”Teleferik sistemini 
oluşturan araçlar, sistem, alt sistem 
ve bileşenlerden yurt içinde tasar-
lanması, geliştirilmesi ve üretilmesi 
mümkün olanlar Bakanlığımız tara-
fından belirlenecek. Katma değerli 
ve nitelikli faaliyetlerin yerli firma-
larımız tarafından gerçekleştirilmesi 
sağlanacak. İnşallah en geç Nisan 
ayında teleferik ihalesini yapmayı 
hedefliyoruz. Zengin bitki örtüsü ve 
Sapanca Gölü manzarasına sahip 
Kuzuyayla Tabiat Parkı’na ulaşımı 
sağlayacak hat 4,7 km uzunluğunda 
olacak. 2 istasyona ve saatte 1500 
kişi taşıma kapasitesine sahip olacak 
teleferiğimiz aynı anda 10 kişiyi 
taşıyabilecek kabinlerden oluşacak. 
Vatandaşlarımıza, yerli ve yabancı 
turistlere eşsiz bir deneyim yaşata-
cak. Hem Kocaeli 50 yıllık hayaline 
kavuşacak hem de yerli sanayimiz 
çok önemli bir tecrübeye sahip ola-
cak. Bu projeyle Türkiye’de ilk defa 
bir belediye Sanayi İşbirliği Projesine 
dahil oldu. Bunun tüm belediyelerimi-
ze örnek olmasını temenni ediyorum” 
dedi.

SAATTE 1500 YOLCU
Derbent ve Kuzuyayla arasında 

olacak teleferik hattı 4 bin 695 metre 
uzunluğunda olacak. 2 istasyonun 
yer alacağı teleferik projesinde 10 
kişilik olacak şekilde 73 kabin hizmet 
verecek. Saatte 1500 kişi kapasiteli 
teleferik hattındaki kot mesafesi bin 
90 metre olacak. Buna göre başlangıç 
kotu 331 metre, varış kotu ise 1421 
metre olacak. İki istasyon arasındaki 
mesafe 14 dakikada aşılacak.
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[etkinlik ►

“Avrupa Birliği ve Türkiye’de Su Farkındalığı 
ve Verimliliği Paneli“  düzenlendi

Kocaeli Sanayi Odası AB Bilgi Merkezi koordinatörlüğünde Kocaeli Sanayi 
Odası Çevre ve Dijital Dönüşüm Komisyonları ve Kocaeli Su ve Kanalizasyon 
İdaresi Genel Müdürlüğü işbirliğinde; “Avrupa Birliği ve Türkiye’de Su Far-

kındalığı ve Verimliliği Paneli” düzenlendi

Kocaeli Sanayi Odası AB Bilgi Mer-
kezi  koordinatörlüğünde Kocaeli 
Sanayi Odası Çevre ve Dijital Dö-

nüşüm Komisyonları ve Kocaeli Su ve 
Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlü-
ğü işbirliğinde, 4 Mart 2021 Perşembe 

günü online olarak “Avrupa Birliği ve 
Türkiye’de Su Farkındalığı ve Verimliliği 
Paneli” düzenlendi.

Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu 
1996 yılında Türkiye’nin çeşitli illerinde 

faaliyet göstermeye başlamış, bugün-
de AB Bilgi Merkezleri 19 il de aktif ola-
rak çalışmaktadır. AB Bilgi Merkezinin 
amacı Türkiye – Avrupa Birliği ilişkileri 
hakkında yerelde halka doğru ve dü-
zenli bilgi akışı sağlamaktır. 

Bu çerçevede, suyun önemine dik-
kat çekmek amacıyla  düzenlenen et-
kinlik İzaydaş Genel Müdürü ve Kocaeli 
Sanayi Odası Çevre Komisyonu Başkanı 
Muhammet Saraç ve   ISU Genel Müdür 

Yardımcısı Uğur Susoy’un açılış konuş-
malarıyla başladı.

 Muhammet Saraç’ın moderatörlü-
ğünde sürdürülen panel kapsamında;

• AB’de Çevre ve Su Politikaları ko-
nusunda İKV Genel Sekreteri Doç. Dr. 

Çiğdem Nas;  
• Su Ayak İzi Hesaplama 

ve Sürdürülebilir Üretim ko-
nusunda İTÜ Öğretim Üyesi;

• Sürdürülebilir Üretim 
ve Tüketim Derneği Yönetim 
Kurulu Başkanı Prof. Dr. Filiz 
Karaosmanoğlu;

• Sanayide Su Kullanımı 
ve Geri Kazanım Suyu ko-
nusunda ISU Tesisler Daire 
Başkanı Ünal Bostan 

• Su Kullanımında İyi Uy-
gulama Örnekleri alanlında 
ise TÜPRAŞ Proses Baş-
mühendisi Ömer Çağlar ile  
HKTM Yönetim Kurulu Baş-

kanı A.Tunç Atıl konuşmacı olarak yer 
aldı. Yoğun katılımla gerçekleştirilen 
etkinlikte katılımcılar soruları hakkın-
da uzmanlardan bilgi alma fırsatı bul-
dular.
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AB-Türkiye Yüksek Düzeyli İş Diyaloğu 
webinarı gerçekleştirildi

Türkiye-AB İş Dünyası Diyaloğu programı kapsamında online olarak AB-
Türkiye Yüksek Düzeyli İş Diyaloğu webinarı gerçekleştirildi. 

TTürkiye-AB İş Dünyası Diyalo-
ğu programı kapsamında online 
olarak AB-Türkiye Yüksek Dü-

zeyli İş Diyaloğu webinarı gerçekleşti-
rildi. Etkinlik çerçevesinde KSO Yönetim 
Kurulu Başkanı ve IKV Başkanı Ayhan 
Zeytinoğlu  etkinliğin birinci günün-
de “AB Yeşil Mutabakatı Çerçevesinde 
AB-Türkiye Ekonomik ve Ticari İlişkileri 
ve Ortak Zorluklar” temalı oturuma pa-
nele moderatör olarak , etkinliğin ikinci 
gününde  ise Yeşil Mutabakat ve Wal-
lon Sanayi ve Ticaret Odası ile ortak 

olarak yürütmekte olduğumuz  “Enerji 
Verimliliği Konusunda Koçluk Şirketle-
rine Destek Amacıyla Türk Odaları için 
Yeni Bir Hizmet Geliştirilmesi” projesi  
konularında bilgi vermek üzere  “TEBD 
Oda Ortaklıkları Projelerinin En İyi Uy-
gulamaları“ oturumuna konuşmacı 
olarak katılım gösterdi..

[etkinlik ►
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KSO Çevre Komisyonu su verimliliğine dikkat çekti

‘KSO Çevre İhtisas Komisyonu’ 2021 yılının ilk toplantısını telekonferans 
yöntemi ile gerçekleştirdi.

Kocaeli Sanayi Odası öncülüğünde 
kamu kurum ve kuruluşları, ye-
rel idareler, OSB Müdürlükleri ve 

KSO Meclis Üyelerinin katılımı ile oluş-
turulan “KSO Çevre İhtisas Komisyonu” 
2021 yılının ilk toplantısını telekonfe-
rans yöntemi ile gerçekleştirdi. 
İZAYDAŞ Genel Müdürü Muhammet 
Saraç’ın başkanlığında yapılan online 
toplantıya,  KOÜ Çevre Mühendisliği 
Bölümü’nden Sevil Veli, GTÜ Çevre Mü-
hendisliği Bölümü’nden Nihal Bektaş, 
KBB Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi 
Başkanlığından Mesut Önem, KSO İş 
Geliştirme Sorumlusu Aynur Hacıfet-
tahoğlu, TÜPRAŞ’tan Ersoy Koca ve 

OSB’lerin Çevre Birimleri iştirak 
etti.
Toplantıda İSU yetkilileri tara-
fından gri su uygulamaları ve 
Kocaeli’deki suyun güncel duru-
mu ile ilgili sunum yapıldı. Ayrıca; 
COVID-19 süreci ile ilgili talep ve 
tedbirler, 27. Şahabettin Bilgisu 
Çevre Ödülleri, Yönetmelik Tas-
lakları, Su Farkındalığı Paneli 
konuları görüşüldü. Komisyon 
üyelerinden KBB Çevre Koruma 
ve Kontrol Dairesi Başkanı Mesut 
Önem tarafından KBB tarafından 
yürütülen iklim değişikliği proje-
leri konusunda bilgi aktarıldı. 
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[meslek komiteleri ►

Meslek Komitesi toplantıları online gerçekleştirildi
Kocaeli Sanayi Odası meslek komiteleri online olarak gerçekleştirildi.

2. Meslek Komitesi Toplantısı

4. Meslek Komitesi Toplantısı 11. Meslek Komitesi Toplantısı

6.  ve 26. 
Meslek Komitesi Toplantısı
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23. Meslek Komitesi 
9. ve 10. Meslek Komitesi Toplantısı

13. Meslek Komitesi Toplantısı 23. Meslek Komitesi Toplantısı

13. Meslek Komitesi Toplantısı 22. ve 35. Meslek Komitesi Toplantısı

2. Meslek Komitesi Toplantısı

24.  ve 36. 
Meslek Komitesi Toplantısı
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Meslek Komitesi toplantıları online gerçekleştirildi

25. Meslek Komitesi Toplantısı
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23. Meslek Komitesi 
27. Meslek Komitesi Toplantısı

28. Meslek Komitesi Toplantısı

30. Meslek Komitesi Toplantısı
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32. Meslek Komitesi Toplantısı

Hesapları İnceleme Komisyonu Toplantısı

KSO Çevre ve Dijital Dönüşüm Komisyonu Toplantısı - İmalata Can Suyu Ver Projesi
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[enerji ►

Erkam Musab Aksal: 
Vakit temiz ve tükenmez enerji vakti

Güneş enerjisini kullanımının do-
ğaya hiç bir zarar vermemesi 
dolayısı ile tamamen çevreci 

olduğunun altını çizen Mersus Enerji 
Yönetim Kurulu Başkanı Erkam Musab 
Aksal, güneş enerji sistemlerinin sür-
dürülebir temiz bir enerji kaynağı oldu-
ğunun altını çizdi. Hayatın her alanın-
da ihtiyaç duyulan elektrik enerjisi için 
çevreci ve tasarruflu bir şekilde kulla-
nılabilen güneş enerjisinin, endüstriyel 
tesislerde de kullanılması gerekliliğini 

altını çizen Aksal, güneş enerjisi ile 
fabrikaların kendi enerjisini üretebile-
ceklerini belirtti.
Mersus Enerji olarak endüstriyel te-
sislere, fabrikalara kurdukları güneş 
enerjisi santralleri ile işletmelerin ma-
liyeterini düşürdüklerini belirten Aksal, 
böylece sözkonusu şirketlerin sektör-
de rekabet gücünü artırmanın yanı sıra 
ekolojik fayda sağlayacaklarının da 
altını çizdi. İhtiyaç halinde sisteme ila-
veler de yapılabileceğini belirten Aksal, 

modüler olan sistemin aynı zamanda 
yerli olduğunun da altını çiziyor. Kolay 
ve kısa sürede kurulum imkanı ile pra-
tik olan güneş enerji santrallerinin yerli 
olması nedeni ile de tercih edilmesi ge-
rektiğini dile getiren Aksal, “Yenilene-
bilir ve çevre dostu olan güneş ener-
jisi, yerlidir. Güneş enerjisi teknolojisi 
ile yerli ve yan sanayi ile istihdama da 
katkı sağlar.” dedi. Erkam Musab Aksal, 
diğer enerji sistemlerine göre daha gü-
venli olan güneş enerjisi kullanımının 

daha uzun ömürlü olduğunu 
da belirtti. Aksal bu konuda 
şunları söyledi: “Güneş ener-
jisinin kullanımı daha güvenli 
olmakla beraber daha uzun 
ömürlüdür. Fotovoltaik sis-
temlerin ömürleri en az 25 
yıldır. Sistemin işletme ve 
bakım maliyetleri ise diğer 
sistemlere göre yok denecek 
kadar azdır.

- ”Mersus Enerji olarak, ye-
nilenebilir enerjiye hak etti-
ği önemi veriyoruz
Yenilenebilir enerjinin, gü-
venli temiz ve tükenmez bir 
enerji kaynağı olması nede-
ni ile geleneksel enerji kay-
naklarına göre öneminin her 
geçen gün daha da arttığına 
dikkat çeken Erkam Musab 
Aksal Mersus Enerji olarak 
yenilenebilir enerjiye hak 
ettiği önemi verdiklerini ve 
bunu da firmalara yansıttık-
larını söyledi. Aksal şöyle de-

vam etti: “Yenilenebilir enerji, güven-
lidir, temizdir ve tükenmez bir enerji 
kaynağıdır. Fosil yakıtların rezervlere 
bağlı olması, iklim değişikliği gibi çev-
reye verdiği olumsuz etkiler göz önüne 
alındığında devletler enerji politikala-
rında yenilenebilir enerjiye daha fazla 
önem vermeye başladılar ve tüketiciler 
de bu yönde daha fazla bilgi sahibi olu-
yor, bilinçlendiriliyor.
TKDK ve kalkınma ajansları gibi kurum-
lar bu potansiyelden Türiye’nin en aza-

mi şekilde istifade etmesini sağlamak 
amacı ile bu yönde gerçekleşen pro-
jelere çeşitli oranlarda destekler veri-
yor. Öz tüketim için yenilenebilir enerji 
üretimine yönelik makine ve ekipman 
alımı ve kurulumu uygun harcamalar 
listesinde bulunuyor. Bütün bu olum-
lu tablo çerçevesinde, Mersus Enerji 
bizler de yenilenebilir enerjiye hak et-
tiği önemi veriyor, uzman kadromuz, 
güçlü tedarik zincirimiz ve biriken saha 
tecrübemiz ile güneş enerjisi santra-
li (GES) için fizibilite ve projelendirme 
aşamasından anahtar teslimi kurulu-
ma kadarki süreci yöneterek mühen-
dislik, tedarik ve inşaat (EPC) hizmet-
lerini sunuyoruz.
Firmalarımız ‘Mersus Enerji Enerji Yö-
netim Sistemi’ ile enerji tüketimlerini 
anlık ölçüp yönetebiliyor ve tasarruf 
sağlayabiliyorlar. Bunu ister anlık ola-
rak cep telefonlarından ister tablet 
veya bilgisayardan takip edebiliyor, is-
terse analiz ederek tasarruf sağlayabi-
liyorlar. Enerji Yönetim Sistemi basit ve 
anlaşılır bir arayüze sahip. Sistem ile 
ilgili her türlü bilgiye veya performans 
gözlemlerine bir tık ile ulaşım sağla-
nabiliyor, rapor alınabiliyor ve önceki 
enerji tüketimi ile karşılaştırma imkanı 
bulunuyor.”

–Ücretsiz fizibilite imkanı
Mersus Enerji’nin güneş enerjisi san-
tralleri kurulumu sırasında ücretsiz 
fizibilite imkanı sağladığına değinen 
Erkam Musab Aksal, firmanın bu konu-
daki çalışmalarını ise kısaca şu şekilde 
özetledi: “Uzman mühendis kadromuz 
ile istenen lokasyon ve güçte fizibilite 
çalışması yapıyor, sistemin teknik ve 
finansal modelini hazırlıyoruz. Hazır-
lanan GES modelinin teknik ve finansal 
anlamda uygun bulunması halinde ise 
gerekli şartnameleri hazırlayarak op-
timal teklifi sunuyoruz. Sistemin onay 
sürecinden sonra her türlü mühendis-
lik, tedarik, inşaat hizmetini sunuyoruz. 
Sonunda baştan sona verdiğimiz kali-
teli hizmet ile müşterilerimizin mem-
nuniyetini de sağlamış oluyoruz.”

Güneş enerjisini kullanımının doğaya hiç bir zarar vermemesi dolayısı ile 
tamamen çevreci olduğunun altını çizen Mersus Enerji Yönetim Kurulu Baş-
kanı Erkam Musab Aksal, güneş enerji sistemlerinin sürdürülebir temiz bir 

enerji kaynağı olduğunun altını çizdi.
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Kocaeli Sanayi Odası’nda 
“8 Mart Dünya Kadınlar günü “kutlandı

Kocaeli Sanayi Odası’nda (KSO) “8 
Mart Dünya  Kadınlar Günü” tüm  
kadın çalışanların katılımı ile kut-

landı. 
Kocaeli Sanayi Odası (KSO) Başkanı 
Ayhan Zeytinoğlu, Kısa adı İKV olan “İk-
tisadi Kalkınma Vakfı Genel Sekreteri 
Doç.Dr.Çiğdem Nas, KSO Genel Sek-
reteri Memet Barış Turabi, KSO Genel 
Sekreter Yardımcısı Egemen Mert’inde 
katılım sağladığı “8 Mart Dünya Ka-
dınlar Günü “ kutlaması Oda Sergi sa-
lonunda öğle tatilinde gerçekleştirildi. 
KSO Başkanı Zeytinoğlu kutlamada 
yaptığı konuşmada özellikle Kadın Ça-
lışanların önemini vurgulayarak, 

”Başarıların anahtarı kadınların elinde-
dir. 8 Mart, dünyada kadınların eşitlik, 
kalkınma ve daha huzurlu yaşam öz-
lemleri dile getirdikleri gündür. Kadın-
larımızın bu anlamlı gününü yürekten 
kutluyorum”
Kocaeli Sanayi Odası’nda daha sonra “8 
Mart Dünya Kadınlar günü” nedeniyle 
birlikte yaş pasta kesildi. KSO Başkanı 
Zeytinoğlu, bayan çalışanların tümüne 
çiçek hediye etti.

Kocaeli Sanayi Odası’nda (KSO) “8 Mart Dünya  Kadınlar Günü” tüm çalışan 
kadınların katılımı ile kutlandı.
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Bizimköy Engelliler Üretim Merkezi’nde 
“8 Mart Dünya Kadınlar Günü” Kutlandı

Kocaeli Sanayi Odası (KSO) Sosyal Sorumluluk Projesi olan Bizimköy 
Engelliler Üretim Merkezi’nde  ‘8 Mart Dünya Kadınlar Günü’ kutlandı.

Kocaeli Sanayi Odası (KSO) 
Sosyal Sorumluluk Projesi 
olan Akmeşe yolu üzerinde-

ki KSO Bizimköy Engelliler Üretim 
Merkezi’nde  8 Mart Dünya Kadın-
lar Günü kutlandı.
Çalışanlarının çoğunluğunun ka-
dın  ve engelli olduğu KSO Bizimköy 
Engelliler Üretim Merkezi’ndeki “8 
Mart Dünya Kadınlar Günü “ kutla-
masına Kocaeli Sanayi Odası Baş-
kanı Ayhan Zeytinoğlu,Bizimköy 
Engelliler Üretim Merkezi Vakfı 
Genel Müdürü Hüsnü Bayraktar 
ve Kadın çalışanlar katıldılar.  KSO 
Başkanı Zeytinoğlu,  “8 Mart Dün-
ya Kadınlar Günü” nedeniyle her bir 
kadını kutlayarak birlikte yaş pasta 
kestiler. Sonrasında da kendilerine 
birer çiçek hediye ettiler.
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HKTM, eğitim alanına yatırım yaptı

HKTM, hareket kontrol teknoloji-
leri üzerine hidrolik, mekatronik, 
robotik ve otomasyon konula-

rında mühendislik ve Ar-Ge hizmetleri 

veriyor. Firma sektöründe hizmet de-
ğerlerini yükseltmek ve bütünlük için-
de gelişimine katkıda bulunmak üzere 
yatırım çalışmalarına devam ediyor. 
Endüstrinin proje, ürün, teknoloji, bilgi 
ve tecrübe taleplerine tek noktadan 
cevap üretmek ve deneyimlerini çeşit-
lendirebilmek için eğitim alanına iddialı 
bir yatırımla giriş yapann HKTM, 1992 
kuruluşlu “Modül Öğrenim Araçları Tic. 
Ltd. Şti’ni” bünyesine katarak, firmanın
teknik eğitim içeriği oluşturma, eğitim 
setleri tasarlama gibi faaliyetlerinin 
yayın haklarını ve fikri mülkiyet hakla-
rını satın aldı. 
30 yıllık firma, Met | Didactic (Modül 
Modern Eğitim Teknolojileri A.Ş.) ola-
rak yeni kurumsal kimliğiyle faaliyet-
lerini zenginleştirme kararı aldı. HKTM; 
Met Didactic ile eğitim sektöründe yer 
alarak sektörün özgün bilgileriyle do-
nanmış personel yetiştirme sürecinin 
öneminin altını çizmiş oldu. 
• Mesleki eğitim araç, süreç ve içeriği 
oluşturma,

• Mesleki ve teknik kitapların basımı, 
dağıtımı ve e-kitap çalışmaları,
• Sektörlere ve firmalara özel “Tekno-
loji Oryantasyon Merkezi” kurulumu,

• Mesleki ve teknik konularda sanayi 
çalışanlarına dönük kurs ve seminer-

ler,
• Arttırılmış gerçeklik ile isteğe ve sek-
töre göre özelleştirilmiş uzaktan eri-
şimli teknik eğitim sistem ve süreçleri 
geliştirmek firmanın misyonları ara-
sındadır. 
Afrika bölgesi ve Yakın Asya öncelikli 
olmak üzere tüm dünyada teknik eği-
tim alanında çalışmalar yapmak Met | 
Didactic’in vizyonunu oluşturuyor.
HKTM Grup firması “iyi mühendislik” 

felsefesininden ilham alarak teknik 
personel oluşmasını sağlamak, endüs-
triyel gelişimlerin toplumsal gelişimle 
paralellik göstermesini desteklemek 
Met Didactic firmasının önemli değer-
leri arasında olacağını duyurdu.  
Modül Öğrenim Araçları Tic. Ltd. Şti’nin 
kurucusu olan Fa uk Kartal, eğitim
sektöründeki engin deneyimini Met | 
Didactic’te Genel Müdür olarak sürdü-
rüyor. 30 yılllık eğitim deneyimini, yeni 
teknolojilerle birleştirerek gelecek ne-
sillere ve farklı coğrafyalara taşımayı 
hedefliyor. 
HKTM, sektöründe hizmet değerlerini 
yükseltmek ve bütünlük içinde gelişi-
mine katkıda bulunmak üzere yatırım 
çalışmalarımız devam edeceğini açık-
ladı.

HKTM; endüstrinin proje, ürün, teknoloji, bilgi ve tecrübe taleplerine tek 
noktadan cevap üretmek ve deneyimlerini çeşitlendirebilmek için eğitim 

alanına giriş yaptı.
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Assan Alüminyum ‘Sürdürülebilirlik Performans 
Standardı Sertifikası’nı aldı

Göksal Güngör
Assan Alüminyum Genel Müdürü

Ülkemizin en büyük üreticisi, Avrupa’nın ise en büyük iki 
alüminyum folyo üreticisinden biri olmanın getirdiği so-
rumluluk ve bilinçle, sektörümüzde sürdürülebilirlik uy-
gulamaları açısından da öncü bir rol üstleniyoruz. Marka 
değerlerimizden biri olan sürdürülebilirliği yönetişim, 
sosyal ve çevre boyutlarında ele alıyor, “Geleceği tüket-
meden üretiyoruz” mottomuzun gerektirdiği yönde tüm 
süreçlerimizi dünyamıza ve gelecek nesillere sorumlu-
luklarımız çerçevesinde şekillendiriyoruz. Hedefimiz siz 
değerli iş ortaklarımızla birlikte sürdürülebilir bir ekosis-
tem oluşturmaktır. Sizlerin bu ekosistemin oluşmasına 
yönelik katkılarınız sayesinde hep birlikte değer yarat-
maya devam ediyoruz.
Oldukça olağandışı bir yıl olan 2020, sürdürülebilirlik 
kavramının önemini bir kez daha bizlere hatırlattı. As-
san Alüminyum olarak bu dönemde, sahip olduğumuz 
sürdürülebilirlik vizyonunun ne denli isabetli olduğunu 
siz değerli iş ortaklarımızla birlikte tecrübe etme imkanı 
bulduk.
Sürdürülebilirlik alanındaki faaliyetlerimizin, uluslara-
rası platformlarda da karşılık bulduğunu, sizlerle çok 
sevindirici bir gelişmeyi paylaşarak duyurmak isterim. 
Assan Alüminyum olarak, global ölçekte alüminyum sek-
törünün sürdürülebilirlik çerçevesini belirleyen inisiyatif, 
ASI’dan (Aluminium Stewardship Initiative) hem Tuzla 
ve Dilovası üretim tesislerimizin, hem de geri dönüşüm 
tesisimizin sürdürülebilirliğini tescil edici nitelikte olan 
provizyonel Sürdürülebilirlik Performans Standardı Ser-
tifikasını aldık. 

Türkiye alüminyum sektöründe bu sertifikaya sahip ilk 
ve tek şirket olmanın gururunu ve mutluluğunu sizler-
le paylaşıyoruz. ASI sadece şirketimizin sürdürülebilirlik 
performansını ve olgunluğunu ölçmekle kalmıyor, aynı 
zamanda sürdürülebilirlik yolculuğumuzda bize rehber 
olma niteliğini taşıyor.
Süreçteki katkılarınız, yarattığımız sürdürülebilirlik te-
melli ekosisteme tam entegrasyonunuz ve sağladığınız 
katkılar için şahsım ve tüm Assan Alüminyum Ailesi adına 
teşekkürlerimi sunuyorum. Bu uzun soluklu yolculukta 
güvenilirlik, esneklik, yenilikçilik ve sürdürülebilirlik de-
ğerlerimiz ışığında birlikte daha pek çok ilke imza ataca-
ğımıza, sizlerin kıymetli iş birliğiyle dünyamıza değer ya-
ratmaya devam edeceğimize içtenlikle inanıyorum.

“Geleceği tüketmeden üretiyoruz” mottosu ile hareket eden Assan Alümin-
nyum hem Tuzla ve Dilovası üretim tesislerinin, hem de geri dönüşüm tesi-
sinin sürdürülebilirliğini tescil edici nitelikte olan provizyonel Sürdürülebi-

lirlik Performans Standardı Sertifikasını aldı.

GELECEĞİ TÜKETMEDEN 
ÜRETIYORUZ

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK TAAHHÜDÜMÜZ
Küresel sürdürülebilirlik hedeflerini bir yükümlülük 
olarak değil, kurumsal ilkelerimiz olarak benimsiyoruz.
Güçlü bir kurumsal yönetişim geliştiriyoruz:

Sorumlu Kaynak 
Kullanımı

Etik Kurallar GRI Uyumlu Raporlama 
ve İlgili Sertifikalar 
Aracılığıyla Şeffaflık

Birleşmiş Milletler 
Küresel İlkeler 
Sözleşmesi’ne 

(UNGC) Tam Uyum 
(İmzacı Statüsü) 

Tüm Faaliyetlerde 
İlgili Yasa ve 

Düzenlemelere Uyum

Sürdürülebilirlik nedir?
Sürdürülebilirlik, günümüzün 
ihtiyaçlarını gelecek nesillerin 
ihtiyaçlarından ödün vermeden 
karşılayabilmek olarak tanımlanır. 
Üç ana boyutu vardır: ekonomik, 
çevresel ve sosyal.
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Türkiye’nin tek akredite olmuş emniyet kemer 
test merkezi Ark Pres’te

Yerli ve milli olarak özellikle ticari 
araçların emniyet kemerlerinin 
dizayn edildiği, geliştirildiği ve 

üretildiği Ark Pres Emniyet Kemerleri 
AŞ., Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mus-
tafa Varank tarafından ziyaret edildi. 
Türkiye’nin tek yerli ve milli emniyet 
kemeri üreticisi olan Ark Pres, 28 ülke-
ye ihracat gerçeleştiriyor. 
Türkiye’nin tek akredite olmuş em-
niyet kemer test merkezine sahip 
olan Ark Pres’i ziyaret eden Sanayi ve 
Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ve 
beraberindei heyete, Kocaeli Sanayi 
Odası 36.Meslek komite Başkanı ve 
Firma Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf 
Ziya Kasım, Başkan Yardımcısı Gamze 
Çetinkaya ve Kocaeli genç Girişimciler 
İcra Kurulu Üyesi ve Firmanın Genel 
Müdürü Burak Kasım üretim tesisini 
gezdirdiler. 
Ticari araçlar için kilit, otomatik, sta-
tik ve isteğe bağlı özel kemer üretimi 
yapan ve geniş bir ürün yelpazesi ile 
hizmet veren Ark Pres, Türkiye’nin tek 
akredite olmuş emniyet kemer test 
merkezine 1,2 milyon Euro’luk bir yatı-
rım gerçekleştirmiş durumda.
Kocaeli’de üretim yapan Ark Pres,  em-
niyet kemeri parçalarının yüzde 95’ini 
firmada üretirken, sadece yüzde 5’lik 
kısmını dışarıdan tedarik ediyor. Fir-
manın üretimdeki ihracat payı ise yüz-
de 30 dolaylarında.

- Bakan Varank: Yerli oyuncuların ge-
lişmesini arzu ediyoruz
Türkiye’nin önemli bir sanayi ülkesi ol-
duğunu ve güçlü bir altyapısı bulundu-
ğunu vurgulayan Sanayi ve Teknoloji 
Bakanı Mustafa Varank, şunları söyle-
di: ““Firmamız bu ürünleri geliştirirken 
aynı zamanda testleriyle ilgili altyapıyı 

da kendisi kurmuş. 
Bundan sonraki 
hedef, bu ürün-
leri binek otomo-
billere taşıyabilir 
miyiz? Acaba bu 
firmamız yerli ve 
milli olarak binek 
otomobile dönük 
neler geliştirebi-
lir? Bunu da ar-
kadaşlarımızla 
değerlendirdik. 
Kocaeli Türk sa-
nayisinin kalbi. 
Hem Türkiye’nin 
ihtiyaçlarını yerli sanayi ile karşılar-
ken hem de önemli bir ihracat merkezi. 
Bunun gibi firmalarımızı destekleyerek 
onları global oyuncu yapmak için gay-
ret göstereceğiz.”

- ‘Hadi koçum’ denilecek sadece
Tek vardiyada günde 2 bin 500 ila 3 

bin kemer arasında üretim yaptıklarını 
anlatan firma Yönetim Kurulu Başkanı 
Yusuf Ziya Kasım, “Günlük üretim ka-
pasitemizi iki, üç vardiyaya çıkarabiliriz. 
Fiyat olarak avantajlıyız ama yabancı 
rakipler biraz sıkıştırıyor. Biz destek 
görürsek ‘para istemiyoruz yanlış an-
laşılmasın’, ‘hadi koçum’ denilecek sa-
dece. Başka bir şey istemiyoruz.” dedi.
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Kocaeli Sanayi Odası Gölcük Dumlupınar 
Ortaokulu’nda tören: 

Öğrencilere 64 Tablet dağıtımı yapıldı

TOBB‘un “Küçük Parmaklar” Proje-
si kapsamında düzenlenen tab-
let dağıtım töreni Kocaeli Sanayi 

Odası Gölcük Dumlupınar Ortaokulun-
da gerçekleştirildi.
KSO Gölcük Dumlupınar Ortaokulu  
Konferans Salonunda düzenlenen tö-
rene Kocaeli Vali Yardımcısı Dursun 
Balaban, Gölcük Kaymakamı Cengiz 
Karabulut, Gölcük Belediye Başkanı Ali 
Yıldırım Sezer, Milli Eğitim Müdürü Ra-
sim Çelik, Kocaeli Sanayi Odası Başkanı 

Ayhan Zeytinoğlu, KSO Genel Sekreteri 
Memet Barış Turabi, Milli Eğitim Gölcük 
ilçe Müdürü Caferi Tayyar Mert, KSO 
Gölcük Dumlupınar Ortaokulu Müdürü 
Hamit Şişman katıldılar.
Törende ilk konuşmayı yapan KSO 
Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, Gölcük 
Dumlupınar Ortaokulu ile her zaman 
yakından ilgilendiklerini vurgulayarak, 
her yıl muntazaman olarak burada kır-
tasiye katkısı sağladıklarını, bugün ise 
64 tablet dağıtımı yapmanın gururunu 

yaşadıklarını söyledi.
Vali Yardımcısı Dursun Balaban’da 
konuşması’nda özellikle Covid 19 virü-
sünden söz ederek, “Tüm dualarımız 
bir an evvel  bu lanet virüsten kurtu-
larak normal yaşantıya dönmemizdir.
Onun için her birimiz korunma öneri-
lerini dikkatlice yerine getirmeliyiz.” 
dedi. 
Konuşmaların ardından TOBB’un gön-
derdiği tabletler öğrencilere sırayla 
dağıtıldı.

TOBB‘un “Küçük Parmaklar” Projesi kapsamında düzenlenen tablet 
dağıtım töreni Kocaeli Sanayi Odası Gölcük Dumlupınar Ortaokulunda 

gerçekleştirildi.

[eğitim ►
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Yıl / Ay (yüzde ) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Yıllık
2013 (Türkiye) 75,0 73,5 74,2 75,0 76,6 77,5 78,1 78,9 77,8 78,6 77,5 78,0 76,6

2013 (Kocaeli) 69,4 68,2 70,0 70,9 71,3 71,8 71,8 70,8 72,0 71,9 71,5 72,4 71,0

2014 (Türkiye) 75,6 73,8 73,1 75,1 74,7 75,6 74,9 74,9 75,1 75,4 75,1 75,5 75,0

2014 (Kocaeli) 70,5 71,9 70,7 70,6 71,4 71,5 72,6 70,6 70,7 71,7 71,9 70,8 71,2
2015 (Türkiye) 74,4 74,1 74,0 76,8 77,5 77,6 78,5 76,8 75,9 75,5 75,9 75,8 74,7

2015 (Kocaeli) 70,9 70,6 70,3 71,8 71,5 70,7 70,8 70,4 70,3 70,6 70,6 70,5 70,8

2016 (Türkiye) 77,2 76,0 76,2 77,0 77,7 78,0 77,8 76,3 78,1 77,9 78,0 78,1 77,4

2016 (Kocaeli) 70,6 70,4 70,4 71,1 70,1 71,2 68,8 69,4 69,6 70,0 70,8 70,4 70,3

2017 (Türkiye) 77,0 76,8 76,7 78,4 78,8 79,0 78,7 78,8 79,0 79,7 79,9 79,0 78,5

2017 (Kocaeli) 70,7 70,4 70,7 71,4 71,6 71,5 71,0 71,7 70,9 71,1 71,0 70,7 71,1

2018 (Türkiye) 78,2 77,8 77,8 77,3 77,9 78,3 77,1 77,8 76,2 75,4 74,1 74,1 76,8

2018 (Kocaeli) 70,9 70,6 70,8 71,5 71,5 71,5 71,5 71,1 71,0 71,2 70,5 69,2 70,9

2019 (Türkiye) 74,4 74,0 74,3 75,5 76,3 77,1 76,2 76,6 76,3 76,4 77,2 77,0 75,9

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

2020 (Türkiye) 75,5 76,0 75,3 61,6 62,6 66,0 70,7 73,3 74,6 75,4 75,8 75,6 71,9

2020 (Kocaeli) 70,5 70,7 68,6 54,3 60,3 61,3 65,1 68,5 69,6 70,5 70,8 70,8 66,7

2021 (Türkiye) 75,4 74,9

2021 (Kocaeli) 69,9 70,4

Aylara göre kapasite kullanım oranlarının seyri

Şubat ayında  Kocaeli’de sanayinin 
kapasite kullanımı yüzde 70,4 oldu

T.C. Merkez Bankası tarafından açıklanan Türkiye geneli kapasite kullanım oranı şubat ayında yüzde 74.9 ile geçen 
yılın aynı ayına göre 1.1 puan, ocak ayına göre 0.5 puan geriledi. 

Kocaeli Sanayi Odası tarafından her ay açıklanan Kocaeli sanayi kuruluşlarının kapasite kullanım oranı şubat ayında 
yüzde 70.4 olarak gerçekleşti. Şubat ayı kapasite kullanım oranı, geçen yılın aynı ayına göre 0.3 puan gerilerken, ocak 

ayına göre 0.5 puan arttı. 

Şubat ayı anketine yanıt veren firmaların 
bir önceki aya göre yüzde 21’inin istihdam-
larının arttığı, yüzde 76’sının istihdamla-
rında değişim yaşanmadığı, yüzde 3’ünün 
istihdamlarının azaldığı belirlenmiştir. 

Firma Bildirimleri Şubat (yüzde)

Arttı 21

Değişmedi 76

Azaldı 3

İstihdam

Değerlendirmeye 
alınan firmaların 

ölçekleri

Bölgemizdeki sanayi sektöründeki gelişmelerin ve değişmelerin aylık 
olarak takip edilmesi amacıyla hazırlanan şubat ayı anketi çerçevesinde 
Odamızca bir araştırma yapılmıştır. Araştırmaya katılan firma sayısı 113 
adet olup bu firmaların yüzde 76’sı KOBİ, yüzde 24’ü büyük ölçekli firma 
niteliğindedir. 

Firma Bildirimleri Mart (yüzde)

Arttı 23

Değişmedi 55

Azaldı 22

Firma Bildirimleri Mart (yüzde)

Arttı 21

Değişmedi 64

Azaldı 15

İç Siparişler Dış Siparişler

Firmaların yüzde 23’ü mart ayında iç si-
parişlerinin arttığını belirtilirken, yüzde 
22’si siparişlerinin azaldığını belirtmiştir. 
Firmaların yüzde 55’inde ise sipariş mik-
tarlarında bir değişim yaşanmamıştır. 

Ankete katılan firmaların yüzde 21’i dış 
siparişlerinin mart ayında arttığını belir-
tirken, yüzde 15’i azalış bildirmişlerdir. 
Firmaların yüzde 64’ünde ise alınan dış 
sipariş miktarlarında bir değişim yaşan-
mamıştır.  

KOBİ

Büyük 
Ölçekli
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Yıl / Ay (yüzde ) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Yıllık
2013 (Türkiye) 75,0 73,5 74,2 75,0 76,6 77,5 78,1 78,9 77,8 78,6 77,5 78,0 76,6

2013 (Kocaeli) 69,4 68,2 70,0 70,9 71,3 71,8 71,8 70,8 72,0 71,9 71,5 72,4 71,0

2014 (Türkiye) 75,6 73,8 73,1 75,1 74,7 75,6 74,9 74,9 75,1 75,4 75,1 75,5 75,0

2014 (Kocaeli) 70,5 71,9 70,7 70,6 71,4 71,5 72,6 70,6 70,7 71,7 71,9 70,8 71,2
2015 (Türkiye) 74,4 74,1 74,0 76,8 77,5 77,6 78,5 76,8 75,9 75,5 75,9 75,8 74,7

2015 (Kocaeli) 70,9 70,6 70,3 71,8 71,5 70,7 70,8 70,4 70,3 70,6 70,6 70,5 70,8

2016 (Türkiye) 77,2 76,0 76,2 77,0 77,7 78,0 77,8 76,3 78,1 77,9 78,0 78,1 77,4

2016 (Kocaeli) 70,6 70,4 70,4 71,1 70,1 71,2 68,8 69,4 69,6 70,0 70,8 70,4 70,3

2017 (Türkiye) 77,0 76,8 76,7 78,4 78,8 79,0 78,7 78,8 79,0 79,7 79,9 79,0 78,5

2017 (Kocaeli) 70,7 70,4 70,7 71,4 71,6 71,5 71,0 71,7 70,9 71,1 71,0 70,7 71,1

2018 (Türkiye) 78,2 77,8 77,8 77,3 77,9 78,3 77,1 77,8 76,2 75,4 74,1 74,1 76,8

2018 (Kocaeli) 70,9 70,6 70,8 71,5 71,5 71,5 71,5 71,1 71,0 71,2 70,5 69,2 70,9

2019 (Türkiye) 74,4 74,0 74,3 75,5 76,3 77,1 76,2 76,6 76,3 76,4 77,2 77,0 75,9

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

2020 (Türkiye) 75,5 76,0 75,3 61,6 62,6 66,0 70,7 73,3 74,6 75,4 75,8 75,6 71,9

2020 (Kocaeli) 70,5 70,7 68,6 54,3 60,3 61,3 65,1 68,5 69,6 70,5 70,8 70,8 66,7

2021 (Türkiye) 75,4 74,9

2021 (Kocaeli) 69,9 70,4

KSO Sosyal Tesis inşaatı yükselişe geçti

Kocaeli Sanayi Odası (KSO), Sos-
yal Tesis inşaatı yapımı sırasın-
da,  inşaat alanı altıdan geçen 

dev su borusu nedeniyle yapılan proje 
değişikliği sonrası, artık durmaksızın 
ilerleyişe geçti.
Kocaeli Sanayi Odası Başkanı Ayhan 
Zeytinoğlu, gerçekleştirilen Yönetim 
Kurulu toplantısı sonrası KSO Meclis 
Başkanı Hasan Tahsin Tuğrul, Yöne-
tim Kurulu Başkan Yardımcısı Çınar  
Ulusoy, Yönetim Kurulu Üyeleri  İrfan 
Kanık, Mustafa Böyet, Bora Ergene, İb-
rahim Yelmenoğlu, Kemal Saraç, Ata-
lay Kaya, Mehmet Ali Kartal  ve KSO 
Genel Sekreteri Memet Barış Turabi 
birlikte  KSO Sosyal Tesis İnşaatı üze-
rinde incelemelerde bulundular. Sos-
yal Tesis İnşaatı hakkında son bilgileri 
aktaran Başkan Zeytinoğlu, Kocaeli 
Sanayi Odası sosyal Tesisi  inşaatı sı-
rasında ortaya çıkan çıkan sorunların 
giderildiğini vugulayarak, “İnşaat ze-
mini altına kazıklar çakıldı. Özel izo-
lasyon çalışmaları, zemin beton ,zemin 
kat çalışmaları tamamlandı. Bundan 

sonra Çelik konstrüksiyon çalışmaları 
başlayarak inşaatımız yükselecek. Ar-
tık inşaatın durması için herhangi bir 

engel bulunmuyor. 4 kattan oluşacak 
olan  Sosyal Tesis İnşaatımızın bu yıl 
içersinde bitirilmesini planladık.” dedi.

Kocaeli Sanayi Odası (KSO), Sosyal Tesis inşaatı yapılan proje değişikliği 
sonrası tekrar yükselişe geçti.

[kso’dan ►



[abigem ►

Referans no: TOIT20210203002
İtalya’da bulunan yenilikçi bir KOBİ, entegre Merkezi İşlem Birimi 
(CPU), sensörler ve ışığın kendisiyle iletişimi olan bir LED aydınlatma-
lı akıllı ampul geliştirmiş, patentini almış ve üretmektedir. Bu ampul, 
standart T8 neon tüplerin yerini almakta ve geleneksel LED ile karşılaş-
tırıldığında% 50’den fazla enerji tasarrufu sağlamaktadır. Şirket, teknik 
destek ile ticari anlaşmalar veya son kullanıcılar, teknoloji aracıları veya 
ışık üreticileri ile lisans anlaşmaları yapmakla ilgilenmektedirler.

Referans no: BOES20201203005
Endüstriyel makine ekipmanı sektöründe faal İspanyol şirketi, endük-
tif ısıtma uygulamaları için çok rekabetçi fiyatlarla azaltılmış boyut ve 
ağırlık ve gelişmiş işlevler ile çığır açan ve tamamen yenilikçi bir inver-
tör / dönüştürücü teknolojisi sunmaktadır. Şirket, otomotiv, yenilenebilir 
enerji, gıda sektörü, enerji sektörü gibi tüm endüstriyel alanlarda kulla-
nılan ısıtma uygulamalarında tecrübeli satış acenteleri aramaktadır.

Referans no: TODE20201103001
Alman KOBİ, akıllı merkezileşmemiş enerji sistemleri çözümleri için niş 
bir enerji mühendisliği ortağıdır. Şirket, enerji pazarında benzersiz olan 
ve sanal enerji santralleri aracılığıyla üretim, dağıtım, yönetim ve pazar-
lamayı kapsayan modüler sektörler arası çözümler geliştirmekte ve üret-
mektedir. Dağıtım sistemi operatörlerine (DSO), kamu hizmetlerine veya 
enerji taahhüt şirketlerine tüm çözümleri sağlayan enerji performansı 
yüklenicileri (EPC), sistem entegratörleri aranmaktadır.

Referans no:  TOUK20201029001
İngiltere merkezli bir startup şirketi, güvenli canlı veri paylaşımı için 
yeni bir yazılım bileşeninin pilot uygulamasını yapmak üzere teknik işbir-
liği anlaşması sunarak uygulamalarda, bilgi hizmetlerinde veya kontrol 
sistemlerinde işbirliği özelliklerinin uygulanmasının maliyetini ve karma-
şıklığını azaltmaktadır. İstenen ortak, bu tür sistemleri geliştiren veya 
sürdüren bir yazılım mühendisliği ekibi olmalıdır. Pilot proje, takip eden 
üretim teslimi olasılığı ile birlikte gösterilebilir özellikler sunmak için 
mimari analizi ve kodu içerecektir.

Referans no: TOKR20201218001
Özelleştirilmiş ağ güvenliği ekipmanı ve sunucuları geliştirmede uzman-
laşmış bir Koreli şirket, kendi gelişmiş ağ güvenlik ekipmanını, sunucu 
anahtarlarını ve tüm flash medya sunucularını sunmaktadır. Ürünler 
müşteri odaklı, uygun maliyetli ve son derece güvenilirdir. Şirket, ABD, 
Tayvan ve Finlandiya’ya ürün ihraç etme tecrübesine sahiptir. İş alanını 
genişletmek için, teknik destek ve teknik işbirliği ile ticari anlaşmalar 
için denizaşırı ortaklar aramaktadır. 

Referans no:  BOLT20190110001
Litvanyalı bilimsel araştırma şirketi, benzersiz teknikler kullanarak saf 
ve sağlıklı su ürünleri üretmektedir. Şirket, uluslararası deneyime sahip 
olup, yüksek kaliteli ürünleri ile uluslararası ödül ve sertifikalar almıştır. 
Şirket, bir dağıtım hizmetleri anlaşması kapsamında ortaklar bulmakla 
ilgilenmektedir.

AVRUPA İŞLETMELER AĞI DOĞU MARMARA ABİGEM
TİCARİ ve TEKNOLOJİK İŞBİRLİĞİ PLATFORMU

Yayınlanan profiller hakkında bilgi 
almak yada firmanıza uygun profili ara-
mak için Doğu Marmara ABİGEM ile 
iletişime geçebilirsiniz.

Kocaeli Merkez Ofisi
0 262 323 08 56
Yelda Kanpara ve Burak Çakır
ykanpara@abigemdm.com.tr; 
bcakir@abigemdm.com.tr

Avrupa İşletmeler Ağı,  Avrupa Birliği ile 
ilgili konularda, özellikle KOBİ ölçeğindeki ku-
rumlar için önemli başvuru noktalarından biri-
dir. Bu ağ, belirgin sorulara ana dilde ve pratik 
yanıtlar sunmak üzere organize olmuştur. Yapı 
içinde yaklaşık 600 adet yerel organizasyon 
bulunmakta, bu organizasyonlar yaklaşık 4 
bin çalışanı ile girişimcilere rekabetçi güçleri-
ni desteklemek amacıyla hizmet vermektedir.  
Yaklaşık 4 bin çalışanın birbiri arasında ile-
tişim kurmak için yapılandırılan ağ üzerinde 
iletişime geçtiğimiz KOBİ’lerin bilgileri potan-
siyel işbirliği fırsatları için yayınlanmaktadır. 
Projenin amacı projeye dahil olan tüm ülkeler 
arasındaki ekonomik faaliyetleri geliştirmek ve 
genişletmektir.

Bu bağlamda, Avrupa İşletmeler Ağı Doğu 
Marmara Konsorsiyumu’nun bir parçası olan 
Doğu Marmara ABİGEM yayınlanan yabancı 
KOBİ profillerini Türk firmalar ile paylaşmak-
ta ve Türk firmaların bilgilerini ticari işbirliği 
profil formu oluşturarak sistemde yayınlamak-
tadır. Ticari yada teknolojik işbirliği fırsatı ara-
yan, dışa açılmak ve pazar payını genişletmek 
isteyen firmalar ücretsiz olarak bu hizmetimiz-
den faydalanabilirler.

Ticari ve Teknolojik İşbirliği Teklif ve Talepleri
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