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Hisarcıklıoğlu: “E Türkiye’nin 
otomobili için üretim 

tesisi inşaatı başladı ko”

KSO Yönetim Kurulu Başkanı 
Ayhan Zeytinoğlu Cumhurbaş-
kanı Tayyip Erdoğan tarafın-

dan açıklanan ekonomi reformlarının 
‘yatırım’ odaklı olduğunu belirterek 
Türkiye’nin küresel yatırımların yö-
neldiği bir cazibe merkezi olmasını, 
bu amaçla atılacak adımların gerçek-
leşmesini beklediklerini hatırlatttı.  

Türkiye ekonomisinin kaynak 
sorununun çözülmesi için ekonomi 
reformlarının önemine işaret eden 
Ayhan Zeytinoğlu “Ekonomi reform-
larının özünde  ekonomiyi yatırım, 
üretim, istihdam ve ihracat teme-
linde büyütme amacı bulunuyor. 
Üretimde verimlilik artışı sağlayarak 
potansiyel büyümemizi artıracağız. 
Reel ekonomiyi daha da güçlendire-
rek, ithal girdi kullanımını azaltmış, 
katma değerli üretimle ihracatta 
yeni rekorlar kıran yerli ve milli bir 
ekonomi hedefliyoruz. Bu hedefin 
gerçekleşmesi için Gümrük Birliği 
güncellemesi önem taşıyan öncelikli 
bir adım olacak.” şeklinde konuştu.

KSO Yönetim Kurulu Başkanı 
Ayhan Zeytinoğlu güncel ekonomik 
gelişmelerle ilgili olarak değerlendir-
melerde de bulundu:

İHRACAT
Mart ayında ihracat yüzde 42,8 

artışla 18 milyar 985 milyon dolara 
çıkarak tüm zamanların en yüksek 
değerine ulaştı. Yılın ilk iki ayında en 
yüksek ocak ve şubat ayları gerçek-
leşmelerini görmüştük. İhracatta 
rekorlarla devam ediyoruz.

En fazla ihracat yaptığımız ilk beş 
ülkeye baktığımızda; 1,6 milyar dolar 
ile Almanya ilk sırada, 1,2 milyar 
dolarla ABD ikinci sırada, 1,2 milyar 

dolarla İngiltere üçüncü sırada, 979 
milyon dolarla İtalya dördüncü, 927 
milyon dolarla Irak beşinci sırada 
yer alıyor.  Bu arada İrak’a ihraca-
tın yüzde 89,3, İtalya’ya ihracatın 
yüzde 81,4 arttığını da memnuniyetle 
görüyoruz. 

İTHALAT
Nisan ayında ithalat yüzde 25,8 

artışla 23 milyar 679 milyon dolar 
oldu. Yatırım (Sermaye) malları 
yüzde 36,1, Hammadde (Ara mallar) 
ithalatı yüzde 25,1, Tüketim malları 
ithalatı ise yüzde 17,9 artış gösterdi. 

Nisan ayında dDış ticaret açığı 
yüzde 14,1 düşerek 4 milyar 694 
milyon dolara geriledi. 

CARİ AÇIK
 Şubat ayında aylık cari açık 2,6 

milyar dolar, yıllık cari açık 37 milyar 
786 milyon dolara yükseldi. Bu açığın 
temelinde hizmet gelirlerinin katkısı-
nın azalmasının etkisini görüyoruz.

2020 şubat ayında 1 milyar 478 
milyon dolar olan hizmet gelirleri 
494 milyon dolar  olarak gerçekleşti. 
Şubat’ta dış ticaret açığındaki artış 
da açığı yükselten bir diğer etken 
oldu.

Bu arada mart ayında, cari den-
gede bir iyileşme bekliyoruz.

ENFLASYON
Enflasyon verilerine baktığımızda 

şubat ayında;
TÜFE aylık yüzde 1,08 artışla yıllık 

bazda yüzde 16,19 olarak gerçekleşti. 
ÜFE ise aylık yüzde 4,13 artışla yıllık 
yüzde 31,20 olarak gerçekleşti. Bu, 
ÜFE’de Ocak 2019’dan sonra en yük-
sek yıllık seviye oldu. ÜFE’de artışın 
nedeni hammadde fiyatlarındaki ar-

tış ve döviz kurlarındaki yukarı yönlü 
hareketlilik. 

Enflasyonun mayıs ayından itiba-
ren düşüşe geçeceğini bekliyorduk. 

Ancak kurdaki hareketliliğin ma-
liyetleri artırması sebebiyle ÜFE’de 
gerçekleşen bu hızlı artışların önü-
müzdeki dönem tüketici fiyatlarına 
yansımalarını görebiliriz.

KAPASİTE KULLANIMI
Mart ayında kapasite kullanım 

oranı geçen yıla göre 0,6 puan, şubat 
ayına göre 0,2 puan gerileyerek yüz-
de 74,7 olarak gerçekleşti. 

SANAYİ ÜRETİMİ
Sanayi üretimi şubat ayı itibariyle 

aylık bazda yüzde 0,1 artışla yıllık 
yüzde 8,8 olarak gerçekleşti. 

Şubat ayında, aylık bazda en 
yüksek şubat ayı ihracatını ger-
çekleştirmiştik. Bunun üretime de 
yansıyacağını bekliyorduk. Geçen 
yılın şubat ayında da sanayi üretim 
verileri oldukça iyiydi. Üzerine bu ra-
kamları görmeyi memnuniyet verici 
buluyoruz.  Mart ayında da sanayi 
üretimindeki artışın devam edeceğini 
bekliyoruz. Geçen yıl salgın etkisiyle 
düşük oranlar çıkmasından kaynaklı 
baz etkisi de devreye girecek.

Yıllık bazda sanayi üretimine 
sektörlerin katkısına baktığımızda 
imalat sanayi üretiminde yüzde 
9,3, ara malı üretiminde yüzde 13,7, 
sermaye malında yüzde 5,9, daya-
nıklı tüketim mallarında yüzde 19,5 
ve orta-yüksek teknoloji ürünlerde 
yüzde 14,9 artış olduğunu görüyoruz. 
Yüksek teknolojili ürünlerde yıllık 
artış yüzde 7,5 olurken, aylık artış 
yüzde 12,2 olarak gerçekleşti. Bu ar-
tışın kalıcı hale gelmesi temennimiz.

“

Yatırımda cazibe merkezi olmak için 
Gümrük Birliği güncellemesi de gerekli

KSO Yönetim Kurulu Başkanı Zeytinoğlu: 

[başkan’dan mektup ►
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İŞSİZLİK
İşsizlik oranı şubat ayında aylık 

ve yıllık bazda 0,7 artışla yüzde 13,4 
olarak gerçekleşti. 

TÜİK tarafından yeni açıklanma-
ya başlanan potansiyel işgücü ve 
işsizlerden oluşan atıl işgücü yüzde 
28,3 oldu. 

Şubat ayında, geçen yılın aynı 
ayına göre; çalışabilir nüfus 1,2 mil-
yon kişi, işgücüne katılım 89 bin kişi, 
işgücüne dahil olmayanlar 1.1 milyon 
kişi artırken, istihdam edilenler 124 
bin kişi geriledi.

BÜTÇE PERFORMANSI
Bütçe  mart ayında 23,76 milyar 

TL fazla verdi. Bütçe gelirleri yüzde 
184,4 artarak 134,92 milyar TL olur-
ken, giderler yüzde 21,9 artışla 111,16 
milyar TL’ye çıktı. Ocak-mart dönemi 
bütçe fazlası 22,77 milyar TL oldu.

Merkez Bankası’ndan aktarılan 
temettü (kar payı) tutarı bütçeyi 
önemli ölçüde destekledi.Şayet bu 
aktarılmamış olsaydı bütçe mart 
ayında açık verebilirdi.

Tek seferlik gelir olduğundan, 
önümüzdeki aylarda bu kalemin 
bütçeye katkısı olmayacağını da 
biliyoruz.

Gelirler tarafında en yüksek katkı 
vergi gelirlerinden sağlandı. Vergi ge-
lirleri yüzde 109,5 artışla 77,4 milyar 
TL  oldu. Vergi gelirlerinin alt kalem-
lerine baktığımızda; Gelir ve Kazanç 
Üzerinden Alınan Vergilerin yüzde 
95,1, Dahilde Alınan Mal ve Hizmet 
Vergilerinin yüzde 140,4, Uluslararası 
Ticaret ve Muamelelerden Alınan 
Vergilerin yüzde 110,2, İthalde Alınan 
KDV’nin yüzde 120,7 arttığını göroü-
yoruz.

Mart ayında dolaylı vergilerin, 
vergi gelirlerindeki payı yüzde 72,1 
olarak gerçekleşti. Dolaylı vergilerin, 
vergi gelirlerindeki payına yıllar itiba-
riyle baktığımızda 2015’te yüzde 68,4 
iken, 2019’a kadar sürekli gerileyerek 
yüzde 61,8 olduğunu, 2020’de yüzde 
66,2’ye çıktığını gözlüyo- ruz. 

Öte yandan OECD 
ülkelerinde doğrudan 
vergilerin toplam ver-
gi gelirleri içindeki ağırlığı yüzde 
70’ler civarındayken, bu oran ül-
kemizde tam tersi.

Geçtiğimiz 
haftalarda, Meclise 
sunulan ekonomiye 
ilişkin düzenleme-

leri içeren torba teklifte; Kurumlar 
Vergisi Kanunu’na eklenen 13. Madde 
ile kurumlar vergisi oranı; 2021 yılı 
için yüzde 25, 2022 için ise yüzde 23 
olarak arttırıldı. 

Verilen son önerge ile de yüzde 
25’lik kurumlar vergisinin 3’üncü ge-
çici vergilendirme döneminden yani 
1 Temmuz 2021’den itibaren geçerli 
olacağı belirtildi. Ancak kurumlar 
vergisi, her geçici vergilendirme dö-
neminde kümülatif matrah üzerinden 
hesaplandığı için yıl sonunda toplam 
vergi yükü değişmeyecek ve mü-
kellefler yılın tamamı için yüzde 25 
üzerinden vergi ödemiş olacaklar.

Bildiğiniz gibi son günlerde diğer 
ülkelerde de kurumlar vergisi ora-
nının arttırılmasına yönelik eğilimin 
arttığını görüyoruz.  Bizde ülkemizde, 
IMF’in önerdiği küresel asgari vergi 
oranını çıpa kabul edebiliriz. 

Bununla birlikte, bizdeki bu yeni 
vergi oranı artışının 2021 yılının ikinci 
çeyreği içerisinde, 2021 yılını kap-
sayacak şekilde gerçekleştirilecek 
olması; planlamalarını cari vergi 
oranını dikkate alarak yapan firmalar 
açısından zorluk yaratabilir. 

Bu nedenle, bu gibi kritik ka-
rarların çok daha önceden deklare 
edilmesi gerektiğini her zaman dile 
getiriyoruz. Ayrıca, kurumlar ver-
gisindeki bu artışın toplam vergi 
hasılatına sınırlı etkisi değerlendiril-
diğinde; yabancı sermaye tarafı ve şu 
anda içinde bulunduğumuz ekonomik 
koşullar da göz önüne alınmalı diye 
düşünüyoruz. 

AB İLİŞKİLERİ
Bildiğiniz üzere geçtiğimiz ay Av-

rupa Liderler Zirvesi gerçekleştirildi. 
Toplantıda, Doğu Akdeniz başlığı 

altında, Türkiye ile ilişkiler konusu 
görüşüldü. 

AB’nin Türkiye ile ilişkileri 
canlandırmaya yönelik bir irade 
sergilemesini olumlu bulu-
yoruz. AB Zirvesi sonuç-
larını ise temkinli bir 

iyimser-

likle karşılıyoruz. 
Diğer taraftan, İstanbul 

Sözleşmesi’nden çıkma, Paris İklim 
Anlaşması’nı onaylamama ve Avru-
pa İnsan Hakları Mahkemesi karar-
larını uygulamama olarak ortaya 
çıkan uluslararası sisteme tepkisel 
duruş da Türkiye’nin yalnızlaşması 
ve gelişmelerin gerisinde kalması 
riskini doğuruyor.

Gümrük Birliği ve adaylık süreci-
nin kazanımları;

*Türkiye’nin güçlü ve rekabetçi 
bir imalat sanayine kavuşması, 

*uluslararası yatırım çekmesi, 
*ihracat payını ve pazarlarını 

genişletmesi, 
*rekabet, fikri mülkiyet, kişisel 

verilerin korunması ve 
*tüketici hakları gibi alanlarda 

mevzuatını yenilemiş olmasıdır.
Üyelik müzakerelerinin durması 

ve Gümrük Birliği’nin güncellene-
memesi bu kazanımlarımızda da 
gerilemeye yol açıyor.

Tam üyelik 
perspektifi 
önemini ko-
ruyor. Bu 
sebeple 
reform 
sürecin-
den vaz-
geçme-
memiz 
gereki-
yor. 
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Türkiye Odalar ve Borsalar 
Birliği (TOBB) Başkanı M. Rifat 
Hisarcıklıoğlu, çevrimçi ola-

rak düzenlenen D-8 İş Forumu’nda 
yaptığı konuşmada tamamına yakını 
Müslüman ülkelerden oluşan D-8 
üyesi ülkelerin 1,5 trilyon dolara yakın 
ihracat yapmayı başardıklarını belir-
tirken, “Ancak, birbirimizle ticaretimiz 
sadece 110 milyar dolar. Bu yeterli 
değil. Ülkelerimiz arasında daha iyi 
ticaret ve yatırım ortamına ihtiyacı-
mız var. Tercihli ticaret anlaşmamızın 
kapsamını genişletmemiz gerekiyor“ 
dedi. 

TOBB Başkanı M. Rifat Hisar-
cıklıoğlu ve Ticaret Bakanı Ruhsar 
Pekcan; TOBB, Bangladeş Ticaret ve 
Sanayi Odaları Federasyonu (FBCCI) 
ve D-8 TSO İşbirliğinde, 10’uncu D-8 
Dakka Zirvesi kapsamında, sanal or-
tamda düzenlenen D-8 İş Forumu’na 
da katıldı. Toplantıda Bangladeş 
Ticaret Bakanı Tipu Munshi, Bangla-
deş Dışişleri Bakanı Abdul Momen de 
yer aldı.

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, açılış 
oturumunda yaptığı konuşmada Ti-
caret Bakanı Ruhsar Pekcan’ın kadın 
girişimciliğini geliştirmeye çalışan 
kadınların her zaman güçlü bir savu-
nucu olduğunu hatırlatarak, Pekcan’ın 
aynı zaman uzun yıllar TOBB Kadın 

Girişimciler Kurulu’nun liderliğini 
üstlendiğinin de altını çizdi.

Hisarcıklıoğlu, gelişmekte olan 
Müslüman ülkeler arasında işbirliği 
fikrinin Necmettin Erbakan tarafından 
24 yıl önce önerildiğini anımsatarak, 
24 yıl aradan sonra D-8 Organizasyo-
nun geliştiğini ve Türkiye ile katılımcı 
ülkeler arasındaki ilişkilerin derin ve 
güçlendirilmesine yardımcı olduğunu 
kaydetti.

-“110 milyar dolar ticareti 
büyütmeliyiz”

Hisarcıklıoğlu, D-8 ülkelerinin 1 
milyardan fazla nüfusunun refahı-
nın ekonomik güce bağlı olduğunun 
altını çizerek, D-8 üyesi ülkelerin 4 
trilyon dolar civarında Gayri Safi Yurt 
İçi Hasıla ürettiğine vurgu yaptı. D-8 

ülkeleri olarak 1,5 trilyon dolar civa-
rında ihracat yapmayı başardıklarını 
dile getirerek, 

“Ancak, birbirimizle ticaretimiz 
sadece 110 milyar dolar. Bu yeterli 
değil. Ülkelerimiz arasında daha iyi 
ticaret ve yatırım ortamına ihtiya-
cımız var. Tercihli ticaret anlaşma-
mızın kapsamını genişletmemiz 
gerekiyor. Bu anlaşmaya üye ül-
kelerimizin tam katılımının olması 
gerekiyor. Daha iyi bağlantı için daha 
iyi fiziksel ve yasal altyapıya ihtiya-
cımız var. Bu, ülkelerimiz arasındaki 
vizesiz seyahati kapsamalıdır. Bu 
nedenle hükümetlerimizin sorum-
luluklarına ek olarak D-8 Ticaret 
Sanayi Odası’na (TSO) çok önemli bir 
yükümlülük getirmektedir. Bunun 
D-8 bünyesindeki özel sektörün tek 
çatı kuruluşu olduğunun bilincinde 
olmalıyız” dedi.

Hisarcıklıoğlu, Türkiye’nin 
kurulduğu günden beri D-8’e ayrı 
bir önem verdiğini aktararak, Ekim 
2017’de İstanbul’da 9. D-8 Zirvesi’ni 
gerçekleştirerek Teşkilat Başkan-
lığını devraldığını söyledi. Hisar-
cıklıoğlu, Başkanlığını yaptığı D-8 
TSO’da görevini devretme zamanının 
geldiğini belirterek, görevini Şeyh 
Fazle Fahim’e, “D-8 TSO başkanlığını 
teslim etmekten gerçekten onur ve 

Hisarcıklıoğlu’ndan D-8 üyelerine 
‘ticaretimizi artıralım’ çağrısı

[güncel ►

 Birbirimizle ticaretimiz 
sadece 110 milyar dolar. Bu 

yeterli değil. Ülkelerimiz 
arasında daha iyi ticaret 

ve yatırım ortamına 
ihtiyacımız var. Tercihli 

ticaret anlaşmamızın 
kapsamını genişletmemiz 

gerekiyor.
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memnuniyet duyuyorum. İhtiyacı-
nız olduğunda desteğim her zaman 
mevcut olacaktır. Tüm D-8 ulusal 
odalarının desteklerini vermeye 
devam edeceğinden eminim. İnşallah 
bu pandemi kısa sürede sona erecek 
ve toplantılarımızı ve iş etkinlikle-
rimizi yüz yüze yapacağız. Size iyi 
şanslar ve büyük başarılar diliyo-
rum” ifadeleriyle devretti.

-Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan
Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan ise 

konuşmasında, tamamı Müslüman 
ülkelerden oluşan D-8 ülkelerinin 
ticaret hacminin 1,6 trilyon dolar 
olduğunu, bunun da sadece yüzde 
6,5’inin D-8 üyesi ülkeler arasında 
yapıldığını belirterek, “Dolayısıyla 
ticaret ilişkilerimizi geliştirmemiz 
gerektiğini düşünüyorum. Özellikle 
D-8 içerisinde 500 milyar dolarlık 
ticaret hacmine ulaşma hedefi yö-
nünde çalışmalıyız. 6. D-8 zirvesinde 
ortaya koyulan yol haritasında 500 
milyar dolarlık ticaret hacmi hedefi 
belirlenmişti. Bu bağlamda D-8 Ter-
cihi Ticaret Anlaşması, çok önemli 
olabilir” ifadesini kullandı.

Bakan Pekcan, D-8 üyesi Müslü-
man ülkelerin birlikte ticaret yap-
malarının her ülke için çok önemli 
olduğuna vurgu yaparak, ticaret 
hacminin geliştirilmesine yönelik 
çağrıda bulundu.

Bakan Pekcan, Uluslararası 
ticaret ve uluslararası iş ilişkilerinin 
yapıcı bir şekilde olmasına gerektiği-
ne inandıklarını belirterek, D-8 üyesi 
ülkelerin, refahını artırma yönünde 
yapılacak tüm çalışmalardan fayda-
lanması gerektiğini dile getirdi.

-“Ticaret ilişkilerimizi geliştirmemiz 
gerektiğini düşünüyorum”

D-8 ülkelerinin potansiyeline 
inandıklarını aktıran Bakan Pekcan, 
D-8 üyesi ülkelerine oldukça önemli 
ekonomik ve siyasi aktörler olduğunu 
vurguladı. Pekcan, yaklaşık 4 trilyon 
dolar Gayri Safi Yurt İçi Hasıla (GSYİH) 
ile İslam İşbirliği Örgütü Üyeleri içeri-
sinde enerji dışındaki ihracatın yüzde 
90’ını gerçekleştirdiğini söyledi. Pek-
can, “D-8 ülkelerinin toplam ticaret 
hacmi 1.6 trilyon dolar. Bunun sadece 
yüzde 6,5’i D-8 içerisindeki ticaret-
ten elde ediliyor. Dolayısıyla ticaret 
ilişkilerimizi geliştirmemiz gerektiğini 
düşünüyorum. Özellikle D-8 içerisinde 
500 milyar dolarlık ticaret hacmine 
ulaşma hedefi yönünde çalışmalıyız. 
6. D-8 zirvesinde ortaya koyulan yol 
haritasında 500 milyar dolarlık ticaret 
hacmi hedefi belirlenmişti. Bu bağ-
lamda D-8 Tercihi Ticaret Anlaşması, 
çok önemli olabilir” dedi.

Türkiye’nin Tercihi Ticaret 
Anlaşması’nı uygulamaya başladı-
ğının altını çizen Pekcan, özellikle 
Endonezya, Bangladeş, Nijerya ve 
Pakistan’ın uygulama aşamasına en 
kısa zamanda geçmesini bekledikleri-
ni ve bu ülkeleri de anlaşmanın içeri-
sinde görmek istediklerini aktardı.

Söz konusu Ticaret Anlaşması’nın 
yanı sıra yatırımcı ilişkilerini geliştir-
meleri yönünde teşvik çalışmalarının 
yapılması gerektiğine dikkati çeken 
Bakan Pekcan, “Bence bu özellikle 
yatırımcı ve iş dostu altyapıların ku-
rulmasıyla daha kolay olacaktır. Aynı 
zamanda dijital ekonomi, dijitalleşme 
ve E-Ticaret konularında da iş birliği 
yapmamız gerektiğini vurgulamak 

istiyorum. Türkiye olarak biz D-8 
ortaklarımızla bu inovatif alanlarda 
ortak çalışmalar yapmaya hazırız” 
diye konuştu.Bakan Pekcan, bir başka 
önemli konunun ise D-8 ülkeleri 
arasında ticaretin kolaylaştırılması 
ve özellikle gümrük işlemleri ile ilgili 
konularda iş birliği olduğunu belirtti. 
Pekcan, D-8 ülkelerinin teknik düzey-
de iş birliği yapma, ortaklık yapma 
fırsatına sahip olduklarını kaydede-
rek, “Bu sayede gümrük ve ticaret 
işlemlerimizi uyumlaştırabiliriz. Böyle 
bir teknik düzeyde iş birliğinin teşvik 
edilmesi gerçekten çok faydalı ola-
caktır” diye konuştu.

-Kimler katıldı?
Toplantıya ayrıca, Bangladeş 

Ticaret ve Sanayi Odaları Federas-
yonu (FBCCI) Başkanı Sheikh Fazla 
Fahim, D-8 Genel Sekreteri Dato’ Ku 
Jaafar Ku Shaari, Endonezya Ticaret 
Bakan Yardımcısı Jerry Samguaga, 
Bangladeş Dışişleri Bakan Yardımcısı 
Shahriar Alam, FBCCI Başkan Yardım-
cısı Muntakim Ashraf, Mısır Ticaret 
Odaları Federasyonu (FEDCOC) 
Başkanı Ibrahim Mahmoud El Araby, 
Endonezya Ticaret ve Sanayi Odası 
Başkan Yardımcısı Shinta Kamdani, 
İran Ticaret, Sanayiler, Madenler 
ve Tarım Odası Başkan Yardımcısı 
Mohammad Reza Karbasi, Malezya 
Ulusal Ticaret ve Sanayi Odası (NC-
CIM) Başkanı Tan Sri Datuk Ter Leong 
Yap, Nijerya Ticaret, Sanayi, Madenler 
ve Tarım Odaları Birliği (NACCIMA) 
Başkanı Hajiya Saratu Iya Aliyu, 
Pakistan Ticaret ve Sanayi Odaları 
Federasyonu (FPCCI) Başkanı Nasser 
Hyatt Magoo da katıldı.

Hisarcıklıoğlu’ndan D-8 üyelerine 
‘ticaretimizi artıralım’ çağrısı
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USTAM Kocaeli, örgün eğitim 
çağı dışına çıkmış, herhangi 
bir mesleği olmayan veya 

almış olduğu mesleki eğitimle iş 
bulamayan bireylere sektörün ihti-
yaç duyduğu alanlarda, mesleki ve 
teknik beceri kazandırıp, belgelendi-
rerek beşeri sermayeyi geliştirmeyi 
amaçlayan istihdam odaklı mesleki 
eğitim projesi tanıtımı Kocaeli Kong-
re Merkezi’nde Kocaeli Valisi Seddar 
Yavuz, Kocaeli Büyükşehir Belediye 
Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, 
Kocaeli Üniversitesi Rektörü Sadet-
tin Hülagü, Gebze Teknik Üniversitesi 
Rektörü Prof. Dr. Muhammet Hasan 
Aslan, Kocaeli il Mili Eğitim Müdürü 
Fehmi Rasim Çelik, İŞKUR il Müdürü 
Ulvi Yılmaz, Kocaeli Sanayi Odası 
Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, Kocaeli 
Ticaret Odası Başkanı Necmi Bulut, 
Organize Sanayi Bölgeleri yetkilile-
ri, Büyükşehir Başkan Vekili Yaşar 
Çakmak ve il protokolünün katılımı 
ile yapıldı.

Tanıtım programında ilk ola-
rak Kocaeli Üniversitesi’nden KOÜ 

öğretim üyesi Doç. Dr. Birsen Bilgili, 
Ustam Kocaeli Projesi hakkında bir 
sunum taptı. Sunumda fizibilite etü-
dü ve proje öngörüsüyle ilgili bilgiler 
veren Bilgili 84 paydaşın katılımıyla 
çalıştay düzenlendiğini ifade ederek 
saha araştırması ile ihtiyaç duyulan 
mesleklerin belirlendiğini, teorik 
pratik ve staj dönemlerinin yer ala-
cağını, iş ahlakını, iş etiğini önem-
seyen personeller yetiştirileceğini 
kaydetti. 

Kocaeli Sanayi Odası Başkanı 
Ayhan Zeytinoğlu ise ara eleman ko-
nusunda sanayinin sıkıntı içerisinde 
olduğunu Büyükşehir Belediyesi’nin 
ile bu konuda bir çalışmaya başlan-
mış olmasının son derece önemli 
olduğunu, bu örnek projenin en 
çarpıcı özelliğinin aranan personelin 
firmalara sorularak belirlenmesi 
olduğunu belirtti. 

“BÜTÜN ODALARIN BİR OKULU VAR”
Sanayi Odası Başkanı Ayhan Zey-

tinoğlu, “Ara eleman konusunda sa-
nayimiz çok sıkıntı içerisinde. İşsizlik 
rakamlarını çok olduğu dönemde bile 
personel ihtiyacımız oluyor. Böyle 
bir proje bizim için çok ümit verici. 
Odalarımız okulları sahiplendiler. 
Bütün odaların bir okulu var. Mesleki 
eğitimde elimizden geleni yapıyo-
ruz. Ülkemizin nüfusu 83 milyon. 
Almanya’da bizle eşit nüfusa sahip 
Almanya’da çalışan kişi 45 milyon 
bizim ülkemizde 27 milyon. İş bulma-
dan zenginleşemeyeceğiz” dedi.

Gebze Teknik Üniversitesi Rek-

KSO “Ustam Kocaeli” Projesi’nin 
destekçileri arasında yer aldı

[istihdam ►

Büyükşehir Belediyesi 
örgün eğitim dışında 
kalan, aldığı eğitimle 

iş bulamayan gençlere 
mesleki ve teknik beceriler 

kazandıracak, onları 
doğrudan istihdama 
hazırlayacak USTAM 

Kocaeli Projesi’ni hayata 
geçirdi.
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törü Prof. Dr. Muhammet Hasan 
Aslan da örnek projede yer almaktan 
mutluluk duyduklarını ifade ederek 
projenin Bilişim Teknolojileri aya-
ğında yer alacaklarını ifade ederek; 
“Üniversite olarak mezunlarımın 
iş bulmasını arzu ediyoruz. Bilim 

sanayisi Kocaeli’ye bu proje bağlan-
tısında önemli katkılar sunacağımıza 
inanıyorum” dedi.

Kocaeli Üniversitesi Rektörü 
Sadettin Hülagü ise “Bundan 3-4 
yıl önce Kocaeli Üniversitesi olarak, 
Meslek Yüksek Okulları sayısını 16’ya 

düşürdük. Sektörel ihtiyaca yöne-
lik nasıl elaman yetiştireceğimizi 
düşünüyorduk.  2 Günlük bir çalışma 
gerçekleştirip işveren ile hocaları 
bir araya getirdik. Bugün bu noktaya 
gelmekte çok memnunum. Yetenekli 
ve nitelikli elaman yetiştirmek ko-

KSO “Ustam Kocaeli” Projesi’nin 
destekçileri arasında yer aldı

İşletmeler 
ustamkocaeli.com’a

 üye olup, 
eleman ihtiyaçlarını 

bildirebilecek... 



10 Kocaeli Odavizyon

nusunda kentimizin hizmetindeyiz. 
Büyükşehir Belediyesi’ne ve başka-
nımıza teşekkür ediyorum” dedi. 

Kocaeli Valisi Seddar Yavuz ise 
son olarak projenin önemine deği-
nerek” Büyükşehir başkanımız çok 
güzel bir faaliyet için bizi bir araya 
getirdi. Tebrik ediyor gönülden kut-
luyorum.” dedi.

“GURUR VERİCİ BİR PROJENİN 
TANITIMI İLE BERABERİZ”

Kocaeli Büyükşehir Belediye 

Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın 
ise konuşmasını şu şekilde sür-
dürdü “Bugün çok önemli ve gurur 
verici bir projenin tanıtımı ile bera-
beriz. Sanayi Odalarımızın, Sanayi 
Bölgelerimizin tamamı proje içinde. 
Kocaeli’nin gençleri için çok güzel 
bir projeye imza atıyoruz. Hayat 
bize inanılmaz değişimler ile geli-
yor. Sanayi Devrimi ile birlikte deği-
şim ivmesi hız kazanıyor. 1950’ler-
den sonra bilgisayarın hayatımıza 
geçmesi ile birlikte değişim daha 

da hız kazandı. Teknoloji ile birlik-
te gelen kuşağa Z kuşağı demeye 
başladık. Kocaelili gençleri için bir 
çalışmaya imza atıyoruz. Hayat bize 
inanılmaz değişimlerle geliyor ve 
ayak uydurmamızı istiyor. Biz de 
belediyeler olarak birçok iş yap-
mamıza rağmen farklı alanlara da 
eğilmek zorunda kalıyoruz. Önce-
liklerimizi değiştirmeye başladık. 
Bunun en bariz örneğini pandemi 
sürecinde yaşadık. Sosyal, temel 
ihtiyaçları pandemi döneminde ön 

[istihdam ►
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plandaydı, oraya yöneldik.”

“390’IN ÜZERİNDE FİRMAYLA 
GÖRÜŞTÜK”

“Bir başka önceliğimiz ise 
istihdam. Bu yönde inanılmaz 
talepler geliyor. Bu talebe 
cevap vermek zorundayız. 
Doğru olan sistem kurmaktır. 
Ekibimiz ve paydaşlarımız 
390’ın üzerinde firmayla gö-
rüşme yaptılar. Ve ihtiyaçlar 
belirlendi. 12 Nisan’da başvu-
rular alınacak. Komisyonlarda 
ön elemeler yapılacak. Sana-
yimize, işi olmayan gençleri-
mize güç verecek. Örnek bir 
projeyle karşınızdayız yine. 
Bu projemiz Türkiye’ye örnek 
olacak.”

“TÜM KURUMLARLA 
BİRARAYA GELDİK”

“Türkiye’ye model bir iş-
birliği ile Üniversiteler, Ticaret 
Odaları, Sanayi Odası, Orga-
nize Sanayi Bölgeleri, Kal-
kınma Ajansı… Kentin eğitim, 
istihdam ve kalkınmasında 
tüm etkin kurumlar gençler 
için bir araya geldik. Faaliyet 
ve uzmanlık alanlarımıza 
göre; kimimiz atölyelerimizi 
açtık, kimimiz eğitimcilerimizi 
görevlendirdik, kimimizse 
belgelendirme ve istihdam 
süreçlerini üstlendik.”

“MESLEK ALANLARINI 
ÖNCELİKLENDİRDİK”

Sektörden 392 firmanın 
ihtiyaç duyduğu 15’in üstünde 
meslek alanını önceliklen-
dirdik. Ancak işletmelerden 
gelecek taleplere göre yeni 
programlar ekleyeceğiz. 
Öncelikli meslek alanlarımız; 
Robotik Kaynak Operatörü, 
CNC Operatörü, Torna Opera-
törü, Montaj Elemanı, Bakım 
Uzmanı, IT Uzmanı, Yazılım 
Uzmanı, Mekanik Üretim 
Elemanı, Elektrik İşleri, Metal 
Kalıp Ustası, Otomasyon, 
CAD/CAM, Ar-ge Uzmanı, Ka-
lite Uzmanı ve Satış Pazarla-
ma… olacaktır.

“BAŞVURU NİSAN AYI’NIN 
ORTASINDA”

Son teknoloji atölyelerde, 
alanında uzman eğitimcilerle 
uygulama ağırlıklı eğitimler 
veriyoruz. Bu eğitimlerin 

yanı sıra kurumsal aidiyet, iş 
ahlakı ve etik eğitimi, inovas-
yon ve takım çalışması gibi 
kişisel gelişim eğitimleri de 
veriyoruz. Nisan ayı ortasında 
başvurularımızı almaya baş-
lıyoruz. Branşlara göre eğitim 
komisyonunda belirlenen 
kriterlerde başvuru değerlen-
dirmesi yaparak mayıs ayında 
eğitimlere başlıyor olacağız. 
Haziran ayı sonunda ilk me-
zunlarımızı vermeye başla-
yacağız ve mezun kursiyer-
lerimizin sektör temsilcileri 
ile birlikte staj ve istihdam 
süreçlerini yürüteceğiz.”

PİLOT UYGULAMA
Proje kapsamında pilot 

olarak Kocaeli Üniversitesi, 
Gebze Teknik Üniversitesi, 
Kocaeli Ticaret Odası, Koca-
eli Sanayi Odası, İŞKUR ve 
ilk etapta Güzeller OSB ile 
iş birliği başlatıldı. Kocaeli 
Büyükşehir Belediyesi pro-
je koordinasyonu, başvu-
ru, değerlendirme, eğitim, 
belgelendirme ve istihdam 
süreçlerinin yönetimi, eği-
timci ücretlerinin ödenmesi, 
eğitimde kullanılacak temrin-
lik malzeme ve yazılım mali-
yetlerini üstlenirken; Kocaeli 
Üniversitesi ve Gebze Teknik 
Üniversiteleri bünyesindeki 
atölyelerinin kullanılması, 
eğitim verilecek branşlarda 
sanayiye uygun müfredat ge-
liştirilmesi, yetenek taraması, 
uzman eğitimci görevlendi-
rilmesi, sınavların düzenlen-
mesi ve belgelendirilmesini 
sağlayacak. Ayrıca programa 
başvurmak isteyenler, www.
ustamkocaeli.com adresinden 
başvuruda bulunabilecek.

ÖNCELİKLİ İŞ ALANLARI
Fizibilite çalışmaları 

sonrasında sektörün ihtiyaç 
duyduğu öncelikli 15 meslek 
alanını belirlendi. Robo-
tik Kaynak Operatörü, CNC 
Operatörü, Torna Operatörü, 
Montaj Elemanı, Bakım Uzma-
nı, IT Uzmanı, Yazılım Uzmanı, 
Mekanik Üretim Elemanı, 
Elektrik İşleri, Metal Kalıp Us-
tası, Otomasyon, CAD/CAM, 
Ar-ge Uzmanı, Kalite Uzmanı 
ve Satış Pazarlama ilk belir-
lenen meslek alanları oldu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 
bazı bakanlıklara yaptığı atamalara 
ilişkin kararlar Resmi Gazete’nin 

mükerrer sayısında yayımlandı. Buna göre; 
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi’nde Aile ve 
Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Çalışma ve 
Sosyal Güvenlik Bakanlığı kuruldu. Aile 
ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı görevine 
Derya Yanık, Çalışma ve Sosyal Hizmetler 
Bakanlığına Vedat Bilgin getirildi. Öte 
yandan, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan’ın 
görevine son verilerek yerine Mehmet Muş 
getirildi.

Mehmet Muş kimdir?
Mehmet Muş,1 Mayıs 1982 tarihinde 
Sürmene, Trabzon’da dünyaya geldi. 
Türkiye Büyük Millet Meclisi 24.,25. ve 
26. Dönem Adalet ve Kalkınma Partisi 
İstanbul Milletvekili. Doğu Akdeniz 
Üniversitesi İşletme ve Ekonomi Fakültesi 
İşletme Bölümünü bitirdi. Lisans eğitimini 
tamamladıktan sonra yüksek lisans eğitimi 
için ABD’ye gitmiştir. Washington State 
University School of Economic Sciences’de 
Ekonomi alanında yüksek lisans eğitimini 
tamamladı. Özel sektörde Bütçe Planlama ve 
Raporlama Uzmanı olarak çalıştı. Marmara 
Üniversitesi İktisat Tarihi Anabilim Dalında 
Ekonomi Doktorasını tamamladı.

Muş, 2011 yılında 24. Dönem AK Parti 
İstanbul Milletvekili oldu, 25, 26. ve 27. 
dönemlerde de İstanbul Milletvekilliği 
görevini sürdürdü. TBMM’de Dışişleri 
Komisyonu, Plan ve Bütçe Komisyonu, AB 
Uyum Komisyonu üyelikleri yapan Muş, 
NATO Parlamenter Asamblesi (NATOPA) 
Türk Grubu Üyeliği’nin yanı sıra AK Parti 
Genel Merkezi’nde Halkla İlişkiler Başkan 
Yardımcılığı görevlerini üstlendi.

Yeni Ticaret Bakanı 
Mehmet Muş
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[yatırım ►

Türkiye’de otomotiv tedarik 
sanayi temsilcilerinin faaliyet 
gösterdiği tek global kümelen-

me organizasyonu TOSB (Otomotiv 
Tedarik Sanayi İhtisas Organize 
Sanayi Bölgesi), pandemi dönemin-
de sektörün en büyük yatırımına ev 
sahipliği yapıyor. Bu kapsamda; oto-
motiv endüstrisinin lider üreticilerine 
yönelik; şasi aksamı, sıcak ve soğuk 
şekillendirilmiş gövde iskelet, metal 
dış görünüm parçaları ile bunlara 
ait kalıpların tasarım ve üretimini 
gerçekleştiren Beyçelik Gestamp’ın 
50 milyon Euro’luk yatırımla TOSB’da 
kuracağı yeni fabrika yatırımı için im-
zalar atıldı. Önümüzdeki yıl üretime 
geçmesi beklenen ve toplamda 70 bin 
metrekarelik alana kurulacak üretim 
tesisi, TOSB’da tek seferde yapılan 
en büyük kapalı alana sahip fabrika 
binası olmasıyla dikkat çekiyor.  

Türkiye’nin yanı sıra dünyanın da 
örnek endüstri parkları  arasında yer 
alan TOSB (Otomotiv Tedarik Sana-
yi İhtisas Organize Sanayi Bölgesi), 
yatırım atağına pandemi döneminde 
de aralıksız devam ediyor. Yıllık 1,7 
milyar dolarlık ihracatı, 2,5 milyar 
dolarlık cirosu, 85 faal üretim tesisi, 
17 Ar-Ge ve bir adet  inovasyon mer-
kezinin yanı sıra 36 start up proje-
sine paydaşlık yapması ile Türkiye 
otomotiv sektörüne  büyük katkı 
sağlayan TOSB, pandemi döneminde 
sektörün en büyük tedarikçi, yatırımı-
na ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. 
Otomotiv endüstrisinin lider üretici-
lerine yönelik; şasi aksamı, sıcak ve 
soğuk şekillendirilmiş gövde iskelet, 
metal dış görünüm parçaları ile bun-
lara ait kalıpların tasarım ve üretimini 
gerçekleştiren Beyçelik Gestamp’ın 

TOSB’daki ikinci fabrika yatırımı için 
imzalar atıldı.

TOSB Yönetim Merkezi’nde 
düzenlenen imza törenine; TOSB 
Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Mehmet 
Dudaroğlu, Beyçelik Gestamp Yöne-
tim Kurulu Başkanı Baran Çelik, TOSB 
Yönetim Kurulu Başkan Vekili Alper 
Kanca, Yönetim Kurulu Üyeleri Ömer 
Burhanoğlu, Oğuzhan Deniz ve İgal 
Zakuto ile, Beyçelik Gestamp Genel 
Müdürü Engin Meydan ve İş Geliştir-
me ve Mühendislik Direktörü Haluk 
Düzgün katıldı.

Törende konuşan TOSB Yönetim 
Kurulu Başkanı Dr. Mehmet Dudaroğ-
lu, TOSB’un pandemiye rağmen yeni 
bir yatırım ile atağa geçtiğini belir-
terek, “TOSB’da 70 bin metrekarelik 
alanda kurulacak yeni üretim tesisi, 
45 bin metrekarelik kapalı alana 
sahip. Beyçelik Gestamp’ın yeni fab-
rikası, OSB’mizde tek seferde yapılan 
en büyük kapalı alana sahip fabrika 
binası olmasıyla da dikkat çekiyor. 
Ayrıca bu yatırım, pandemi dönemin-
de sektörde yapılan en büyük yatırım. 
2022 yılında üretime geçmesi planla-
nan yeni fabrika, Beyçelik Gestamp’ın 
TOSB içindeki ikinci büyük yatırımı 
olacak” dedi.

“25 bin kişiye istihdam sağlıyoruz”
Toplamda 2 bin 800 dönümlük 

alana sahip TOSB’daki 92 sanayi 
parselinden 85’inde üretim yapıldı-
ğını anlatan Dr. Mehmet Dudaroğlu, 
“Türkiye’nin tedarik sanayi merkezi-
yiz. Sunduğumuz katkının yanında 25 
bin kişiye de istihdam sağlıyoruz. Bu 
sayının giderek artması hem sek-
tör hem de bölgemiz için önemli bir 
gelişme” diye konuştu.

“Önümüzdeki 10 yıl içinde 
üretilecek araçlara şasi ürünleri 
sağlayacağız”

Beyçelik Gestamp Yönetim Kurulu 
Başkanı Baran Çelik ise “Türkiye’de 
şasi üzerine kurulu ilk firma özelliği 
taşıyan şirketimizin üçüncü yatırı-
mını da TOSB’da gerçekleştiriyoruz. 
50 milyon Euro’luk yatırımla hayata 
geçireceğimiz yeni fabrikamız 45 
bin metrekare kapalı alana sahip 
olup, 750 kişiye istihdam sağlayacak. 
Verimliliği yüksek, sıfır hata odaklı, 
endüstri 4.0 alt yapısıyla hayata 
geçireceğimiz fabrikamızda müşte-
rilerimizin gelecek 10 yılda üretecek-
leri araçlarına şasi ürünleri sağla-
yacağız. 2022 yılı sonunda üretime 
geçmeyi hedefliyoruz” dedi. 

Pandemi döneminde sektörün en 
büyük yatırımına TOSB ev sahipliği 

yapıyor

Beyçelik Gestamp’ın 
TOSB’da 50 Milyon Euro’luk 

yatırımla kuracağı yeni 
fabrikası için imzalar atıldı!



Pandemi döneminde sektörün en 
büyük yatırımına TOSB ev sahipliği 

yapıyor
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Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, 
Edirne’den Bulgaristan’a açı-
lan Kapıkule Sınır Kapısı’nda 

incelemelerde bulundu. AK Parti 
Edirne Milletvekili Fatma Aksal, 
Edirne Valisi Ekrem Canalp’ın kar-
şıladığı Bakan Pekcan, Kapıkule’de 
basın açıklaması yaptı. Pandemi 
döneminde üretmenin, satmanın 
yanında lojistiğin ne kadar önemli 
olduğunu hep birlikte bir kez daha 
yaşadıklarını belirten Bakan Pekcan, 
şöyle dedi:

“Kovid salgını ile beraber yaşa-
dığımız sorunlar, bazı faaliyetlerin 
ne kadar stratejik önemi olduğunu 
bizlere göstermiş oldu. Pandemi-
de, doğal afette, savaşta, her daim 
çalışacak, fedakar çalışanlarımız, 
insanlarımız olmasa diğer imkan-

larımızın hiçbir kıymeti de yok. 
Pandeminin ilk başında tüm ülkeler 
sırasıyla kapıları kapatmaya baş-
ladığı zaman biz Ticaret Bakanlığı 
olarak proaktif davranarak temas-
sız ticaret uygulamasını başlattık. 
Özellikle Kapıkule, Habur ve Kapıköy 
Gümrük kapılarımızda temassız 
ticaret uygulamalarımızla beraber 
ticaretin akşının sürdürülebilmesini 
sağlamış olduk. Tedarikçilerimize 
zamanında tedariklerimizi gerçek-
leştirdik. Aynı zamanda gümrük 
hizmetlerimizin kalitesinden ödün 
vermeden gümrük hizmetlerimizde 
teknolojiyi sonuna kadar kulan-
dık ve dijitalleşmeye önem verdik. 
Kağıtsız gümrük uygulamalarının 
kapsamını her geçen gün daha da 
geliştirmeye devam ediyoruz. Akıllı 

Bakan Pekcan: Gümrük kapılarında
 1 dakika bile kaybetme lüksümüz yok

[dış ticaret ►

Edirne’den Bulgaristan’a 
açılan Kapıkule Sınır 

Kapısı’ndan incelemelerde 
bulunan Ticaret Bakanı 
Ruhsar Pekcan, “Bizim 

gümrük kapılarında 1 
dakika bile kaybetme 

lüksümüz yok. Bu anlayış 
ve prensip içerisinde 

tüm bakanlık olarak ve 
gümrük kapılarımızdaki 

çalışanlarla beraber 
kusursuz bir uyum 

içerisinde bu çalışmayı 
gerçekleştirmek için 

gayret ediyoruz” dedi.
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gümrük anlayışı ile risk analizi ve 
tespiti yöntemleriyle birçok alanda 
teknolojinin imkanlarını sonuna 
kadar kullandık, kullanmaya da de-
vam ediyoruz. Bakanlık olarak kolay 
destek, kolay ihracat platformunun 
yanında 4 Nisan’da Kolay İhracat  
Noktaları projemizi de devreye al-
dık. Böylece bürokratik prosedürle-
rin azaltılmasına, aynı zamanda da 
transit ticaretin kolaylaştırılmasının 
da önünü açtık. Yani transit ticaret 
için yola çıkan bir araç kısmı yükleri-
ni alarak yoluna devam edebilecek. 
Bu da ihracat için de lojistikçimiz 
için de kolaylık getirdiğini düşünü-
yoruz. İçinden geçtiğimiz bu süreçte 
ticaretin kesintisiz devam etmesi 
için bizimle birlikte elini taşın altına 
koyan, yükümüze omuz veren te-
darik zincirimizin her halkasındaki 
kurumlarımızla, lojistikçilerimizle 
ve çalışanlarımızla tam bir işbirliği 
ve koordinasyon içerisinde çalıştık 
ve herkese ayrı ayrı huzurlarınızda 
teşekkür etmek istiyorum.”

‘GÜMRÜK KAPILARINDA 1 DAKİKA 
BİLE KAYBETME LÜKSÜMÜZ YOK’

Bakan Pekcan, uluslararası mal 
ticaretinin gerçekleştirildiği güm-
rük kapılarında sadece araçların 
basit giriş çıkış işlemlerinin ger-
çekleştirilmediğini ifade ederek, 
“Bunun çok daha ötesinde saatin 
içerisindeki çarklar gibi eş güdüm 
ve uyum içerisinde birbiriyle iç içe 
geçmiş çok kapsamlı bir hizmet-
ler zinciri var. Bunların arasında 
Kapıkule’de pasaport kontrolleri, 
gümrük beyannameleri, araçların 
yüklerinin kontrolü, muayenesi, 
araç taşıma sigortaları, damga 
vergisi, yol geçiş ücretleri, tanımsal 
ürünlerin analizi ve kovid testleri 
ve dezenfektasyonları gibi. Bunla-
rın haricinde ticareti kolaylaştırma 
görevimiz olduğu gibi yasadışı 
ticaretle mücadele etme görevimiz 
de var. Tüm bu işlemlerin yanı sıra 
Bulgaristan’da kendi gümrük kapısı 
Kapitan Andreevo’da gerçekleştirdi-
ği işlemlerin öneminin de altını çiz-
memiz lazım. Bu işlemlerin aşama-
sında 1 dakikalık performans kaybı, 
sırada bekleyen 60’ncı aracın 1 saat 
daha fazla beklemesi demek. Bizim 
gümrük kapılarında 1 dakika bile 
kaybetme lüksümüz yok. Bu anlayış 
ve prensip içerisinde tüm bakanlık 
olarak ve gümrük kapılarımızdaki 
çalışanlarla beraber kusursuz bir 
uyum içerisinde bu çalışmayı ger-
çekleştirmek için gayret ediyoruz” 

dedi.

2 BİN ARAÇLIK TIR KAPASİTEMİZ 
VAR

Kapıkule’deki işlemlerin etkinli-
ğini arttırmak için kamu kurumla-
rının yanı sıra TOBB, FİN, UND gibi 
sektör kuruluşlarıyla koordinasyon 
ve işbirliği içerisinde çalıştıklarını 
söyleyen Pekcan, “2018 yılı sonunda 
Kapıkule Eylem Planı’nı hayata ge-
çirdik ve 20 eylem dikkate aldık ve 
çok şükür bu 20 eylemi gerçekleş-
tirdik. Emeği geçen herkese teşek-
kür ediyorum. Ayrıca sayın valimiz 
de yok üzerindeki TIR parklarının 
kapsamını arttırarak onları genişle-
terek de TIR parklarının devreye gir-
mesiyle bu süreci hızlandırdı. 2 bin 
araçlık bir TIR kapasitemiz bulun-
makta. Böylece, araçların hem daha 
kontrollü bir şekilde gümrük kapı-
larına gelmelerini sağladık. Böylece 
hem araçların daha kontrollü bir 
şekilde gümrük kapılarına gelmele-
rini sağladık hem de nakliyecileri-
mizin insani koşullarda ihtiyaçlarını 
giderebilecek istirahat edebileceği 
ortamlar yaratmış olduk” dedi.

SINIR KAPISI’NDAKİ RAKAMLAR
Bakan Ruhsar Pekcan, araç 

ve yolcu trafiğinde Kapıkule Sınır 
Kapısı’nın önemine dikkat çekerek, 
şunları söyledi:

“2019 yılı pandemi öncesi dö-
nemde 1.2 milyon  giriş, 1.1 milyon 
çıkış olmak üzere 2.3 milyon aracın 
giriş çıkış işlemi gerçekleştirilmiş 
Kapıkule’de. Aynı sene ülke genelin-
de 7.6 milyon aracın giriş - çıkış iş-
lemlerinin gerçekleştirildiğini dikka-
te aldığımızda demek ki ülkeye giren 
çıkan araçların 3’te 1’i Kapıkule’den 
giriş çıkış yapıyor. Aynı yıl tüm 
gümrük kapılarımızdan 27.6 milyon 
yolcunun giriş - çıkış işlemi gerçek-
leştirilmiş. Bunun da 5.7 milyonu 
sadece Kapıkule’den gerçekleşti-
rilmiş. Yani her 5 yolcudan birisi de 
Kapıkule’den giriş - çıkış işlemi yap-
mış. Salgın nedeniyle bu rakamlarda 
cüzi olarak bir azalma oldu ama 
temassız uygulamalarımız sayesin-
de çok da fazla bir değişme olmadı. 
Ancak bu dönemde TOBB’la beraber 
başlattığımız gümrük kapılarımı-
zın modernizasyonu çalışmaları 
kapsamında GTİ’de 1 sene içerisinde 
kapının modernizasyonu çalışmala-
rını tamamlayıp devre aldı. Güm-
rük alanımızı 333 dönümden 390 
dönüme çıkardık, TIR çıkış peronunu 
6’dan 8 perona çıkardık. TIR girişteki 

muayene peronunu esnek peronlar-
la beraber 5’ten 8’e çıkardık. Ayrıca 
24 TIR’a aynı anda akaryakıt dağıtı-
mı yapabilen 24 pompalı akaryakıt 
istasyonu gerçekleştirdik, buradaki 
yığılmaları da önledik. Tarım ve 
Orman Bakanlığımızın kontrolleri 
için de 30 dönüm büyüklüğünde 
veteriner kontrol noktasını ayırdık. 
Hamzabeyli’de de çok iyi çalışmalar 
yapıyoruz. Orayı da tamamladık 
inşallah yakın zamanda açılışını 
gerçekleştireceğiz. Orayı da 64 dö-
nümde 154 dönüme çıkarttık. 4 giriş 
- 4 çıkış, 8 olan peron sayısını 6 giriş 
- 6 çıkış olmak üzere 12 perona çı-
karttık. Yolcu bölümünde de toplam 
8 peronda hizmet veriyoruz. Ayrıca 
12 akaryakıt istasyonu oluşturduk. 
Tüm bu peronlarımızda da tek durak 
sistemine göre modernize ettik.”

‘İHRACATTA OLDUĞU GİBİ GİRİŞ-
ÇIKIŞTA DA REKOR KIRIYORUZ’

Yunanistan’a açılan İpsala Sınır 
Kapısı’ndaki çalışmaların devam et-
tiğini ve yüzde 92 oranında tamam-
landığını kaydeden Pekcan, “105  
Mart ayında Kapıkule Sınır kapı-
mızdan 1422 giriş - 1329 çıkış ile 28 
- 29 Mart’ta en yüksek giriş - çıkış 
rakamını yakalamıştık 2751 TIR ola-
rak ama dün itibariyle 15 Nisan’da 
1438 TIR girişi sağlanmış. Biz artık 
kendi rekorumuzu ihracatta olduğu 
gibi giriş - çıkışta da kırmaya devam 
edeceğiz Allah’ın izniyle. Mart orta-
lamasına baktığımızda 1230 TIR gi-
rişi ile birlikte 1152 TIR çıkışı mevcut. 
Buna göre baktığımızda 2017-2018 
senesinde bu rakamlar 750 - 800 
adetti günlük. Şu anda biz bunu 
günlük giriş - çıkış sayısını Mart 
2021’de yüzde 54 arttırdık. Bunlar 
çok önemli rakamlar. Ayrıca bu giriş 
- çıkış sayılarıyla bir TIR’ın işlemini 1 
dakika 25 saniyede gerçekleştirdiği-
mizi görüyoruz. Hamzabeyli Gümrük 
Kapısı’nda da güzel başarılar elde 
ettik. Daha önce burada 300 - 315 
giriş - çıkış rakamları vardı gündüz. 
Hem 2017 hem de 2018 rakamları 
bunlar. Mart ayında burada da 610 
TIR girişi 671 TIR çıkışı olarak 1281 
giriş - çıkış hacmine ulaştık. Burada 
da 2021 Mart ayı rakamlarımız TIR 
giriş - çıkışımız yüzde 70 artış sağ-
ladı” diye konuştu.

‘BULGARİSTAN İLE YAPTIĞIMIZ 
İŞBİRLİĞİ ÖNEMLİ’

Bakan Pekcan, verdiği rakamla-
rın ülkemizin ekonomisi ve ticareti 
için son derece önemli rakamlar 

Bakan Pekcan: Gümrük kapılarında
 1 dakika bile kaybetme lüksümüz yok
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olduğunu ifade ederek, “Tabii bura-
da sadece bizim yaptıklarımız değil, 
muhataplarımızın komşularımızın 
Bulgar makamlarıyla yaptığımız 
işbirliği de son derece önemli. Bura-
daki eylem planlarımız çerçevesin-
de de kendileriyle sık sık bir araya 
geldik, muhataplarımızla irtibat 
halinde olduk ve onlara buradaki 
yapısal değişikliklerin gerçekleştiri-
lebilmesi için kendilerinden bek-
lentilerimizi her fırsatta gündeme 
getirip, ısrarlı bir şekilde de takipçisi 
olduk.  Geçtiğimiz yıl içerisinde ben 
Bulgar Maliye Bakanı ve Ekonomi 
ile görüşmelerimiz oldu. Tüm bu 
görüşmelerde Kapitan Andreevo 
Gümrük Kapısı’nda alınması gereken 
tedbirleri kendileri ile paylaştık ve 
bütün talepleri dile getirdik. Sınır 
kapılarımızdaki sorunları tek taraflı 
olarak gidermenin dış ticaretimiz ve 
gümrük işlemlerimizi kolaylaştırma 
konusunda yetersiz kalacağını artık 
tecrübe ile sabit. Komşularımızla 
sorunları konuşarak, istişare ede-
rek, çözebileceğimizi görüyoruz, son 
derece de önem arz ediyor” dedi.

‘GÜZEL HABERLER ALMAK İNSANI 
MUTLU EDİYOR’

Gümrük kapılarındaki kapasite 
geliştirme faaliyetlerinin sürdüğünü 

söyleyen Bakan Pekcan, şöyle devam 
etti:

“Kapılarımızda olan çalışmaları 
gün ve gün takip ediyoruz. Sabah 
bana evden çıkmadan iki bilgi geliyor. 
Birisi bütün sınır kapılarından çıkan 
ve giren TIR sayıları ve de o günkü 
ihracat - ithalat rakamları. Sabah ilk 
gözümü açtığımda gördüğüm şey 
onlar. Bu hepimiz için önemli, güne 
onunla başlamak lazım. Güzel haber-
ler almak da insanı mutlu ediyor.  En 
güzel haber ve beklentimiz Kapitan 
Andreevo’da frigo TIR’lar için özel gi-
riş çıkış hattı yapılıyor. Biz bir an önce 
bu projenin devreye girmesini bekli-
yoruz ve bu hattın devreye girmesiyle 
beraber Kapıkule’deki giriş - çıkış 
sayılarımız çok daha hızla artacak. 
Lesovo’daki çalışmalar var. Peron 
sayıları 4’ten 7’ye çıkarılıyor Bulgar 
makamları tarafından. Kendilerinden 
sadece Kapıkule değil Lesova kapısı-
nın da hayvansal ve bitkisel ürünlerin 
AB’ye girişine yetkilendirilmesi konu-
sunda taleplerimizi iletiyoruz. Bunu 
hem Bulgar hükümeti nezdinde hem 
de AB’li muhataplarımız nezdinde 
iletiyoruz ki biraz daha açılım sağla-
yabilelim. Ayrıca Kapitan Andreevo’da 
da veteriner kontrol noktasının 
genişletilme çalışmaları yapıldığını 
öğreniyoruz, o da bizim elimizi rahat-

latacak. Muhataplarımızla yaptığı-
mız istişarelerde, özellikle nakliyeci 
firmalarımızdan bozulabilir ürün 
taşıyan, soğutuculu nakliye araçları-
mızın TIR garajlarına Bulgar tarafında 
16-17 saat beklenildiği bilgisi bize 
ulaştı. Hemen devreye girdik. Artık bu 
araçlarımız en fazla 2 saat bekleye-
rek sınırdan geçiş sağlayabiliyorlar. 
Son olarak Bulgaristan tarafının bir 
süredir uygulamakta olduğu TOL 
adını verdikleri yol geçiş ücretleri 
ve çok büyük cezalar vardı. Bunlarla 
ilgili de hemen girişimlerimizi yaptık, 
bu cezaların iptalini sağladık. Hatta 
cezaların iadelerini de sağladık.”

‘2020’DE 9.7 TON UYUŞTURUCU 
YAKALADIK’

Bakan Ruhsar Pekcan,  “Amacımız 
yasal ticareti kolaylaştırırken, yasal 
olmayan ticareti de engellemek ve 
ticareti en güvenilir ve yasal yapıldığı 
ülkelerden birisi haline gelmek. Mü-
cadelemize de bu doğrultuda devam 
edeceğiz. Bu sene 2 rekor yakalama 
yaptık Kapıkule’de bu sene. Bir tanesi 
2 ton 70 kilo esrar, diğeri 2 milyon 
800 bin adet uyuşturucu hapı yine 
Kapıkule’de yakaladık. 2020 yılında 
toplam 9.7 ton uyuşturucu yakaladık. 
Bunun 5.4 tonunu Kapıkule’de yaka-
ladık” dedi.

[dış ticaret ►
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2021 yılı Ocak-Mart döneminde 
toplam üretim yüzde 1 artarken, 
otomobil üretimi bir önceki yılın 

aynı dönemine göre yüzde 10 oranında 
azaldı. Bu dönemde, toplam üretim 
345 bin 619 adet, otomobil üretimi ise 
211 bin 877 adet düzeyinde gerçekleşti.

2021 yılı Ocak-Mart döneminde 
toplam pazar geçen yılın aynı döne-
mine göre yüzde 61 artarak 206 bin 
597 adet düzeyinde gerçekleşti. Bu 
dönemde otomobil pazarı ise yüzde 
57 oranında arttı ve 156 bin 464 adet 
olarak gerçekleşti.

Ticari araç grubunda, 2021 yılı 
Ocak-Mart döneminde üretim yüzde 
26 seviyesinde artarken, ağır ticari 
araç grubunda yüzde 46 oranında, 
hafif ticari araç grubunda yüzde 25 
oranında arttı. 2020 yılı Ocak-Mart 
dönemine göre ticari araç pazarı 
yüzde 73, hafif ticari araç pazarı yüzde 

70 ve ağır ticari araç pazarı yüzde 88 
arttı.

2021 yılı Ocak-Mart döneminde 
bir önceki yılın aynı dönemine göre, 
toplam otomotiv ihracatı adet bazında 
yüzde 6 oranında, otomobil ihracatı 
yüzde 19 oranında azaldı. Bu dönem-
de, toplam ihracat 261 bin 109 adet, 
otomobil ihracatı ise 155 bin 457 adet 
düzeyinde gerçekleşti.

2021 yılı Ocak-Mart döneminde bir 
önceki yılın aynı dönemine göre, top-
lam otomotiv ihracatı Dolar bazında 
yüzde 10, Euro bazında geçen yılın 
aynı dönemine göre yüzde 0,4 arttı. 
Bu dönemde toplam otomotiv ihracatı 
7,8 Milyar $ olarak gerçekleşirken, 
otomobil ihracatı yüzde 8 azalarak 2,7 
Milyar $ seviyesinde gerçekleşti. Euro 
bazında otomobil ihracatı ise yüzde 
16 azalarak 2,2 Milyar € seviyesinde 
gerçekleşti

Mart’ta  üretim, otomotivde yüzde 1 
arttı, otomobilde yüzde 10 düştü

2021 yılı Ocak-Mart 
döneminde toplam 

pazar geçen yılın aynı 
dönemine göre yüzde 

61 artarak 206 bin 
597 adet düzeyinde 

gerçekleşti. Bu 
dönemde otomobil 
pazarı ise yüzde 57 

oranında arttı ve 156 
bin 464 adet olarak 

gerçekleşti.

Otomotiv Sanayicileri 
Derneği Yönetim Kurulu 

Başkanı Haydar YENİGÜN 
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çift kanatlı 
gençler

Harvard, MIT, Columbia, Brown, 
Berkeley, Münih Teknik, Turin Politeknik

inovasyon  teknoloji uluslararası ödüle

• WeWALK, dünyaca ünlü Fortune 500 Edison Ödüllerinde Altın Ödülün

• Hayal Ortağım GSMA

• Hayal Ortağım WeWALK, Birleşmiş Milletler örnek proje

• 2 YGA mezunu, MIT Innovators Under 35 “Yılın Öncü Yenilikçisi”

• Forbes “30 Yaş Altı Yılın İnovasyon Lideri”

• Anadolu’ya Bilim Göçü Peer Awards for Excellence

• YGA, “Great Place to Work”

“ İlim ilim bilmektir, ilim kendin bilmektir.” Yunus Emre

Hayal Ortağım

Türkiye’nin ilk 

HydrosolarTwin Bilim SetiWeWALK
PİRİ

[sektör savunma ►

Hava-Hava Füzesi Bozdoğan hedefi tam 
isabetle vurdu

Türkiye, yıllardır yurt dışından zor şartlarda ithal ettiği havadan havaya füzeleri, yerli 
ve milli imkânlarla geliştirme hedefinde önemli bir aşamayı başardı. İlk etapta F-16 savaş 
uçağı ve Akıncı insansız hava araçlarına entegre edilecek yerli ve milli hava-hava füzesi 

Bozdoğan’ın en kritik testlerinden biri gerçekleştirildi.

TÜBİTAK SAGE tarafından ge-
liştirilen, Türkiye’nin ilk görüş 
içi havadan havaya füzesi 

Bozdoğan, uçaktan ilk atışını başa-
rıyla gerçekleştirdi. F-16’dan atılan 
Bozdoğan, hedefi “doğrudan vuruş” 
ile imha etti.

Türkiye, yıllardır yurt dışından 
zor şartlarda ithal ettiği havadan 
havaya füzeleri, yerli ve milli imkân-
larla geliştirme hedefinde önemli bir 
aşamayı başardı. 

İlk etapta F-16 savaş uçağı ve 
Akıncı insansız hava araçlarına 
entegre edilecek yerli ve milli hava-
hava füzesi Bozdoğan’ın en kritik 
testlerinden biri başarı ile gerçek-
leştirildi.

2022’de TSK Envanterine girmesi 
bekleniyor

7 Nisan 2021 tarihinde, Hava 
Kuvvetleri Komutanlığı’na bağ-
lı 4 F-16 uçağı ve 10. Tanker Üs 
Komutanlığı’na bağlı tanker uçak 
koordinesinde bir atış testi yapıldı. 
F-16 tarafından hava hedefine karşı 
ateşlenen Bozdoğan, hedefi doğru-
dan vuruş ile imha etti. Bozdoğan’ın 
2022’de Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) 
envanterine girmesi bekleniyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan “Genç-
lere maşallah”

Bozdoğan’ın geliştirilme sürecini 
yakından takip eden Cumhurbaşkanı 
Recep Tayyip Erdoğan, Bozdoğan’ın 
havadan havaya atış yaptığı ilk testi 
sosyal medyadan şöyle duyurdu: 
“Türkiye, havadan havaya füze tek-
nolojisine sahip sayılı ülkelerden biri 
olmayı başardı. Genç teknisyen ve 
mühendislerimizin GÖKTUĞ projesinde 
geliştirdiği görüş içi hava-hava füze-
miz BOZDOĞAN, ilk atışta hedefi tam 
isabetle vurdu. Gençlere maşallah.”

Göktuğ Projesi
Ses hızının çok üstünde uçan ve 

yüksek manevra yeteneğine sahip 
Bozdoğan, Savunma Sanayii Başkanlı-
ğı adına TÜBİTAK SAGE tarafından Türk 
Hava Kuvvetleri’nin ihtiyaçları doğrul-
tusunda Göktuğ Projesi kapsamında 
geliştiriliyor.

İki kardeş: Bozdoğan ve Gökdoğan
TÜBİTAK SAGE tarafından baş-

latılan Göktuğ Projesi, Bozdoğan ve 
Gökdoğan füzeleri ile bunların eğitim-
lerinde kullanılacak elektronik eğitim 
füzelerinin geliştirilmesini hedefliyor. 
Her ikisi de havadan havaya füzeler 

olan Bozdoğan ve Gökdoğan, hava 
üstünlüğünün tesis edilmesinde kritik 
önemde görülüyor. Bozdoğan, görüş 
içi bir füzeyken, Gökdoğan görüş ötesi 
bir füze niteliği taşıyor.

SİHA’larda da kullanılacak
Öncelikli olarak F-16 uçaklarına 

entegrasyonu planlanan Bozdoğan 
ve Gökdoğan, muharip uçak, büyük 
gövdeli uçak, helikopter, insansız hava 
aracı ve seyir füzelerine karşı kullanı-
labilecek.

Akıncı, Aksungur gibi SİHA’ların 
mühimmatları arasına da girmesi 
planlanan Bozdoğan ve Gökdoğan, 
milli muharip uçağın da önemli silahla-
rından biri olacak.

Bozdoğan’ın özellikleri
Kısa menzilli, kızılötesi görüntü-

leyicili arayıcı başlıklı (IIR) Görüş İçi 
Hava-Hava Füzesi olan Bozdoğan’ın 
bazı temel özellikleri şöyle:

Ağırlık : 140 kg
Uzunluk : 3300 mm
Max Çap : 160 mm
Tip : Görüş içi (WVR)
Hız : >4 Mach
Fonksiyon : Kısa menzilli yakın 



1�Kocaeli Odavizyon

çift kanatlı 
gençler

Harvard, MIT, Columbia, Brown, 
Berkeley, Münih Teknik, Turin Politeknik

inovasyon  teknoloji uluslararası ödüle

• WeWALK, dünyaca ünlü Fortune 500 Edison Ödüllerinde Altın Ödülün

• Hayal Ortağım GSMA

• Hayal Ortağım WeWALK, Birleşmiş Milletler örnek proje

• 2 YGA mezunu, MIT Innovators Under 35 “Yılın Öncü Yenilikçisi”

• Forbes “30 Yaş Altı Yılın İnovasyon Lideri”

• Anadolu’ya Bilim Göçü Peer Awards for Excellence

• YGA, “Great Place to Work”

“ İlim ilim bilmektir, ilim kendin bilmektir.” Yunus Emre

Hayal Ortağım

Türkiye’nin ilk 

HydrosolarTwin Bilim SetiWeWALK
PİRİ



20 Kocaeli Odavizyon

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik 
Araştırma Kurumu, Bilişim ve Bilgi 
Güvenliği İleri Teknolojiler Araştır-

ma Merkezi (TÜBİTAK BİLGEM) ile SAMM 
Teknoloji’nin ortak çalışmalarıyla geliş-
tirilen fiber optik tabanlı çevre güvenliği 
sistemi, güvenlik açısından önem taşıyan 
kritik tesislerin korunmasında kullanıla-
cak.

Korunacak alan yer altına/çit üzerine 
döşeli fiber optik kabloyla taranıyor

Fiber Optik Tabanlı Akustik Algılayıcı 
Sistem (FOTAS) kapsamında yer altına 
/ çit üzerine yerleştirilen optik kablolar 
akustik birer hassas sensöre dönüştürü-
lüyor. Böylece sistemin döşeli bulunduğu 
hatta meydana gelen mekanik hareketler 
akustik olarak algılanabiliyor.

Sistem derin öğrenmeli yapay zeka 
sayesinde koşma, tırmanma, sürünme, 
zıplama gibi farklı hareketleri sınıflaya-
biliyor. Kapalı devre televizyon kamera-
larıyla da birlikte çalışabilen sistem, acil 

bir durumda ilgili bölgedeki kameraya 
anında bağlanabiliyor.

10 ve 50 kilometreye kadar algılama 
yapabiliyor

Sistemin şimdiye kadar 10 ile 50 
kilometreye kadar algılama yapabilecek 
iki modeli geliştirildi, sismik veri alımın-
da kullanılması üzerine çalışmalar da 
devam ediyor.

Çamlıca Radyo ve Televizyon Kulesi ile 
Bilişim Vadisi’ni koruyor

Proje kapsamında geliştirilen sistem 
yüksek güvenlik gerektiren İstanbul 
Çamlıca Radyo ve Televizyon Kulesi ile 
Gebze’de bulunan Bilişim Vadisi’nde 
kuruldu. Böylelikle ilgili hattın güzergahı 
boyunca oluşan izinsiz geçiş girişimleri 
ve yetkisiz kazılar gibi her türlü hareket 
anında tespit edilebiliyor.

Sistemin kısa zaman içerisinde demir 
yolları ile İGDAŞ gibi noktalarda da kuru-
lumu yapılacak.

Kritik tesislerin çevre 
güvenliğinde fiber optik tabanlı 
güvenlik sistemleri kullanılacak

[bilim ve kadınlar ►

Fiber Optik Tabanlı 
Akustik Algılayıcı 

Sistem (FOTAS) 
kapsamında yer 

altına / çit üzerine 
yerleştirilen optik 

kablolar akustik 
birer hassas sensöre 

dönüştürülüyor. 
Böylece sistemin 
döşeli bulunduğu 

hatta meydana gelen 
mekanik hareketler 

akustik olarak 
algılanabiliyor.



Kritik tesislerin çevre 
güvenliğinde fiber optik tabanlı 
güvenlik sistemleri kullanılacak
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[makro bakış ►

Türk Sanayici ve İş İnsanları Der-
neği (TÜSİAD) Yönetim Kurulu 
Başkanı Simone Kaslowski, 

ekonomik reform uygulama progra-
mının üç aylık sürelerde reel kesimle, 
STK’larla birlikte takip edilmesinin 
“kritik önemde” olduğunu vurguladı 
ve  “İstikrarlı büyüme hattına otur-
mamız için ana hatları ve gereklilikle-
ri herkesçe bilinen yapısal reformla-
rın bir an önce hayata geçirilmesinin 

şart olduğunu düşünüyoruz” dedi.
TÜSİAD olağan Genel Kurul 

toplantısının açılışında konuşan 
Kaslowski, “Aksi taktirde had saf-
haya varan işsizliğin de etkisiyle, 
alım gücündeki azalma, enflasyonun 
yükselmesi, büyümenin finansma-
nı gibi temel sorunların çözülmesi 
mümkün değildir. TL’ye, kaybettiği 
güveni mutlaka yeniden kazandırma-
lıyız” dedi.

ABD’de yeni yönetimin “1.9 trilyon 
dolarlık sosyal demokrat renk-
ler taşıyan” paketinin yaratacağı 
ivmenin, dünya ekonomisinde de 
olumlu etkiler yapacağını vurgulayan 
Kaslowski, “Büyüme konusundaki 
olumlu etki, fonların artan faizler 
nedeniyle ABD’ye kayması, enflas-
yonist baskı gibi başka sonuçlarla, 
yükselen piyasalar üzerinde olumsuz 
etki yapabilir. Dünya ekonomisinde, 

TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Simone Kaslowski:

“Yapısal reformların bir an önce hayata 
geçirilmesinin şart olduğunu düşünüyoruz.” 

Türk Sanayici ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Simone Kaslowski, 
ekonomik reform uygulama programının üç aylık sürelerde reel kesimle, STK’larla birlikte 

takip edilmesinin “kritik önemde” olduğunu vurguladı ve “İstikrarlı büyüme hattına oturmamız 
için ana hatları na hatları ve gereklilikleri herkesçe bilinen yapısal reformların bir an önce 

hayata geçirilmesinin şart olduğunu düşünüyoruz” dedi.
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geçmişe göre çok farklı dinamiklerin 
harekete geçtiğini görebiliyoruz” dedi 
ve ekledi: 

“Dünyanın yeni düzeni, belli ki 
inşa ediliyor. 2021 de gelecek on 
yılın temel taşlarının döşeneceği 
yıl olacak. Türkiye’nin, bu tarihi anı, 
fırsat ve risklerini iyi değerlendirmesi 
lazım. 

Pandemi yılında kredi genişleme-
sine bağlı olarak gerçekleşen istisnai 
büyüme ile enflasyonist baskıların 
arttığı, işsizlik sorununun devasa bo-
yutlara eriştiği, hem faizin hem kurun 
yükseklerde seyrettiği bir ekonomik 
ortamda yaşıyoruz.

İşsizlik, toplumumuzun bugününü 
ve geleceğini korkutucu şekilde teh-
dit etmektedir. Bunun yanında geç-
miş on yılın küresel ölçekteki kolay 
finansman koşulları, giderek ortadan 
kalkıyor. Rezervlerimiz azaldı. İşte 
böyle bir dönemde hükümetimiz yeni 
bir ekonomi paketiyle piyasalara 
olumlu mesaj vermeye çalıştı.

Bu çabayı olumlu karşılıyoruz. 
Atılması planlanan adımların, somut-

laştırılarak paylaşılması ve rakamsal 
hedeflerin netleşmesi, programı 
daha verimli ve kredibilitesi daha 
yüksek hale getirecektir. 

Bir reform sürecinin olmazsa 
olmazı olarak gördüğümüz ‘he-
sap verilebilirlik’, ancak bu şekilde 
anlam kazanacaktır. Geçtiğimiz üç 
yılda, benzer programların ve eylem 
planlarının açıklandığına tanık olduk. 
Bunların istenen sonuca ulaşamadı-
ğını da, üzülerek gözlemledik.

Geçtiğimiz hafta Hazine ve Maliye 
Bakanlığı tarafından kamuoyu ile 
paylaşılan reform uygulama progra-
mının üç aylık sürelerde reel kesim-
le, STK’larla birlikte takip edilmesi 
kritik öneme sahiptir. Böylece hem 
uygulamayı hem de süreci somut-
laştırmış oluruz. İstikrarlı büyüme 
hattına oturmamız için ana hatları 
ve gereklilikleri herkesçe bilinen ya-
pısal reformların bir an önce hayata 
geçirilmesinin şart olduğunu düşü-
nüyoruz.

Aksi taktirde had safhaya varan 
işsizliğin de etkisiyle, alım gücündeki 
azalma, enflasyonun yükselmesi, 
büyümenin finansmanı gibi temel 
sorunların çözülmesi mümkün değil-
dir. TL’ye, kaybettiği güveni mutlaka 
yeniden kazandırmalıyız. Aksi halde 
krizden çıkışımızın çok zorlaşacağı 
kanısındayız. 

TL’nin zayıflığı bizi de dışsal 
şoklar karşısında sürekli zayıf bıra-
kacaktır. Bu hedefe yönelik olarak 
bugüne dek titizlikle korunan bütçe 
dengesine daha fazla dikkat etmek, 
daha önce ülkemize büyük sıkıntılar 
yaşatan ikiz açık ortamına, dönme-
mek gerektiğini düşünüyoruz. Bu 
bağlamda gıda enflasyonunun özel 
olarak ele alınmasının, tarım sektö-
rünün sorunlarını gündeme getirecek 
ve kalıcı olarak çözecek bir prog-
ramın da hazırlanmasının gereğine 
inanıyoruz. Bu konularda hazırladı-
ğımız kapsamlı raporun yetkililerce 
değerlendirileceğini umuyoruz. 

Reform Programında bu yönde 
öngörülmüş adımların takipçisi ola-
cağız. Gıda enflasyonu ve işsizliğin, 
artması ve yayılması; eğer önlem 
alınmaz ise toplumumuza çok zarar 
verecektir.

Diplomatik esneklik ve yapıcılık 
ile çatışmacılık; laiklik ve bilimsel-
likle hurafe; özgürlükçü ilkeler ile 
baskıcılık; doğayı sakınmak ile onu 
talan eden bir hoyratlık; kadınların 
eşitliğini benimsemek ile onları ikinci 
sınıflığa mahkum etmek; demokrasi 
ile otoriterlik; çoğulculuk ile çoğun-

lukçuluk; vatandaşlık hakları ile te-
baacılık; hukukun üstünlüğü ve ifade 
özgürlüğü ile baskıcılık arasındaki 
tercihler, dünyada ve ülkemizde nasıl 
yaşayacağımıza dair tercihlerdir.

TÜSİAD’ın bu yıl ellinci kuruluş 
yıldönümümü olduğunu anımsa-
tan Kaslowski, “Cumhuriyet’in yarı 
yaşında sayılırız. Kurulduğumuz 
dönem ülkemiz açısından bir kriz 
dönemiydi” dedi ve ekledi: “Her geçen 
gün eksikliğini daha derinden hisset-
tiğimiz, özlediğimiz, sevgili Mustafa 
Koç kırkıncı yıl münasebetiyle yaptığı 
konuşmada TÜSİAD’ın misyonunu 
şu şekilde anlatmıştı:  “Bu derneğin 
ilk kuruluş hedefi, Ankara’ya, başta 
sanayi olmak üzere, özel sektörün 
ülke kalkınmasındaki rolünü ve öne-
mini daha iyi anlatabilmekti. Tabii ki 
bu sınırlı hedef çok çabuk aşıldı. Biz 
ekonomide, siyasette, sosyal alanda 
tartışılan konularda görüşlerimizi 
söyleriz, bunu yaparak da o konu 
özelinde taraf oluruz… Ülke yararını 
hangi tezde gördüğümüze bakar, 
ona göre konuşuruz. Çoğu zaman da 
alternatif yollar, görüşler üretir, bun-
ları ortaya koyarız… Biz, konumların 
değil konuların savunucusuyuz. Artık 
yarım asrı devirmiş bir kurumuz. 

Temelleri, Mustafa Kemal Atatürk 
tarafından atılan, ilkelerine yürekten 
bağlı olduğumuz, ve iki yıl sonra Yü-
züncü yaşını kıvançla kutlayacağımız 
Cumhuriyetimizin, temel ilkelerinden 
ve hedeflerinden vazgeçmeden ama 
onları çağa uydurmayı da beceren bir 
yaratıcılıkla yeni dünyada, ülkemi-
zin hakettiği yeri almasını istiyoruz. 
Bunu yapabilecek kapasitemizin, 
yaratıcılığımızın, irademizin olduğu-
na eminiz. TÜSİAD olarak dün olduğu 
gibi yarın da bu heyecan verici yol-
culuğun bir parçası olmaya devam 
edeceğiz” dedi. 

Kaslowski, “Pandeminin aramız-
dan alıp götürdüğü insanlarımıza 
ve erkek şiddetine maruz kalarak 
hunharca katledilen tüm kadınla-
ra da, Allah’tan rahmet diliyorum. 
Bu dönemde hepimize umut veren 
gelişmeler de yaşadık. Almanya’da 
yetişmiş Özlem Türeci ve Uğur Şahin, 
doğru koşullar yaratıldığında, uygun 
ortam sağlandığında Türk kadınla-
rının, bilim insanlarının neler yapa-
bileceğini tüm dünyaya gösterdiler. 
Türkiye’nin ve insanımızın imajını 
da hiçbir lobi şirketinin, hiçbir halkla 
ilişkiler kampanyasının başaramaya-
cağı derecede yükselttiler. Onlara da 
ayrıca teşekkür etmek isterim” diye 
ekledi.
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[etkinlik ►

Sarkuysan Yönetim Kurulu Başkanı 
Hayrettin Çaycı:

“Bakır hayat çizgim oldu”

Kocaeli Sanayi Odası’na bağlı Meslek Komite üyelerinin davetli olarak 
katılım sağladığı online hafta sonu buluşması etkinliğinde  Sarkuysan 
Yönetim Kurulu Başkanı Hayrettin Çaycı ve Kibar Holding CEO’su Haluk 

Kayabaşı konuşmacı olarak yer aldılar.  

Sarkuysan Yönetim Kurulu Başkanı  Hayrettin Çaycı sözkonusu etkinlikte 
“Dünyada ve Türkiye’de emtia borsalarına kronolojik bakış ve hedging 

zorunluluğu” konulu bir sunum gerçekleştirdi.

On-line hafta sonu buluşmasına 
ilk konuşmacı olarak başlıyan 
Sarkuysan Yönetim Kurulu Baş-

kanı  Hayrettin Çaycı, sözlerine öğren-
cilik yıllarından başlayarak, bugüne 
kadar süren çalışma hayatını aktardı. 
“Bakır Hayat Çizgim oldu.” diyen Hay-
rettin Çaycı, şunları anlattı: 
“Biri karşılıksız olmak üzere çift burs 
aldım. Uluslararası stajlarda yaparak 
2 yıl yurt dışında kaldım. Stajlarımı 
Finlandiya’da yaptım. Hemen hemen 
bir seneye yakın da mühendis gibi kal-
dım. Baktılar ki firmaya çok faydası 
oluyor, Rabak da müsaade etti. Sonra 
geldim Rabak’da iş hayatına başla-
dık. Önce dökümhanedeydim, sonra 
rafinasyon şefi oldum. Bir de Rabak’a 
pirinç dökümündeki makineler be-
nim holümde sandıklarla duruyordu. 
Bunlar nedir dediğimde, hadde dedi-

ler bana. Biz bunları getirdik. O sırada 
Türkiye’de bu konu yeni yeni gelişiyor. 
Rabak dışarıdan alüminyum levha ge-
tirip onları yuvarlak kesip alüminyum 
sıvamacılarına mutfak uygulamaları 
için veriyordu. Peki, bu hadde alümin-
yumda yapmaz mı dedik. Almanya’da, 
oraya gittik görüşmeye elimizdeki 
haddeler için. Onlar da bu haddenin 
alüminyuma haydi haydi yeteceğini, 
lüks bile geleceğini söylediler. 
Rabak alüminyuma ilk filmaşin pro-
jesi, İzmit’te kurulan levha projesi ilk 
benden geçti. Ben sonra tabi onların 
projelerini yaptım. İlk alüminyum için 
haddeyi Kağıthane’de kurdum. Sonra 
Rabak İzmit Köseköy’deki yeri alın-
ca oraya büyük binalar yapıldı. Zaten 
elektrolizhaneyi büyütüyorduk ve o 
elektroliz ile dökümhanelerin büyü-
tülmesi sırasında çok yoğun olduğum 

için, “ben alüminyum ile daha fazla il-
gilenemem” dedim.”
Mecburi hizmeti bittiğinde Sarkuysan’a 
geçtiğini anlatan Hayrettin Çaycı, “Ben 
yaşıma göre çok erken mevkilere gel-
dim. Mesela burada fabrika müdürü 
olduğumda 30 yaşındaydım. Peşinden 
genel müdür muavini oldum, 4 sene 
sonra 1983 senesinin sonunda da ge-
nel müdürlüğe vekaleten atandım. 
Genel müdür 1983 senesinin kasım 
ayında ayrıldı. 1,5 seneye yakın genel 
müdürlüğe vekalet ettim. Benim için 
çok erken genel müdürlük, 14 ay da 
başka birini bulun diye ben talipli ol-
madım genel müdürlüğe. 
Bizim her sene aralık ayında işletme-
nin açılış günü var. İşte 1984 yılında o 
açılış gününde, yönetim kurulu baş-
kanı anons etti, yeni genel müdürünüz 
Hayrettin Çaycı oldu dedi. İşte o gün bu 
gündür şirketin genel müdürüyüm.” di-
yerek sözlerini tamamladı.
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Kibar Holding CEO’su Haluk Ka-
yabaşı “Sürdürülebilirlik ve Sür-
dürülebilir Kalkınma” konulu su-

numuna “Sanayi Devrimi” konusu ile 
başladı. Haluk Kayabaşı, çevre sorun-

larının gide-
rek arttığını, 
artan çevre 
sorunları için 
çözümün sür-
dürülebi l i r-
lik olduğunu 
vurgulayarak; 

2015 Paris anlaş-
masını anlattı. Haluk 
Kayabaşı Birleşmiş 
Milletler 2030 slo-

ganı olarak “Arkada kimseyi bırakmak 
yok” dedi.
Kayabaşı,sunumunda “Avrupa 2020 
Stratejesi”, “Avrupa 2030 İklim ve 
Enerji Çerçevesi”, “Avrupa 2050 Enerji 
Yol Haritası” ve “Avrupa yeri mutaba-
katı”  konuları hakkında geniş bir bilgi-
lendirme yaptı. 

Kibar Holding CEO’su Haluk Kayabaşı: 
Artan çevre sorunları için çözüm 

sürdürülebilirlik

Kocaeli Sanayi Odası’na bağlı Meslek Komite üyelerinin davetli olarak 
katılım sağladığı online hafta sonu buluşması etkinliğinde Kibar Holding 

CEO’su Haluk Kayabaşı; “Sürdürülebilirlik ve Sürdürülebilir Kalkınma” 
konulu bir sunum gerçekleştirdi. 

Toplam 112 dolayında katılımcının yer  aldığı Online toplantıyı Kocaeli Sana-
yi Odası Meclis Başkanı Hasan Tahsin Tuğrul yönettti. Toplantıda ilk sözü 
alan Kocaeli Sanayi Odası Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, hafta sonunda böy-
lesine kaliteli bir sunum ve toplantıyı izlemekten büyük bir keyif aldığını 
vurgulayarak aynı zamanda KSO Meclis üyesi de olan konuşmacı Hayrettin 

Çaycı’ya ve Kibar Holding CEO’su Haluk Kayabaşı’na teşekkür etti.
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Zeytinoğlu, 
“Ekonomimiz 2020 yılının 
son çeyreğinde yüzde 5.9 

büyüdü. Böylece 2020 
yılını yüzde 1.8 büyüme 

ile tamamlamış olduk. 
Bu performansla OECD 

ülkeleri arasında ilk, G-20 
ülkeleri arasında ikinci 
sırada yer aldık ve yılı 

büyüyerek tamamlayan 
nadir ülkeden biri olduk.” 

dedi. 

Kocaeli Sanayi Odası mart ayı Meclis 
Toplantısı gerçekleşti

[oda meclisi ►

Kocaeli Sanayi Odası(KSO) Mart 
Ayı Meclis Toplantısı KSO 
Meclis Başkanı Hasan Tahsin 

Tuğrul Başkanlığı’nda zoom çevri-
miçi toplantı yazılımı ile yapıldı. KSO 
Meclis toplantısına konuk konuşmacı 
olarak Türkiye’nin Otomobil Girişim 
Grubu San. ve Tic. A.Ş.  (TOGG) CEO’su 
Mehmet Gürcan Karakaş katıldı.

Kocaeli Sanayi Odası’nın Mart ayı 
Meclis toplantısında ilk sözü alan 
Başkan Ayhan Zeytinoğlu, konuş-
masına Çanakkale Zaferinin 106. 
Yıldönümünde, Gazi Mustafa Kemal 
Atatürk ve tüm şehitlerimize rahmet 
dileyerek başladı.

BÜYÜME PERFORANSI
KSO Başkanı Zeytinoğlu konuş-

masının devamında güncel ekonomik 
gelişmelere ilişkin değerlendirmeler-
de bulundu. Zeytinoğlu, “Ekonomimiz 
2020 yılının son çeyreğinde yüzde 
5.9 büyüdü. Böylece 2020 yılını yüz-
de 1.8 büyüme ile tamamlamış olduk. 

Bu performansla OECD ülkeleri 
arasında ilk, G-20 ülkeleri arasında 
ikinci sırada yer aldık ve yılı büyüye-
rek tamamlayan nadir ülkeden biri 
olduk.” dedi.

 Sektörlerin katkısına ilişkin 
açıklamalarda bulunan Zeytinoğ-
lu, “Sanayi sektöründen yüzde 1.8, 
imalat sanayi sektöründen yüzde 
1.9 katkı geldi. Hizmetler sektörün-
de yüzde 4.5, inşaat sektöründe ise 
yüzde 3.5 daralma yaşandı. Mal ve 
hizmet ihracatında yüzde 15.4’lük bir 
daralma var. Bunun turizm gelirle-
rinin azalmasından kaynaklandığını 
düşünüyoruz. İthalatta da pandemi-
ye rağmen yüzde 7.4’lük bir artış var. 
İthalat artışının geçmiş dönemlerden 
ertelenen alımlar ve yatırım malları 
taleplerinden kaynaklandığını düşü-
nüyoruz.” dedi.

DIŞ TİCARET 
Şubat ayı dış ticaret verilerine 

ilişkin değerlendirmelerde bulunan 
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Zeytinoğlu, ihracatın en yüksek 
şubat ayı gerçekleşmesi olduğunu 
belirterek, “Şubat ayında ihraca-
tımız, geçen yılın aynı ayına göre 
yüzde 9.61 artışla 16 milyar 12 milyon 

dolar olarak gerçekleşti. Bu ihracat 
rakamının şubat ayları içerisinde en 
yüksek seviye olduğunu memnu-
niyetle görüyoruz. Suudi Arabistan 
ambargosu, ihracatçılarımızın kon-

teyner bulma ve ihracat taşımala-
rında yaşadıkları sıkıntılara rağmen 
tüm zamanların en yüksek şubat ayı 
ihracat rakamı yakalandı. Bunu çok 
olumlu değerlendiriyoruz.” dedi.
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Şubat ayı ithalatına ilişkin değer-
lendirmelerde bulunan Zeytinoğlu, 
“Şubat ayında ithalat yüzde 9.8 
artarak 19 milyar 372 milyon dolar 
olarak gerçekleşti. Alt kalemlerine 
baktığımızda yatırım (sermaye) mal-
ları ithalatındaki artış dikkat çekiyor. 
Bu kalemde yüzde 21.2’lik artış var. 
Yatırımlara yönelik kalemlerdeki 
artışları olumlu değerlendiriyoruz.  
Hammadde (aramallar) ithalatının 
yüzde 8.3, tüketim malları ithalatın-
da da yüzde 7.4’lük artış olduğunu 
görüyoruz.” dedi.

CARİ DENGEDE İYİLEŞME
Zeytinoğlu, ocak ayı cari denge 

verisine ilişkin değerlendirmesinde, 
“Ocak ayında cari denge 1 milyar 867 
milyon dolar açık verdi. Böylece yıllık 
açık 36 milyar 599 milyon dolara 
geriledi. Yıllık cari açıkta ufak da 
olsa iyileşme olduğunu görüyoruz. 
Bu gelişmede ana etken dış ticaret 
açığındaki daralma oldu.” dedi. Önü-
müzdeki döneme ilişkin değerlendir-
melerde bulunan Zeytinoğlu, “Şubat 
ayı dış ticaret açığındaki yüzde 10’luk 
artış oldu. Bu artış, şubat ayı cari 
açık verisine yansıyabilir. Ancak mart 
itibariyle, cari dengede kademeli bir 
iyileşmenin başlayacağını bekliyo-
ruz.” dedi.

ENFLASYONDA ARTIŞ
Enflasyon oranlarına ilişkin de-

ğerlendirmede bulunan Zeytinoğlu, 
“Şubat ayında TÜFE aylık yüzde 0.91 
artarak yıllık yüzde 15.61’e çıktı. ÜFE 
ise aylık yüzde 1.22 artarak yıllık 
yüzde 27.09’a yükseldi. Enflasyonda 
artış olabileceğini bekliyorduk. Önü-
müzdeki bir iki ay daha enflasyon-
daki yükselişin devam edebileceğini, 
nisandan sonra düşüşe geçeceğini 
düşünüyoruz.” dedi.

Zeytinoğlu, ocak ayı sanayi 
üretim endeksine ilişkin değerlen-
dirmesinde, “Sanayi üretim endeksi 
ocakta aylık yüzde 1, yıllık yüzde 11.4 
arttı. Yıllık artış hızındaki yükselişi 
olumlu değerlendiriyoruz. Alt kalem-
lere baktığımızda, yıllık en yüksek 
artışın yüzde 20.9 ile orta-yüksek 
teknolojili ürünlerde olduğunu gö-
rüyoruz. İmalat sanayi sektöründe 
yıllık yüzde 12.1, ara malı üretiminde 
yüzde 16.9, sermaye malı üretimin-
de yüzde 11.1’lik, dayanıklı tüketim 
mallarında yüzde 20.5, orta yüksek 
teknoloji ürünlerinde  yüzde 20.9, 
yüksek teknolojili ürünlerde yüzde 
3.6’lık artışlar var. Bunları da mem-
nuniyetle karşılıyoruz. Geçen yılın 
aynı döneminde de veriler oldukça 
iyiydi. Üzerine bu rakamları görmeyi 
memnuniyet verici buluyoruz.” dedi.

BÜTÇE AÇIĞI GERİLEDİ
Bütçe gerçekleşmelerine ilişkin 

değerlendirmelerde bulunan Zeyti-
noğlu, şubat ayında bütçenin 23.17 

milyar TL fazla verdiğini söyleyerek, 
“Şubat ayında bütçe gelirleri yüzde 
38.8 artışla 119.58 milyar TL, bütçe 
giderleri yüzde 3.1’lik artışla 96.41 
milyar TL olarak gerçekleşti. Bütçe 
gelirlerindeki artışın giderlerdeki ar-
tışın üzerinde olması dolayısıyla büt-
çe şubat ayında 23.17 milyar TL fazla 
verdi. Şubat ayında verilen bütçe 
fazlası ile, ilk iki aylık bütçe açığı 980 
milyon TL’ye gerilemiş oldu.” dedi. 

Bütçe gelirleri ve giderlerinin alt 
kalemlerine ilişkin değerlendirme-
lerde bulunan Zeytinoğlu, “Açıklanan 
verilerin detaylarına baktığımızda, 
giderler kalemindeki, mal ve hiz-
met alımları, sermaye giderleri ve 
borç verme giderlerindeki azalışlar 
giderler kalemindeki artışı sınırlayan 
bir etken oldu. Gelirler tarafında ise 
bütçeye en fazla katkı sağlayan vergi 
gelirlerinde şubat ayında gerçek-
leşen yüzde 37.2’lik artışın gelirler 
kalemini önemli ölçüde artırdığını 
görüyoruz. Şubat ayında vergi gelir-
leri 98.4 milyar TL olarak gerçekleş-
ti. Vergi gelirlerinin alt kalemlerine 
baktığımızda, şubat ayında, gelir 
ve  kazanç üzerinden alınan vergi-
lerin yüzde 37.4, dahilde alınan mal 
ve hizmet vergilerinin yüzde 26.7, 
uluslararası ticaretten alınan ver-
gilerin yüzde 49.2 oranında arttığını 
görüyoruz.” dedi.

Zeytinoğlu aylık faaliyetleri pay-
laşarak sözlerine son verdi.

[oda meclisi ►
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“Biz Avrupa’nın doğuştan 
elektrikli C-SUV araç 

üretecek olan ilk klasik 
olmayan markası olacağız. 

Yani kusura bakmayın 
isim vererek söyleyeyim. 
Bir Daimler’i, bir BMW’si, 

Volkswagen’i gibi 150 
senedir 100 senedir bu 
işi yapan şirketlerden 

saymıyoruz kendimizi. Bu 
yeni gelen şirketlerden 

ilki olarak Avrupa’da biz 
aracımızı piyasaya sürüyor 

olacağız. Bizim hedefimiz 
uzun vadede otomobilin 

ve etrafına örülecek olan 
bir mobilite ekosistemi 

çekirdeğini oluşturabilmek. 

Gürcan Karakaş, Türkiye’nin ilk yerli 
otomobilinin üretim sürecini anlattı... 

Kocaeli Sanayi Odası Meclisi’nin 
konuğu olan TOGG CEO’su 
Gürcan Karakaş, Türkiye’nin 

ilk yerli otomobilini üretme sürecine 
ilişkin değerlendirmelerde buluna-
rak soruları yanıtladı. Gürcan Kara-
kaş şöyle konuştu:

“Yıllarca Türkiye’de otomotiv 
sanayinde çalışmış birisi olarak 
TAYSAD’da yönetim kurulunda görev 
almış birisi olarak, Kocaeli ilimizin 
değerini özellikle otomotiv sana-
yi açısından ağırlığını çok yakinen 
biliyorum. O anlamda da başından 
itibaren biz tüm dünyada yaptığımız 
araştırmalarda başarı kriterlerinde 
şunu fark ettik kurulacak olan bir 
şirketin cazibe merkezlerine çok 
yakın olması gerektiğine inanıyoruz. 
Cazibe merkezi ticari girişimi olarak 
ve sanayi girişimi olarak açıkçası çok 
fazla fark etmiyor.

Birincisi gerçekten nitelikli 
elemanlar nerede var? Oraya yakın 
mıyız? sorusu. İkincisi, bize işbirli-

ğinde partnerlik edecek, işbirliğinde 
stratejik ortaklık edecek ve bizimle 
aynı göğüs hizasında projelerimi-
ze yardım edecek, destek verecek 
konumlara yakın mıyız? O anlamda 
baktığınız zaman ülkemizde Geb-
ze, Kocaeli’nin merkezinin etrafı ve 
Bursa diye bir üçgen var. Mümkün 
olduğunca da buraların merkezin-
de, onun için de Bilişim Vadisi’nde 
coğrafi olarak yerimizi seçtik ama 
Bilişim Vadisi’nin tabii ki fonksiyonu 
gereği de özellikle teknolojinin ge-
liştirme altyapısı ve buradaki start 
up’ların da bir şekilde bizim mobilite 
ekosistemimizin parçası olacağını 
düşündüğümüzden direkt buraya 
geldik. O nedenle burada çekirdeği-
mizi kurguladık. 

Ben sorularınızın da cevabını 
içerecek şekilde 4 konuya böldüm 
sunumumu. Birincisi, mobilite eko-
sistemi dediğimizde bu bir gaz ve 
toz bulutu, bunu biraz daha detaylı 
açalım istiyoruz. Biz iki senedir 
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bunun iletişimini yapıyoruz. Neden 
böyle bir işe soyundu acaba Türkiye 
veya TOGG veya TOGG’un hissedar-
ları? şeklinde sorular var. Onları 
bir cevaplamak isteriz ve burada 
ne hedefliyoruz. Bu hedefleri nasıl, 
nerede fark yaratarak diğerlerinin 
önüne geçeceğiz onlardan bir bah-
setmek istiyorum. 

PROJE NASIL İLERLİYOR?
Burada da baştan söyleyeyim, 

net bir şekilde projemizde pandemi 
döneminde de proje hedeflerimiz 
doğrultusunda ilerliyoruz. Ufak 
tefek aksaklıklar yok mu? Var tabii ki 
olmaz olur mu? Netice itibariyle belli 
başlı sınırlamalarımız var ama bizim 
projemizi etkileyecek boyutta değil. 
Biz ekibimizle bu sorunların, sıkıntı-
ların üstesinden gelebiliyoruz. 

OTOMOBİL AKILLI BİR CİHAZA 
DÖNÜŞÜYOR

Dünyada otomotive yönelik oyu-
nun kuralları değişiyor. Bu oyunun 
kurallarının değişmesinin altında 
yatan temel neden müşterilerin 
beklentilerinin değişiyor olması. 
Müşterilerin beklentilerinin deği-
şiyor olmasının sebebi otomobilin 
akıllı bir cihaza dönüşüyor olması. 
Otomotivin ve otomobilin akıllı bir 
cihaza dönüşüyor olması ile yeni bir 
yaşam alanı ortaya çıkıyor olması. 

Buradan kastettiğimiz olay, 
özellikle otonom sürüşe doğru 
gittiğimiz bir dönemde otomobili 
kullanmaya odaklanmayacaksak o 
zaman evimizde neler yapabiliyo-
ruz? Ofisimizde neler yapabiliyoruz? 
Onların aynısını yeni bir yaşam ala-
nına dönüşen otomotivde de yapıyor 
alabileceğiz ve biz bunu aynen cep 
telefonun yıllar önce başına geldiği, 
akıllı cihazların, akıllı telefonların 
başına geldiği bir dönüşüme ben-
zetiyoruz. Dolayısıyla bu dönüşüm 
çoktan başladı zaten ve artık ülke-
mizde de çok net bir şekilde idrak 
edilmiş durumda. Biz bunu en azın-
dan gerek işbirliği içinde olduğumuz 
partnerlerle, gerekse TAYSAD ve 
OSD  gibi derneklerle gerek sizler-
den geri bildirim olarak alıyoruz. 

Peki müşteri beklentileri neden 
değişiyor? Ona bir kısaca bakalım. 
Bunu anlamamız gerekiyor çünkü 
bunun dünyadaki tüm mega trend-
lerle tüm dünya ile çok ciddi bir 
alakası var. Biz bu mega trendleri 3 
boyutta inceliyoruz, gözlemliyoruz. 
Birincisi teknoloji boyutunda olan 
gelişmeler, biri sosyal hayatınızda 

ki gelişmeler ve diğeri de bu tekno-
loji ve sosyal hayatın gelişmesiyle 
beraber özellikle bazı ülkelerin 
düzenleyici kurumlarının sanki 
kollektif bir şekilde, tırnak içerisinde 
bir korumacılığa doğru yönelmeleri. 
Bunun arkasındaki yatan sebep de 
hem teknolojinin gelişmesi ile hem 
sosyal hayattaki gelişmelerle yeni 
fırsatların görülmesi. Bir paradigma 
değişimi var, paradigmalar yıkılıyor. 
Teknoloji de bildiğimiz gibi dijitalleş-
me ile beraber, bağlantı teknolojisi 
ile beraber otonom sürüşün artık 
yakınlara geliyor olması, artı bizim 
özellikle elektrikli araçların daha 
fazla ön plana çıkmasının sebebi 
sadece çevre ve emisyon stan-
dartlarının, insanların birbirlerine 
daha aralıklı oturması değil. Artık o 
teknolojilerin de yavaş yavaş çözül-
me yoluna girdiği yani özellikle bir 
elektrikli araçta baktığımız zaman 
batarya bir geçmişte sıkıntıydı. Artık 
lityum-iyon teknolojisi özellikle 
lityum-iyon içerisinde kullanılan 
malzemelere nikel, kobalt, manga-
nez gibi bu sorunlar gideriliyor. Hızlı 
şarjla bekleme süreleri azaltılıyor 
ve artık şarj altyapılarının kolektif 
bir şekilde ele alındığı zaman hızlı 
bir şekilde bir ülkede yerleştirildiğini 
görebiliyoruz ve tabii ki her şeyden 
de önemlisi kullanıcı anlamında 
tüketici anlamında geçmişin çok pa-
halı elektrikli araçların, artık yavaş 
yavaş alınabilir düzeylere ödene-
bilir düzeylere gelmesi teknolojinin 
gelişmesiyle. 

Ancak sosyal hayata baktığı-
mız zaman şunu görüyoruz, yine 
dijitalleşmenin gelişmesiyle akıllı 
evler, akıllı şehirler, akıllı cihazlar-
la beraber birçok bizi direkt insan 
olarak kullanıcı olarak ilgilendiren 
konularda rahatlıklar ortaya çıktı ve 
biz insan olarak bu rahatlıklara çok 
kolay alışıyoruz ve o bağlamda da 
baktığımız zaman artık hayatımızın 
her bir yerinde, birbiriyle iletişim 
halinde olan nesneler var. Bu nesne-
lerin internetinin hızlıca ilerleyece-
ğini, hiç tahmin etmediğimiz şeyleri 
paylaşacağımızı, verileri paylaşa-
cağımızı; sadece cihazları, ürünleri 
veya evleri, arabaları değil. Bunları 
görüyoruz tüm dünyada trend ola-
rak ve bunun gelişmesiyle beraber 
tabii ki yeni iş imkanları da doğuyor. 
Burada çevre bilincinin altını mut-
laka çizmek isterim sağ olsun Sayın 
Başkan Ayhan Bey de bahsetti. Biz 
bütün faaliyetlerimize başlarken 
eninde sonunda en az 15 senesini 

planladığımız bu projede üzerimize 
en ufak bir tozun konmaması ge-
rektiğine inanıyoruz özellikle çevre 
bilincimiz konusunda. Çünkü gerek 
çevre bilincinin, gerek corporate 
governance, olarak tabir ettiğimiz 
iletişimin ve sosyal sorumlulukları 
denge halinde tutamayan şirketler 
tarafından uzun vadeli yaşayama-
dığını görüyoruz. Bunların hepsini 
şöyle kısaca özetleyecek olursak, 
Bir, akıllı artık ne varsa binasın-
dan, evinden şehrinden, ulaşımdan 
altyapısına kadar, bunların hepsi bir 
şekilde otomobil ile bütünleşiyor. 
Otomobille bütünleştiği zaman da 
yeni bir yaşam alanı çıkıyor. Tabii 
hepimiz iş adamıyız, dolayısıyla 
bunu rakamsal anlamı nedir diye 
bakalım istedik. Bu grafikte özellikle 
altını çizmek istediğim nokta şudur: 
bu kar havuzudur, yukarıda ciroları 
görüyorsunuz. 

OTOMOTİV VE KÂRLILIK
Cirolarda bir artış var ama kar 

havuzlarına baktığımız zaman özel-
likle otomotiv dünyasında 2018’i baz 
aldığımızda bizim projemizin yola 
çıktığı yılı baz aldığımızda, özellikle 
klasik otomobil dünyası olarak tabir 
ettiğimiz, hani 150 senedir faaliyet 
gösteren markaların ürettiği oto-
mobillerin satıldığı kar havuzundaki 
payı %99. Bu pay 2035’te payları 
%60’a geriliyor. 2018’de karın yüzde 
99’unun alan şirketlerin payı birkaç 
yıl içinde gerileyecek. Peki bu azalan 
40 nereye gidecek? Özellikle çift ha-
neli karlılıkların söz konusu olduğu 
ve çok da hızla büyüyen bir alan ve 
buraya baktığımız zaman işte isteğe 
bağlı mobiliteden tutun, veri bazlı 
iş modellerinden bahsediyorum ve 
klasik dünya ile hiçbir alakası yok.

Biz bu nedenle, kar havuzları el 
değiştiriyor derken eski klasik oto-
mobil dünyası da eninde sonunda 
el değiştiriyor, sahiplik değiştiriyor 
ve bu sahiplik değiştirilirken de 
şunu görüyoruz. Biz yola çıktığımız 
zaman dünyanın önde gelen strateji 
şirketlerinden bir tanesiyle 20’ye 
yakın şirketi kıyasladık. Başarılı 
olanları, başarılı olamayanları ki 
şunu görmek istedik, başaran neden 
başarabildi ve hızla ilerledi? Başara-
mayan de nerelere takıldı? Gördü-
ğümüz nokta da şu, bu özellikle yeni 
dünyada, turkuaz dünyada, mobilite 
ekosistemi olarak daha sonra bah-
sedeceğimiz turkuaz dünyada büyük 
olan değil, parası çok olan değil, 150 
senedir klasik otomobil dünyasını 
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yapmış olanlar değil, daha çevik 
olanlar, daha hızlı, daha esnek bir 
şekilde adaptasyon sağlayabilenler. 
Yaratıcı olanlar ve işbirliğine açık 
olanlar. Bunlar çok önemli, işbirliği-
ne açık olanlar. Yeni dünyada artık o 
kadar çok yeni teknolojiler işin içe-
risine giriyor ki bunu bir şirketin yö-
netebiliyor olması mümkün değil. O 
nedenle de bunların hepsini yapabi-
len ama bunların hepsini kullanıcının 
odağında organize edebilen şirketler 
başarılı olacak. 150 senedir bu işin 
peşinde olanlar çok ciddi bir başarı 
sağlayabilmiş değiller. Yani disrup-
tive olarak pazarı değiştirenlere 
baktığınızda da geçmişte bu işleri 
hiç yapmamış olanlar ve tamamıyla 
yeni olanlar... Bunun neticesinde 
de TOGG olarak biz her halükarda 
dünyada bir fırsat penceresi oldu-
ğunu ve fırsat penceresinin tabii ki 
sadece Türkiye’ye veya TOGG’a değil 
ama tabii ki bize de bir zaman dilimi 
fırsat yarattığını, bu zaman diliminin 
fırsat penceresinin 2023’ten itibaren 
kapanmaya başlayacağını, 2025’te 
itibaren daha hızlı kapanacağını, 
belki pandemi nedeniyle burada bir 
1 senelik erteleme olabilir; bunların 
hepsinin bilinceyiz.

ÖLÇEK EKONOMİSİ KAYBOLUYOR
Öbür taraftan istatistiğe bak-

tığımızda, tüm dünyada elektrikli 
araçların gelişimine, bu 5 sene ön-
ceki tahminle bu senenin tahminleri 
farklı. Gerçi 5 sene önce demeyeyim 
şirket kurulduğu andan itibaren, 3 
sene önce de aynı tahminleri yapı-

yorduk çünkü bu mega trendlerin 
tahminlerini, geleceğini inanarak 
yaptığınız zaman değişen bir şey ol-
muyor. Bizim inancımız şu 2033’ten 
itibaren bir dönüm noktası 2032-
2033 içten yanmalı araçların tüm 
üretim havuzundaki payı %50’nin 
altına iniyor. Bu şu demek, ölçek 
ekonomisi kayboluyor klasik dünya 
için. 85-90 milyon üretilen araçların 
önemli bir kısmı elektrifikasyona 
kayıyor. Öyle olunca zaten%5-%6 
olan kârlılık baskısı hızlı bir şekilde 
yaşayabilme kaygısına dönüşüyor 
bunun sonucunda da görüyoruz 
zaten daha fazla klasik bilgi anla-
mında çözümler bulmaya çalışıyor 
eski dünya. Birbirleriyle birleşerek 
daha fazla bilgi yayarak, daha fazla 
sinerji yaratarak çözmeye çalışıyor-
lar. Açıkçası benim kişisel olarak bu 
konularda endişelerim var. Hiç bir 
zaman için 2 tane fili birleştirdiğiniz 
zaman bir ceylan etmiyor netice 
itibariyle.  

YENİ DÜNYAYA HAZIRLANMAK
Bunu söyledikten sonra tabii ki 

tüm sanayicilerimizin sanayi altya-
pısını Türkiye’nin de sadece üretici-
leriyle değil bu yeni dünyaya hazır-
lanması gerektiğini düşünüyoruz. 
Çünkü otomobil dünyasından olan 
arkadaşlarımız bilir. 2035 demek 
baktığımızda, bugün, yarın, yarından 
sonra. 4-5 sene bir otomobil geliş-
tirilirse, 4-5 sene üretilirse. Dolayı-
sıyla eğer şu an yeni dünyanın isteği 
doğrultusunda bir çalışma yoksa o 
zaman bir şekilde müşterilerin hızla 

piyasadan kaybolduğunu görüyor 
olacağız. Özellikle Avrupa için çünkü 
ülkemizde zaman zaman gündeme 
gelir, biz acaba neden hibrid yapmı-
yoruz diye. Bakın arkadaşlar, hibri-
din geleceği bu. Yani %10’a da oy-
nayabiliriz çok kısa bir süre sonrası 
için. %45’e de oynayabiliriz. Projek-
siyon yaptığınız zaman hibritin sıfıra 
yaklaşacağını görürsünüz ve içten 
yanmadığında tamamıyla azalaca-
ğını görürüz. Peki, şimdi fırsat var 
mı sorusunun cevabını tüm dünya 
için mega trendlerle bahsetmiştik 
ama bu fırsat ülkemizde de var mı 
diye baktığımız zaman, biz kesin-
likle doğru zamanda, doğru yerde 
yola çıktığımıza inanıyoruz. Biraz 
önce bahsettiğim gibi teknolojinin, 
know-how ve bilgi birikiminin nite-
likli elemanların merkezindeyiz ama 
bizim ülkemizin de artan bir talebi 
olduğuna inanıyoruz. Bunu hemen  
rakamlarla belgelemek istiyorum. 

Baktığımız zaman bu çoğumuzun 
bildiği bir şeyler gösterebilir fakat 
biz bunu şu şekilde detaylandır-
dık. 18 yaş üzerini aldık. Ülkemizin 
nüfusu genç olduğu için hep  der-
ler ya o nedenle bizim  kişi başına 
düşen araç sayımız düşüktür diye. 18 
yaşın üzerini aldık ve bu gözlemi ben 
daha önce yaptığım şirkette de tüm 
dünyanın o şirket için stratejisini 
yaparken hangi ülkelerin potansiyeli 
var analizinde kullandığımız ve diğer 
şirketlerin de  kullandığı göstergedir 
bunlar. Şunu görüyoruz, satın alma 
paritesine göre purchasing parity 
göre 22 bin ile 28 bin dolar arasında 
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bir zıplama alanı var. Çünkü o alan 
şunu ifade ediyor, o ülkede üretilen 
gayrisafi yurtiçi hasılanın bir şekilde 
insanları A’dan B’ye gitmesine, mal-
larını A’dan B’ye gitmesine, hizmet-
lerinin A’dan B’ye gitmesini sağlıyor 
ve öyle olunca da bir şekilde mobi-
lite, motorizasyon ciddi bir şekilde 
hızlanıyor

AVRUPA’NIN İLK KLASİK OLMAYAN 
ELEKTRİKLİ C-SUV’U OLACAK 

Dolayısıyla ülkemiz bu eşiğin 
içerisinde. Bunu biz çok önemsiyo-
ruz çünkü bakın, şurada ekranda 
görebiliyor musunuz? Türkiye’nin 
Doğu Avrupa’nın ortalama seviye-
sine gelebilmesi için, kırmızı okla 
gösterdiğimiz yerde, yılda ortalama 
ilave 1.2 milyon araç satılması lazım 
ve bunun 10 yıl boyunca satılması 
lazım ki biz Bulgaristan, Romanya 
seviyesine gelelim. O ülkelere hepi-
miz gittik, gördük. Dolayısıyla bizim 
bunu yapamamamız için açıkçası 
hiçbir sebebimiz yok. O nedenle 
de, bu açılımı, tabii ki hepimiz şunu 
biliyoruz; araçların üzerinde vergi 
var, aileler hala daha büyük aileler 
şeklinde yaşıyor ama öbür taraftan 
da şöyle bir gerçek var, dünyanın 
2030’da ulaşacağı organisation 
diye tabir ettiğimiz büyükşehirler-
de yaşama oranını biz ülkemizde 
şimdiden yakaladık. Dolayısıyla bu 
da hızlı bir şekilde fragmantasyona 

gitmekte, o anlamda baktığımızda 
da ülkemizin ciddi bir ihtiyacı var. Bu 
kısmı şöyle hızlıca geçeyim, biz pro-
jemize başladığımızda 15 senelik bir 
dönemini planlayarak yola çıktık. Bu 
çok bir klasik bir şekilde tabii ki önce 
tanımla, oluştur büyüt ama önemli 
olan da sürdürülebilirliğin ispatı 
olarak ihracat. Biz bunu önemsiyo-
ruz. Biraz önce bahsettiğim 20’ye 
yakın şirketle yaptığımız kıyaslama-
larla da biz kendimize bir user value 
diyoruz yani kullanıcıya bir değer 
yaratma süreci oluşturduk. Bu klasik 
otomobil dünyasında product deve-
lopment  proses vardı. Biz de sadece 
bir ürün olmayacağı için user value 
var ve 15 senesini biz bunun net bir 
şekilde planladık. 15 senelik planı-
nın iki tane temel taşı var. Birincisi, 
fikri ve sınai mülkiyeti Türkiye’ye ait 
küresel bir marka ortaya çıkartmak. 
Tabii ki bunu yaparken şunu yapa-
bilirdik, giderdik daha önce yapmış 
birisine ki Çin ilk başta. Birisinden 
lisans alırsınız üzerine bir giysi giy-
dirirsiniz, buyurun yaptım dersiniz 
ama bizim amacımız öyle bir şey 
yapmak değil çünkü bu şekilde tek-
noloji geliştiremezsiniz. Teknolojiyi 
geliştirebilmeniz için olayın bütünü-
ne vakıf olmamız lazım, sahip olma-
mız lazım, bilmemiz lazım öğrenme-
miz lazım. Ondan sonra detaylarına 
inerek o teknolojiyi geliştirebiliriz ve 
değilse de zaten o lisansla üreti-

lenler de bir tedarikçiyle değiştir-
mek isteseniz lisans aldığınız yerin 
merkezine sormanız lazım, müsaade 
etmesi lazım. Onun stratejik part-
nerları vardır başka ülkelerde de 
kullandığı. Değiştiremezsiniz, hepi-
mizin bildiği hikayeler bunlar. Bunun 
doğuştan elektrikli olmasını önem-
siyoruz. Burada doğuştan elektrikli 
olmanın avantajı yani herhangi bir 
dönüşümden bahsetmiyoruz ana 
sanayi üretiminin bir kısmı var olan 
içten  yanmalı araçlardan dönüştür-
medir. O nedenle de gerek çarpışma 
testlerinde, gerek verimliliklerde, 
gerek menzilde, gerek ağırlıkta sı-
kıntıları olduğu için başarılı değiller 
ve başından itibaren tasarlarken, 
akıllı cihazımızın küresel rekabetçi 
olabilmesini önemsiyoruz. Bizim 
Çin gibi çok büyük bir pazarımız yok. 
Önce o büyük pazarda piyasaya 
çıkalım sonra da yurtdışına ihraç 
ederiz diye. Dolayısıyla biz başından 
itibaren yurtdışında rekabeti önem-
siyoruz. 

Biz Avrupa’nın doğuştan elektrik-
li C-SUV araç üretecek olan ilk klasik 
olmayan markası olacağız. Yani 
kusura bakmayın isim vererek söy-
leyeyim. Bir Daimler’i, bir BMW’si, 
Volkswagen’i gibi 150 senedir 100 
senedir bu işi yapan şirketlerden 
saymıyoruz kendimizi. Bu yeni gelen 
şirketlerden ilki olarak Avrupa’da biz 
aracımızı piyasaya sürüyor olaca-

[oda meclisi ►
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ğız. Bunun yanında otomobil yeterli 
değil. Sadece otomobili yapsaydık, 
biraz önce gördüğümüz gibi o gri 
alanda eriyen karlılıklarla ciddi bir 
sıkıntıya düşerdik. O nedenle bizim 
hedefimiz uzun vadede otomobilin 
ve etrafına örülecek olan bir mobili-
te ekosistemi çekirdeğini oluştura-
bilmek. 

KLASİK OTOMOBİL DÜNYASINDAN 
NASIL AYRILIYORUZ?

Bu bizim vizyonumuzu kısaca an-
latan bir slayt. Buradan bahsetmek 
istiyorum ve böylece klasik otomobil 
dünyasından da nasıl ayrışıyoruzu 
burada görmemiz mümkün. Slaytın 
üst tarafındaki sürece baktığımız 
zaman, klasik otomobil dünyası bir 
otomobilin ürün konseptini oluş-
turur. Aracı geliştirir, üretir, satış 
sonrası belki finansalları, servisiyle 
orada genelde iş biter. Bizim işi-
miz orada başlıyor çünkü başından 
itibaren sensörlerle donattığınız 
zaman kameralarla donattığınız 
zaman, bizim durumuna göre 7 veya 
9 kameramız olacak aracımızda. 
Donattığın zaman aracı çok farklı bir 
şekilde tasarlayabiliyorsunuz.

 Eski dünya interneti aracın 
içerisine getirirken, bizim aracımızın 
kendisi alt komponentleriyle, alt 
sistemleriyle tamamıyla internetin 
içinde olacak. Yani aracın internette 
olmasıyla, internetin araçta olması 
arasında dünya kadar fark var. Bun-
ların hepsini yaparken, hepimizin 
bildiği veya şimdiye kadar duymuş 
olduğu bir CASE kelimesi vardır. 
Connected, autonomous, sharp ve 
electrified yani bağlantılı otonom 
paylaşımı ve elektrikli. Bu danışma 
şirketlerinin de ortaya attığı bir 
kavramdır. 

Bunun yeterli olmadığını gördük 
biz yaptığımız 20’ye yakın şirketle 
kıyaslamalarla. Teknoloji kısmını 
eğer kullanıcı odaklılıkla tamam-
lamazsanız ve o ürünü akıllı hale 
getirmezseniz ve yapay zeka ile 
beraber birleştirip empatik hale 
getirmezseniz, yani sizi anlayan, 
sizi tanımlayan, size eşlik eder hale 
getirmezseniz bir anlamı yok. Yani 
böyle farklı bir metal kutu üretmiş 
oluruz ve onunla da böyle bir akıllı 
cihazı merkeze koyup onun etra-
fında yeni bir dünya inşa edebilir-
siniz. Biz bu kelimelerin hepsinin 
İngilizcesini user-centric, smart, 
empathic, connected, autonomous, 
sharp, electrified gibi birleştirdiği-
miz zaman usecase kelimesini ve 

bunun da mobilite açısından yani 
bizim alanımız mobilite olduğu için, 
usecase mobility olarak tüm dünya-
yada trademark olarak, ticari marka 
olarak tescil ettirdik ve şimdi bunun 
ana bileşenlerine şöyle bir bakalım. 

Akıllı şehirlerle akıllı yaşam çö-
zümleri anlamında ciddi ilerlemeler 
kaydetmemiz lazım tüm ülke olarak, 
tüm dünya olarak çünkü herkesten 
daha hızlı şehirleştik. Yeni mobili-
te hizmetleri özellikle talebe bağlı 
olan mobilite hizmetleri ve bunları 
yapabilecek olan yeni işbirliklerine 
açık olmamız örneğin start-up lar 
birazdan değineceğim ve veri bazlı 
iş modelleri. Şimdi, nerede farklıla-
şacaksınız? tamam anladık. Bunu 
sadece siz söylemiyorsunuz başka-
ları da yapmak istiyor diyebilirsiniz. 

NEREDE FARKLILAŞIYORUZ?
Biz her şeyden önce bu ekosiste-

mi hissedar yapımızda oluşturduk. 
Türkiye’nin en büyük perakendeci-
sini, Türkiye’nin en büyük savunma 
sanayi oyuncularından birisini, 
Türkiye’nin en büyük telekomüni-
kasyon oyuncusunu, Türkiye’nin en 
büyük akıllı ev cihazları üreten gru-
bunu, Türkiye’nin otomotiv duayeni-
ni ve bunların hepsini bir araya geti-
ren Türkiye Odalar Borsalar Birliği’ni 
ki bize göre ülkemizin en güçlü 
bölümlerinin başında gelir, o anlam-
da onların hepsini bir araya getiren 
ve ülkemiz anlamında  da sahipli-
ğini destekleyen bir birimiz. Şimdi 
baktığımızda yurt dışındaki diğer 
klasik OEM’lere bir Telekom şirketi 
ortağı değil, veya teknoloji alanında 
Bosch, Siemens ortağı değil. Dolayı-
sıyla bizim teknolojiye yakınlığımız, 
teknolojiye ulaşmamız, o kaynaklara 
yakınlığımız bizi onlardan kesinlikle 
farklı kılıyor. Onun haricinde baktığı-
mız zaman ben bunu şöyle de kıyas-
lıyorum, nasıl Japonların Keiretsu’su 
veya Korelilerin Chaebol’u varsa 
bizim hissedarlık yapımız da baba-
yiğitler olarak adlandırılan yapı. Bu 
yapı belki ileride başka alanlarda 
da kullanılarak benzer bir yapı, bir 
arada çalışmamış şirketlerin belli 
bir amaç uğruna birleşip babayiğit 
modelini tüm Türkiye’ye yayabilir, 
dünyaya da ihraç edebiliriz. 

ÖZGÜNLÜK VE MİLLİLİK
Evet, özgün ve millilik, bizim 

önemsediğimiz iki konunun başında 
ve yerlilik.   Bunlardan hangisi daha 
ağır basar derseniz sanayicilere 
bunu anlatırken rahatlıkla  özgün ve 

millilik derim. Çünkü özgün ve milli-
liğe sahipseniz istediğiniz derecede, 
istediğiniz şekilde, istediğiniz yerde 
ticari anlam sağlayacak şekilde 
yerleştirebilirsiniz. O nedenle de 
biz yola çıktığımızda daha önce de  
söyledim hiçbir zaman oradan lisans 
alalım buradan şunu yapalım dü-
şüncesinde değildik. Bizim aracımı-
zın fikri ve sınai mülkiyeti tamamen 
bize ait. Yani biz bunu şu şekilde 
formüle ediyoruz. Bunun bize ait 
olmasının bize sağladığı en önemli 
değer, biz bağımsızız ve özgürüz. 
Hiçbir zaman için merkezde bir yer-
lere bir şey söyleyip izin almamıza 
gerek yok. Kararlarımızı Türkiye’deki 
merkezimizde burada Bilişim 
Vadisi’nde alıyoruz. Hangi özgün 
teknolojiye odaklanacak, biraz sonra 
bir-iki tanesini anlatacağım örnek 
olarak, oraya odaklanabiliyoruz. 
Lisans ve imtiyazını istediğimiz gibi, 
istediğimize verebiliriz, istersek 
Bulgaristan’da üretimini yaptırı-
rız, istersek ticari olarak bir anlam 
görüyorsak istersek Polonya’da 
yaptırırız. O nedenle de biz bunu 
önemsediğimiz için yolun başında 
en önemli hedef olarak ve en önemli 
uygulama olarak buraya odaklan-
dık. Bu tabi temelinde her şeyden 
önce teknoloji ekibi oluşturmaya 
bağlı ona da birazdan değineceğim. 
Ondan sonra da yerlilik ve biz  bu 
yerliliğin   tanımında da açıkçası bize 
göre hafif bir yenilik getirdik orada 
kastettiğiniz de şu, biz şunun farkın-
dayız, Türkiye’de üretilmeyen bazı 
ürünleri bir lojistik hizmet sağlayı-
cısıyla ülkemize ithal edip onu Türk 
Lirası faturaladığınız zaman yerlilik 
kapsamında değerlendirilebiliyor. 

TEDARİKÇİ SEÇİMİ TAMAMLANDI
Bizim böyle yollara ihtiyacımız 

yok, bizim kastettiğimiz gerçek an-
lamda Türkiye’de önemli bir katma 
değeri olan bir işlemden bahsedi-
yoruz ve o şekilde de %51’i yaka-
layacağımızı düşünüyoruz. Sizler 
biliyorsunuz işin içindesiniz Sanayi 
Bakanlığı’nın web sitesine girdiği-
nizde bu rakamların binek araçlar-
da %19’la %63 arasında olduğunu 
görürsünüz. Biz de %51’le yola yeni 
çıkmış bir kurum olarak önemli bir 
rakama kendimizi odakladık. Önce 
kendimize sonra ülkemize bunu söz 
olarak verdik ve bunu uyguluyoruz 
adım adım uyguluyoruz Biz geçen 
sene sonu itibariyle tedarikçile-
rimizin seçimini tamamladık. Bu 
tedarikçilerimizin %75’i Türkiye’den 
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ülkemizden ve henüz daha teknolo-
jisi yoksa veya çok stratejik önemi 
olmayıp da dünyanın herhangi 
bir noktasından milyonlarca adet 
üretilip de ticari rekabetçiliği ortada 
değilse onları belli bir noktada yurt-
dışından tedarik ediyoruz. Tedarikçi-
lerimizin %26’sı Kocaeli bölgesinde 
faaliyet gösteren şirketler. 

İNSAN KALİTESİ
Şimdi her şeyin temelinde insan 

var, işbirliği modeli önemli, orga-
nizasyon yapısı önemli, ama bunu 
kimler yapacak diye baktığımız za-
man her şeyin temelindeki o insanın 
tamamıyla konusunda uzman ve 
yetkin olması gerektiğini düşünüyo-
ruz. Ortalama bizdeki şu an çalışma 
tecrübe senesi 12 bu  4-5 ay önce 
15’di yeni yeni yeni arkadaşlar al-
maya başladık. Toplam çalışanımız 
şu an 400 civarında sene sonunda 
800’e ulaşacak. Burada önemsediği-
miz bir-iki nokta var. Odalar Bor-
salar Birliği’nin de önemsediğinin 
farkındayım. Kadın çalışan oranı şu 
an %24’lerdeyiz memnun muyuz? 
Hiç değiliz. Bunu artırmak için uğra-
şıyoruz. 270 mühendisimiz ciddi bir 
şekilde yurtdışı küresel tecrübelerle 
donatılmış, çalışanlarımızın% 41’i 
master ve doktoraya sahip. Çalışan-
larımızdan 22 tanesinin son işleri 
yurt dışındaydı yani tersine beyin 
göçü anlamında da bunu sizlerin  
de önemsediğini biliyorum ciddi bir 
katkımız  var. Bunun çok basit bir 
sebebi var. Özellikle Mühendisler 
beni çok iyi anlayacaktır. Şöyle dü-
şünün uzman olduğunuz bir konuda 
özellikle dünyada yeni trendler 
çerçevesinde çalışabileceğiniz bizim 
gibi öyle 15 tane proje yok, 10 tane 
de yok. O nedenle hayalinizi ger-
çekleştirebileceğiniz, gerçekten bir 
şeyleri şekillendirebileceğiniz ve o 
bilgilerinizi kullanabileceğiniz bir 
platform var. O nedenle de bizim 
ciddi bir şekilde burada katkımız 
olduğunu görüyoruz. Bu, şirketlerin 
içerisinde değinmek istediğim ör-
neğin Türkiye’de  elektrikli otomobil 
konusunda bir tecrübe yok, doğru. 
Ama yok Byton Çin’den yok Tesla 
veya Faraday Future’dan tecrübeli 
arkadaşları biz ekibimize katıyoruz. 
İllaki fiziksel olarak buraya geti-
remiyorsak, artık hepimiz uzaktan 
çalışmayı da öğrendiğimiz için onu 
bu şekilde de telafi edebiliyoruz.

İkinci konu teknolojinizi kendiniz 
geliştirdiğiniz zaman yıkıcı teknoloji-
leri de tetikleyebilirsiniz.

Yani bizim buradaki hedefimiz 
de, bu yolda önemli bir adım atmak. 
Önce kısaca bugünün otomobil dün-
yasının ne kadar dağıtık olduğunu 
yüzlerce kontrol ünitesi olduğunu 
bunları birleştirmek için her şirkette, 
klasik dünyanın şirketinde 500-1000 
tane mühendisin entegrasyonla 
uğraştığını biliriz bu sol taraftaki 
resim.

Öbür taraftan daha çok bölgesel 
domain veya fonksiyonel mimarı 
tabir ettiğimiz alanları birleşti-
rip, kontrol ünitesi sayısını azaltıp 
böylece sadece entegrasyon işini 
hafifletmeyip sadece olayın işle-
yişini de verimli hale getiren ve 
rekabetçi hale getiren bir yapı var. 

Ama nihayetinde de biz ona yarın 
demiştik, yarın, yarından sonrası için 
de merkezi mimari tabir ettiğimiz 
center computer, merkezi bilgisayar 
çalışmamız var. Şimdi biz ilk aracı-
mızı biliyorsunuz C segmentinde bir 
SUV ve bunun üzerindeki bilgisayar 
yapısını şu andan tasarlarken bu 
domain controller tarzında tasarlı-
yoruz ve burada da dünyanın önemli 
çip üreticileri ile beraber çalışıyoruz 
hedefimiz de merkezi mimarimizi 
oluşturmak. Bunu dünyada şu an 
Tesla’dan başka henüz gerçek an-
lamda yapabilmiş bir şirket yok. 

KULLANICI ODAKLI... 
Bu işleri yaparken yine başından 

itibaren önemsediğimiz bir nokta, 
kullanıcı odaklı olabilmesi. Star-up 
ları nasıl seçiyorsunuz veya partner-
larınızı savunma sanayinde nasıl se-
çiyorsunuz derken sorunun cevabını 
bulmaya çalışıyoruz ve aktarmaya 
çalışıyorum size. Biz şunu yaptık, 
özellikle kullanıcı odaklı senaryoları 
belirlerken yani tamam aracınız, 
akıllı cihazımız kullanıcı odaklı olsun, 
onu belirlerken nelere dikkat ediyor-
sunuz diye sorduklarında biz hedef 
kitlemizle beraber profesyonel 
destekle çalışarak, 350’nin üzerin-

de kullanıcı senaryosu oluşturduk. 
Bunların aşağı yukarı 40 tanesinin 
yenilikçi olduğu konusunda fikir 
birliğine vardık. 30’a yakını birebir 
değerlendirdik. 2000’e yakın kulla-
nıcıyla kantitatif araştırma yaptık 
ve onları önceliklendirdik ve bura-
dan kendimize bir yolculuk haritası 
çıkardık. Hem kullanıcıların yolculuk 
haritası hem de bizim önceliklendir-
me anlamında ve onları sektördeki 
mega trendlerle gelişimleri evlen-
dirdiğimizde, birleştirdiğimizde, bir 
keyif konusunda yani o akıllı cihazı 
kullanırken keyif alma konusunda, 
güven ve konfor konusunda, bu sos-
yal medyanın da etkisiyle topluluk 
etkileşimi konusunda, verimliydik. 
Verimlilik  tabi ki şarj, enerji, mobilite 
cihazları, bağlantıları bağlayabiliriz 
veya artificial intelligence, yapay 
zekaya bağlayabiliriz. Bunlarla bü-
tünleştirdiğimizde ortaya şöyle bir 
resim çıkıyor, her bir konuyu teker 
teker en detayına yapamayacağınız 
için o zaman biz belirli noktalara 
odaklanalım dedik. Odaklanacağımız 
noktalar da açıkçası bunlar. Ola-
yın yapay zekanın ama özellikle de 
siber güvenlikle birleştirilmiş kısmı, 
Otomotiv’den ziyade olayın mobilite 
boyutu, block zincirler, smart con-
tracting diye tabir ettiğimiz nesnenin 
birbirleriyle bilgi alışverişi ve ticari 
alışverişleri ve hatta bunun sağla-
nabilmesi veya onlar etrafında, akıllı 
enerji çözümleri ve akıllı servisler. 
Biz dünyanın ve Türkiye’nin Start 
up larını arıyoruz, tabii ki odağımız 
her zaman olduğu gibi önce  varsa 
ülkemizde, yoksa yurt dışından nasıl 
tamamlarıza bakıyoruz. Bunu yapar-
ken de 200’e yakın bizimle ilgili bağ-
lantılı olabileceğini, yapacağımız işle 
bağlantılı olabileceğini, düşündüğü-
müz start-up ile yola çıktık. Ondan 
sonra bunlara, final  şeklinde  bak-
tığımız zaman nihayetinde detaylı 
görüşmeler yaptığımız, değerlendir-
diğimiz ve 21 tanesini de anlaşarak, 
tamam bu düşündüğümüz yolculuk 
deneyimini, kullanıcı deneyimini  bir 
hizmete dönüştür dediğimiz start up 
lar var. Bunlarla ileride nasıl beraber 
çalışırız dersiniz hep işbirliğinden 
bahsediyorum dikkat ederseniz,  biz 
tedarikçi değiliz, biz birilerine bir şey 
satmaya çalışan birileri değiliz. Aynı 
göz hizasında bir partner olarak gö-
rüyoruz bu arkadaşlarımızın hepsini.  
Bunlar için tabi ki bir işbirliği aynı 
platformda bir şeyler yapma olayı 
olabilir ama  yatırım da olabilir çünkü 
bazıları teknik olarak süper fikirlere 

[oda meclisi ►
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sahip olmasına rağmen ölçek eko-
nomisini yakalayamıyorlar.  Bunların 
yüzde 85’i şu an baktığımız zaman 
Türkiye’de yurtdışında olanların da 
önemli bir kısmı da zaten bir şekilde 
Türk arkadaşlarımızın kurduğu veya 
kurguladığı sistemler var. 

NELER ÜRETECEĞİZ?
Tüm bunları yaparken tabii ki 15 

seneden bahsediyoruz ya, olay sa-
dece SUV değil, yani neler üretecek-
siniz ne olacak deniyor. C segmen-
tinde hemen akabinde bir Sedanı ki, 
onu da açık mavi turkuaz olarak be-
lirledik  çünkü çalışmalara şimdiden 
başladık, arkasından bir hatchback, 
pandeminin de belki biraz daha fazla 
ihtiyacı artıracağı küçük araçlar B 
segmentinde.  Ve yine çok amaçlı, 
hafif ticari araç olarak da kullanıla-
bilecek bir araçtan bahsediyoruz. 

BATARYA TÜRKİYE ‘DE ÜRETİLİYOR
Bataryayı sormuştunuz arkadaş-

lar. Bataryamızı aracımızla beraber 
Türkiye’de üretiyoruz. Ve batarya 
paketinin burada kastettiğimiz 
sadece her şey gelecek etrafına, 
çelik kasasını veya alüminyum 
kasasını çakacağız anlamında bir 
ifadeden bahsetmiyoruz. Biz yaptı-
ğımız işi derinlemesine inceleyerek 
ve araştırarak ve derinlemesine 
uzun vadede ülkemize nasıl yerleş-
tirebiliriz düşüncesiyle yapıyoruz 
daha yola çıktığımız andan itibaren, 
biz modülü de buradan yapacağız. 
Hücreleri alıp modülü yapacağız, 
modülden batarya paketine geçe-
ceğiz ve üzerindeki batarya yönetim 
sistemi dahil yapılacak ve yaptığımız 
anlaşma da, ki önümüzdeki dönem-
lerde bu bir ortak girişime dönü-
şecek, o zaman da anons etmiştik, 
ortak girişime dönüştüğü andan 
itibaren ortak girişimin ana madde-
lerinden bir tanesi ülkemizin hücre 
teknolojisinde de ulaşabilmesi. Yani 
kurulacak olan ortak girişim şirketi 
belli bir kapasiteden sonra her işin 
tabii ki bir ticari şeyi var ama öyle 
uzun yıllar değil gerçekten çok Yakın 
bir gelecekte beraber geliştireceği 
kimyaların da fikri mülkiyetine sahip 
olacak boyutta. Şöyle baktığımız 
zaman dünyada kaç ülkenin hücre 
konusunda, kimya konusunda, hücre 
kimyası konusunda fikri mülkiyeti 
var dediğinizde 10’u geçmez. 

ENERJİ DEPOLAMA KONUSU 
Şimdi burada önemli bir detay daha 
var sizlerle paylaşmak istediğim. 

Olay sadece otomobille sınırlı değil 
biliyorsunuz enerji depolama tüm 
dünyanın bir sıkıntısı. Biz başın-
dan itibaren sabit enerji  depolama 
sistemleri içinde bu organizasyonu 
tasarlıyoruz çünkü orada kullanılan 
özellikle kimyaları farklı olabiliyor, 
ama bunun yanında da olay sadece 
Türkiye’mizde sınırlı değil, ülke-
mizle sınırlı değil, onun etrafındaki 
Afrika’daki 100’ün üzerinde toplam-
da ülkelerin de sorumlu olabilecek 
şekilde tasarlıyoruz. Dikkat ediyor-
sanız biz hiçbir şeyi kısa vadeli bir 
plan çerçevesinde değil, uzun vadeli 
bir plan çerçevesinde.  Uzun vadeli 
planın ilk  üç dört senesi çok net 
detaylı bir şekilde ve üç dört sene-
den sonra da önümüzdeki 15 seneyi 
sağlıklı bir şekilde gelişecek boyutta 
planlıyoruz. 

175 BİN’LİK ÜRETİM KAPASİTESİ 
Sorduğunuz sorulardan bir tane-
si kurduğumuz tesisimizin üretim 
kapasitesi, üretim adetlerimiz, daha 
doğrusu 175 bin adete ulaşılacak, 
bunun için tüm hazırlıklarımızı yapı-
yoruz, bunun için Gemlik’teki tesi-
simizde hazırlıklarımızı yapıyoruz. 
Projemizin hangi aşamasındayız? 
Şimdi otomobil üretim ve geliştirme 
sürecini  bilen arkadaşlar için belki 
bu slayt daha anlamlı olabilir.

Bizim concept conformation de-
diğimiz tasarım verifikasyon validas-
yon kısmındayız. Bunu yapabilmek 
için de ondan önce tamamıyla her 
türlü istemlerin belirlenmiş, oluş-
turulmuş, konseptinin geliştirilmiş, 
bilgisayar analizlerinin yapılmış, ve 
artık fiziksel validasyon test süreci-
ne başlanmış olması gerekiyor ki şu 
an o aşamadayız. Ve bunu yaparken 
de biz Ankara’da sessiz sedasız biraz 
önce bahsettiğim merkezi bilgisa-
yara doğru gidecek olan tasarım-
larımızı, o sadece bir tanesi, daha 
doğrusu teknoloji geliştirmelerimizi 
yani advanced technology centre 
olarak  ileri teknoloji merkezimi-
zin çekirdeğini oluşturduk, burada 
çok değerli arkadaşlarımız var 20 
senesini 30 senesini yurt içinde yurt 
dışında hem hardware hem softwa-
re konusunda geçirmiş çok değerli 
arkadaşlarımız var onlarla da ger-
çekten yıkıcı teknolojilere doğru hızlı 
bir şekilde ilerliyoruz.  Ara-sıra şöyle 
sorular geliyor, bir buçuk senedir 
ses çıkmıyor duymuyoruz şeklinde. 
Tabi fırında börek yapmıyoruz netice 
itibariyle bu süreç önemli bir süreç. 
Bilgisayar analizleri, testler, validas-

yonlar, verifikasyonlar. O da birkaç 
tane sadece hem araç dinamiği ile 
ilgili hem de işin titreşiminden tutun, 
içerideki hava akış modeli, kontrol 
modeli ve tekerlerdeki yüklerin dağı-
lımına kadar birçok detaylar var üze-
rinde gerçekten dantel gibi işleyerek 
gittiğimiz.  Artı çarpışma güvenliğini 
çok önemsiyoruz sadece Avrupa’nın 
en temiz tesisinde, en temiz aracının 
peşinde değiliz. Biz de aynı zamanda 
en güvenli aracı da tasarlamak isti-
yoruz ki Burada EuroNCAP beşyıldız 
tabir ettiğimiz bir sertifikasyon var. 
Bu 2022 yılında değişecek,  yani seri 
üretime başlayacağımız yılda deği-
şecek ona şimdiden hazırlanıyoruz.

Bunu çok önemsiyoruz, çünkü 
geçmiş yıllarda Çin’in Avrupa’ya 
yaptığı bir ihracat denemesinde o 
otomobilleri aldılar çarpışma testle-
rinde kağıt gibi buruşturup 20 sene 
ve bunun hikayesini anlattılar. O 
nedenle Tekrar aynı ifadeyi kullana-
rak bizim aracımız üzerinde en ufak 
bir tozun en ufak bir şikayet edecek 
noktanın olmaması gerekiyor, o ne-
denle bunu çok önemsiyoruz. 

4 TANE 50 KATLI GÖKDELEN
Şimdi tesis, hangi aşamada, nasıl 

gidiyor? Biz, biliyorsunuz geçen yıl 
18 Temmuz’da inşaata başlama 
törenini gerçekleştirdik ve Marma-
ra Bölgesi’ni çok iyi bildiğimiz için 
önce zemini güçlendirme konusuna 
odaklandık.  Burada 6 tane değerli 
profesörün farklı farklı konularda 
uzmanlığı olan, onları da yönlendir-
mesi ile beraber zemini güçlendirme 
teknolojisini önce seçtik DSM tabir 
ettiğimiz zemin güçlendirme kolon-
larını yer altına koyduk.  Toplamda 
baktığımız zaman 40-44 bin adet 
civarında bir kolon üretecek ve biz 
bunun şu an 37 binden fazlasına 38 
binden fazlasına yaklaştık, tamam-
ladık ve sadece fikir olsun diye yani 
bunun şöyle bir gökdelen muadili 
nedir, gökdelen beton ihtiyacı nedir 
diye bakacak olursak çok kuvvetle 
muhtemel 50 katlı 1500 metrekare 
civarında olan bir gökdelenden yerin 
altına şu an 4 tane yerleştirmişizdir 
rahatlıkla. Bu önemli mi? Çok önem-
li, çünkü çok büyük yatırım yapı-
yoruz bu büyük yatırımın her türlü 
güvenlik standartlarında yapılması 
lazım. Şu an şantiyemizde inşaat 
ile uğraşan 450 çalışanımız var. 
Çünkü biliyorsunuz, yapı merkezinin 
açıklanması ile beraber üstyapıya  
da başladık ve 1500 çalışanımıza 
ulaşacak.
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Başkan Zeytinoğlu: AB Liderlerinin ziyareti 
ilişkilerin geleceği açısından ümit verici

İKV Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, AB 
Konseyi Başkanı Charles Michel ve 
Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula 

von der Leyen’in 6 Nisan 2021’de 
gerçekleşen Türkiye ziyaretleri 
hakkında açıklamalarda bulundu. 
Uzun bir süredir AB ile ilişkilerin 
donma noktasında olduğunu belirten 
Başkan Zeytinoğlu, bu ziyaretin 
ilişkilerde önemli bir canlanmayı 
ifade ettiğini vurguladı. Başkan 
Zeytinoğlu, ilk olarak Ekim ayındaki 
AB Zirvesi’nde önerilen pozitif 
gündemin somutlaşmaya başladığını 

ve daha fazla zaman kaybetmeden 
bir an önce uygulamaya koyulması 
gerektiğini dile getirdi. Başkan 
Zeytinoğlu şunları söyledi:

“AB Konseyi ve Komisyon 
Başkanlarının Türkiye ziyareti 
uzun bir süredir ilk üst düzey ve 
yüz yüze temas olması açısından 
büyük önem taşıyor. AB’nin ilk 
olarak Ekim’de gündeme getirdiği 
pozitif siyasi gündemin hayata 
geçirilmesi açısından da önemli bir 
merhaleye işaret ediyor. İlişkiler 
bir süredir derin dondurucuda 

idi ve özellikle Doğu Akdeniz ve 
dış politika gündeminde gerilim 
hakimdi. Burada bir yumuşama 
sağlanması Türkiye-AB ilişkilerinin 
yeniden canlandırılması için bir ışık 
doğurdu. AB’nin önerdiği pozitif 
gündem üyelik müzakerelerine bir 
dönüş içermiyor ancak Türkiye için 
en ideal strateji olan AB tam üyelik 
stratejisinin gelecekte tekrar işlerlik 
kazanması için ilişkilerin onarılması 
ve tekrar rotaya sokulması gerekli. 
Pozitif gündem, mülteci konusunda 
işbirliği, yüksek düzeyli diyalogların 
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yeniden başlaması ve halklar arası 
temasların artırılması maddelerinin 
yanında ekonomik işbirliği ve 
gümrük birliğinin güncellenmesini 
de içeriyor”.

Başkan Zeytinoğlu, Türkiye 
ile ilişkilerin onarılması ve 
canlandırılması için AB tarafından 
önerilen pozitif gündemin içinde 
gümrük birliğinin güncellenmesi 
başlığına ilişkin iş dünyasının 
beklentileri olduğunu vurguladı 
ve bu sürecin daha fazla vakit 
kaybetmeden derhal hayata 
geçirilmesini beklediklerini 
kaydetti:

“Burada özellikle iş dünyasının 
beklentisi gümrük birliği 
güncellenme ve modernizasyon 
sürecinin bir an önce başlatılması. 
Dünya Bankası’nın hazırladığı 
rapor üzerinden gümrük birliğinin 
güncellenmesinin çerçevesi zaten 
2016 yılında oluşturulmuştu. O 
yüzden daha fazla beklemeden bu 
sürecin hemen başlatılmasında 
büyük yarar var. Aksi takdirde Kıbrıs 
sorununa ek olarak, AB’nin iki lider 
ülkesi Almanya ve Fransa’da Eylül 
2021 ve 2022’de gerçekleşecek 
seçimler Konsey’de sürecin tekrar 
tıkanmasına yol açabilir. Gümrük 
birliğinin güncellenmesi iki taraf 
için de bir kazan kazan durumudur. 
Ayrıca AB’nin iki temel önceliği olan 
ve Türkiye ekonomisi için de büyük 
önem taşıyan Yeşil Mutabakat 
ve dijitalleşme gündemlerinde 
diyalog ve işbirliği için de gümrük 
birliğinin yenilenmesi itici bir 
rol oynayacaktır. Bu fırsatın 
kaçırılmaması gerek Türkiye 
gerekse AB için büyük önem 
taşıyor. Diğer önemli konu olan vize 
serbestliği için ise Türkiye’nin kalan 
altı şartı yerine getirmesi AB reform 
sürecinin de yeniden başlamasını 
sağlayacaktır, bir ön adım olacaktır. 
AB siyasi ve ekonomik reformlarına 
geri dönerek ve geçtiğimiz günlerde 
açıklanan İnsan Hakları Eylem Planı 
ve ekonomik reform paketinde 
öngörülen önlemlerin uygulanması 
yoluyla, süreci canlandırmak 
için adım atabilir. AB ise Avrupa 
güvenliği ve istikrarı için stratejik 
önemde olan Türkiye ile ilişkilerin 
onarılması ve karşılıklı olarak 
fayda sağlayacak bir ilişkiye 
dönüşmesi için gümrük birliğinin 
güncellenmesi için Komisyona 
müzakere yetkisini hemen vermek 
gibi somut adımlar atmaktan 
kaçınmamalı.”

Türkiye Mobilya ve Orman 
Ürünleri Meclisi Toplantısı, 
Ticaret Bakan Yardımcıları 

Rıza Tuna Turagay ve Sezai 
Uçurmak ile Türkiye Odalar ve 
Borsalar Birliği (TOBB) Yönetim 
Kurulu Üyesi Oğuzhan Ata 
Sadıkoğlu’nun katılımıyla online 
olarak gerçekleştirildi. 

TOBB Yönetim Kurulu Üyesi 
Sadıkoğlu toplantının açılışında 
yaptığı konuşmada, sektörlerin 
durumunu değerlendirmek 
üzere bir araya geldiklerini, 
pandemi süreci ve bunun getirdiği 
sorunların devam ettiğini söyledi.

İhracattaki artışı memnuniyetle 
gördüklerini belirten Sadıkoğlu, 
“Mobilya ve orman ürünleri 
sektörünün ilk çeyrek ihracatı, 
geçen yılın aynı dönemine göre 
yüzde 15’lik artışla 1,5 milyar dolara 
ulaştı. Bunun 962 milyon dolarını 
mobilya oluşturdu. Böylelikle 
mobilyada dünyanın 8. büyük 
ihracatçısı haline geldik. İnşallah 
ilk 5 arasında girmeyi de hedef 
olarak önümüze koyduk” dedi.

Mobilya sektöründe yaşanan 
bu talep artışının, hammaddeye 
olan ihtiyacı da ciddi ölçüde 
artırdığını vurgulayan Sadıkoğlu, 
“Son zamanlarda ülkemizin dört 
bir yanından, MDF, sunta, sünger 
gibi mobilya hammaddelerinin 
temininde güçlük yaşandığı 
iletiliyor. Tedarik sorunlarının 
sürmesi, mobilya ihracatımızdaki 
artış ivmesini korumamızı 
güçleştiriyor. Aslında bu durumu 
tüm hammaddelerde yaşıyoruz. 
Polietilen, PVC gibi plastik 
hammaddelerinden, paslanmaz 
sac ve yassı saca, düz camdan 
inşaat demirine kadar birçok 
hammaddenin, hem fiyatı artıyor, 
hem de temin süreçleri uzuyor” 
şeklinde konuştu.

Sadıkoğlu, hammaddede 
yaşanan bu sorunla ilgili olarak, 
Ticaret Bakanı ve Sanayi Bakanı ile 
devamlı irtibat halinde olduklarını, 
Ticaret Bakanı Pekcan’ın mobilya 
ve orman ürünleri sektörlerine 
öncelik vererek, Bakanlıkta ilgili 
sektör temsilcilerini bir araya 
getirdiğini ve sorunlarını dinledi 

söyledi.
Orman ürünlerinde aslında 

çok ilerde olduklarının altını 
çizen Sadıkoğlu, “MDF üretiminde 
Avrupa’da 1. , dünyada 2.sıradayız. 
Gerek MDF’de gerekse suntada 
üretim kapasitemiz her geçen 
gün artmaya devam ediyor. 
Mobilyada, kilogram başına 3 
dolara ulaşan ihracat değeri, 
genel ortalamanın 2 katı üzerinde 
olduğu için, ülkemizde buradan 
önemli bir katma değer kazanıyor. 
Dolayısıyla hammadde sorununu, 
tüm tarafları dinleyerek çözmemiz 
çok önemli. Zira mobilya ve orman 
ürünleri sektörümüz birbirinden 
ayrı düşünülemez. Hepimizin aynı 
gemide olduğunu unutmayalım” 
dedi. Bir diğer konunun da 
konteyner sıkıntısı olduğunu 
belirten Sadıkoğlu, “İhracat 
yapacak ürünümüz var, ancak 
konteyner bulamadığımız için 
ihracat yapamıyoruz. Konteyner 
sıkıntısından tüm sektörler 
muzdarip. Sanayicimiz hem 
hammaddeye erişimde sorunlar 
yaşıyor, hem de ürettiği ürünü 
satamıyor” diye konuştu.

İhracat pazarlarını kaybetme 
riskiyle karşı karşıya olduklarına 
dikkat çeken Sadıkoğlu, bu 
sıkıntıları aşarlarsa, ihracattaki 
çıtayı daha da yukarılara 
taşıyacaklarına inandığını söyledi.

Sadıkoğlu, Avrupa ve ABD 
pazarlarındaki canlanmanın yanı 
sıra, Ticaret Bakanı Pekcan’ın 
büyük emekleriyle hayata 
geçen, İngiltere ile yeni ticaret 
anlaşmasının önemli fırsatlar 
sunduğunu, Türkiye’nin üretim 
gücünü ve pazara yakınlığını, 
en verimli şekilde kullanmaları 
gerektiğini vurguladı.

Sadıkoğlu, Ticaret Bakanı 
Ruhsar Pekcan’ın bu konuları 
yakından takip ettiğini bildiklerini, 
Bakanlığın tüm bu sorunların 
çözümünde kendilerine yardımcı 
olacağına inandıklarını ifade etti. 

Açılış konuşmalarının ardından 
Ticaret Bakan Yardımcısı Rıza Tuna 
Turagay, sektör temsilcilerinin 
yaşadıkları sorunları ve çözüm 
önerilerini dinledi.

Mobilya ve orman ürünleri 
sektörlerinin hammadde sorunları 
ele alındı
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Başkan Büyükakın:
 “2 altın yılda 4 milyarlık yatırım yaptık”

Kocaeli Büyükşehir Belediye 
Başkanı Tahir Büyükakın, 31 
Mart 2019 yerel seçimlerinden 

bu yanan geçen 2 yılda kente kazan-
dırdığı projeleri kamuoyuyla paylaştı. 
Kocaeli Kongre Merkezi’nde “Sevda-
mız Kocaeli” sloganıyla gerçekleşen 
programda konuşan Başkan Büyüka-
kın, “Bu hayat, bu şehre adanmış bir 
hayattır. Biz, gövdemizi taşın altına 
koyduk” dedi.

“DERDİMİZ ALLAH’IN, HALKIN RIZASI-
NI KAZANMAK”

Konuşmasına adaylık döneminde 
verdiği bir sözü hatırlatarak başlayan 
Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı 
Tahir Büyükakın, “Seçimden önce 
‘Koltuğa oturacağımız zamanı değil 
kalkacağımız zamanı düşünerek ça-
lışacağız’ demiştik. Derdimiz Allah’ın 
ve halkın rızasını kazanmak. Bunun 
için çalışmalarımıza başladık. Geçen 
yılda gece gündüz demeden halkımı-
za hizmet ettik. Tatil bile yapmadık. 
Çünkü vatandaşın emanetine talip 
olduğumuzu ve hakkını vereceğimizi 
söylemiştik” şeklinde konuştu.

“EN FAZLA ESER VE HİZMET ÜRETEN 
BELEDİYESİYİZ”

Gereksiz kavgalardan uzak dur-
duklarını vurgulayan Başkan Büyü-
kakın, “2 yıllık süreçte emeğimizin 
karşılığını aldık. Pandemi nedeniyle 
iç ve dış ekonomik sıkıntılar yaşandı. 
Pandeminin yaşattığı sıkıntılara rağ-
men yüz akı ile paylaşacağımız çok 
sayıda projemiz var. Gerçek kaptan 
fırtınalı denizde belli olur. Türkiye’nin 

göreceli olarak en fazla eser ve 
hizmet üreten belediyesi olduk. 2.3 
milyar değerinde 226 eseri hayata 
geçirdik” dedi.

“POPÜLİZME TESLİM OLMADIK”
Popülist politikalardan uzak 

durduklarını belirten Başkan Büyü-
kakın, “Göreve geldiğimizde personel 
sayımız 11 bin 65 idi. Şimdi ise 10 bin 
863 personelimiz var. Kadrolarımızı 
şişirmedik. Popülizme teslim olmadık. 
Mali disiplinimizi güçlendirdik. Bu 
kente ve evlatlarımıza borcumuz var” 
diye konuştu.

“KASAMIZDA 550 MİLYON TL VAR”
Yuvacık Barajı haricinde hiç borç-

larının olmadığını ifade eden Başkan 
Büyükakın, “Belli aralıklarda piya-
salara olan borçlarımızı sıfırlıyoruz. 
950 milyon lira borç ödedik. Her ay 22 
milyon TL Yuvacık Barajı’na ödeme 
yapıyoruz. Bütün bunlara rağmen 
550 milyon TL kasamızda birikmiş 
paramız var. Bu şehre bir yıl rahat bir 
şekilde bakarız. Biz şehrin sigortası-
yız. Geçtiğimiz iki yıl, yatırımlara hız 
kesmeden devam ederken, pandemi 
ile mücadele ettiğimiz ve bütçemizi 
koruduğumuz 2 altın yıl oldu” şeklin-
de konuştu.

SADECE TAMAMLANAN VE DEVAM 
EDEN PROJELER

Sadece tamamlanan ve yapımı 
devam eden projeleri anlatacağını 
söyleyen Başkan Büyükakın, “İhalesi 
eli kulağında olan projeler bile yer 
alamayacak bugünkü sunumumuzda. 

Mesela Teleferik projemiz sunumu-
muzda yer almıyor. Yaptıklarımızı 
şişirmek gibi bir niyetimiz yok. Hatta 
zaman kazanmak için pek çok proje-
mizi koymadık sunuma” dedi.

ULAŞIM YATIRIMLARINA 1.54 MİLYAR 
TL

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi 
ulaşım projelerine 1,54 milyar TL ayır-
dı. 694 milyon TL tutarındaki 43 eser 
ve hizmet tamamlanırken 845 milyon 
TL tutarındaki 44 eser ve hizmetin 
yapımı ise devam ediyor.

TRAMVAY’A 82 MİLYON TL’LİK 
YATIRIM

Tramvay projesini sürdüren Bü-
yükşehir, İzmit Plajyolu tramvay hattı 
ve alım işi kapsamında 82 milyon 380 
bin TL harcadı. 2.1 kilometrelik yeni 
hat için 4 durak yapılırken 6 yeni araç 
alındı.

CADDE VE KAVŞAKLARA 258 MİLYON
Büyükşehir, cadde, kavşak ve 

üstyapı düzenlemelerine 258 milyon 
711 bin TL harcayarak 209 cadde ve 
sokakta 214 kilometre üstyapı düzen-
lemesi gerçekleştirdi.

72 MİLYON TL’LİK ASFALT, PARKE VE 
BORDÜR

Diğer yandan il genelindeki asfalt 
işleri için 36 milyon 980 bin TL yatı-
rım yapıldı. 364 bin ton asfalt yama 
başka bir deyişle 18 bin 200 adet 
kamyon Kocaeli’nin yollarına asfalt 
döktü. İl genelinde yapılan parke 
ve bordür çalışmaları için harcanan 
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tutar da 35 milyon TL oldu. 607 bin 
metrekare parke ve 99 bin 200 metre 
bordür döşendi.

144 MİLYON TL’LİK YOL YATIRIMI
İzmit Salim Dervişoğlu Caddesi, 

Çayırova-Tuzla Şifa Mahallesi Geçişi, 
Dilovası Eynerce Kavşağı Yan Yollar, 
Gölcük Yüzbaşılar Kavşağı Yan Yollar, 
Çayırova ve fatih İstasyonları Bağlan-
tı Yolları, Körfez İlimtepe Yolu, 4 Yeni 
Yay Üst Geçidi, 4 Yeni Otopark, Kırsal 
Alanlarda 5 Yeni Bağlantı Köprüsü 
ve Köylere Stabilize Yol çalışmaları 
kapsamında toplam 144 milyon TL’lik 
yatırım yapıldı.

GEBZE-DARICA METROSU
Gebze bölgesinin trafik sorununu 

büyük ölçüde ortadan kaldıracak olan 
Gebze-Darıca Metrosu yapım çalış-
maları devam ediyor. Proje gerçek-
leşme oranı yüzde 19,5’e ulaşırken 
proje15,6 kilometre uzunluğunda 
olacak ve 11 istasyon yer alacak.

ŞEHİR HASTANESİ TRAMVAY HATTI
Şehir Hastanesi Tramvay Hattı 

projesi de devam eden yatırımlar ara-
sında yer alıyor. Günlük 39 bin yolcu 
kapasiteli tramvay hattı 3 kilometre 
uzunluğunda olacak ve projede 5 is-
tasyon yer alacak. Proje kapsamında 
4 adet alt ve üst geçit, 2 adet yaya üst 
geçidi bulunacak.

TOPLU TAŞIMAYA 109 YENİ OTOBÜS
Ulaşım filosunu genişletmek için 

Büyükşehir 109 yeni otobüs alımı için 
sözleşme imzaladı. 109 otobüsün 
toplam maliyeti 266 milyon 371 bin 
TL’yi aşıyor.

İZMİT KURUÇEŞME TRAMVAY HATTI
İzmit Kuruçeşme Tramvay Hattı 

yapımı devam eden projeler arasında 
yer alıyor. 85 milyon TL değerindeki 
projede 322 metre çelik köprü, 812 
metre çift hat, 1 adet istasyon ve 2 

adet yay köprüsü imalatı gerçekleş-
tirilecek.

DEVAM EDEN 200 MİLYON TL’LİK 
PROJELER

Karamürsel Tüneli, Gebze-Tem 
Otoyolu Köprüsü Bağlantı Yolları, 
Körfez İlimtepe Yolu 1. Etap, İzmit 
Solaklar Yolu (Çayırbaşı Sokak) ve Yol 
Yapım çalışmaları 200 milyon TL’ye 
mal olacak.

ALTYAPIYA 1.15 MİLYAR TL
Altyapı çalışmaları kapsamın-

da 572 milyon TL tutarında 36 eser 
ve hizmeti Kocaeli’ye kazandırıldı. 
577 milyon TL tutarındaki 4 eser ve 
hizmetin yapımı ise devam ediyor. 
503 kilometre İçme Suyu Hatları, 244 
kilometre Kanalizasyon Hatları, 86 
kilometre Yağmur Suyu ve Dere Is-
lahları, 116 köye yeni altyapı, 47 adet 
İçme Suyu Depoları ve İSU üst yapı 
çalışmaları tamamlandı. 350 kilomet-
re İçme Suyu Hatları, 194 kilometre 
Kanalizasyon Hatları, 48 kilometre 
Yağmur Suyu Hatları ve Dere Islahları 
ve 61 adet İçme Suyu Depoları’nın 
yapımı devam ediyor.

ÜSTYAPIYA 283 MİLYON TL
Üstyapı çalışmaları kapsamında 

168 milyon TL tutarında 37 eser ve 
hizmet tamamlandı. 115 milyon TL 
tutarındaki 15 eser ve hizmetin yapı-
mı devam ediyor. 4 Yeni Spor Salonu, 
3 Yeni Yarı Olimpik Yüzme Havuzu, 
5 Yeni Kültür Merkezi, Kartepe Kent 
Meydanı, 2 Yeni İtfaiye Müfrezesi, 2 
Yeni Akademi Lisesi, Restorasyonlar 
ve İzmit Pişmaniyeciler Meydanı’nın 
yapımı tamamlandı. Kandıra Beledi-
yesi Hizmet Binası, Gebze Sporcu Eği-
tim Merkezi, Stadların Yenilenmesi, 
Gebze Cumhuriyet Mahallesi Yüzme 
Havuzu, Kocaeli İtfaiyesi Yeni Hizmet 
Binası ve Eğitim Alanı, Kocaeli Esnaf 
Odaları Birliği İdari Binası, Tavşante-
pe Cemevi, İzmit Çocuk Trafik Eğitim 

Parkı ve Darıca Kapalı Pazar Yeri 
yapım işleri ise devam ediyor.

ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİĞE 337 MİLYON TL
Çevre ve Şehircilik işleri kapsa-

mında 337 milyon TL tutarındaki 38 
eser ve hizmetin yapımı tamamlandı. 
100 milyon TL tutarındaki 22 eser ve 
hizmetin yapımı devam ediyor. Kent-
sel Dönüşüm Projeleri, Millet Bahçe-
leri, mesire alanları, sahil düzenle-
meleri ve çevre temizlik çalışmaları 
Kocaelililere rahat bir nefes aldırıyor.

SOSYAL VE KÜLTÜREL FAALİYETLERE 
363 MİLYON TL

Büyükşehir 41 Kart destekleri kap-
samında ihtiyaç sahiplerine 65 milyon 
TL’lik destek sağladı. Hasta Nakil 
Hizmetleri, Yakacak Destekleri, Gönül 
Kazan Projesi, Kırtasiye Destekleri 
Barınma ve Konaklama Merkezleri, 
Annelere Süt, Su Yardımı, Evde Bakım, 
Amatör Spor Kulüplerine Destek, Halk 
üniversitesi KO-MEK ve Robotik Kod-
lama Atölyeleri Büyükşehir’in sosyal 
ve kültürel projeleri arasında yer aldı.

İSTİHDAM VE ÜRETİM PROJELERİ
Kocaeli’de istihdamın artması 

için Büyükşehir seferber oldu. Tıbbi 
Aromatik Bitkiler Projesi, komeksepeti.
com, USTAM Kocaeli, Tarımsal Des-
tekler, Sera Destekleri, Doğal Salma 
Tavukçuluk Destekleri, Meyve Fidanı 
Desteği, Arıcılık Destekleri ile hem 
istihdamın artırılması hem de yerel 
kalkınmanın sağlanması hedefleniyor.

PANDEMİ DÖNEMİNDE 311 MİLYON 
TL’LİK DESTEK

Bir yılı aşkın süredir Türkiye’yi ve 
dünyayı etkisi altına alan salgınında 
da Büyükşehir, Kocaelililerin yanın-
da oldu. İSU Destekleri, Hijyen, Gıda 
ve Sağlık Destekleri, Şoför Esnafı 
Destekleri, Esnaf Destekleri ve Eğitim 
Destekleri kapsamında 311 milyon TL 
tutarında destek sağlandı.
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Taşıt Araçları Tedarik Sanayici-
leri Derneği (TAYSAD), otomo-
tiv tedarik zincirinde yaşanan 

sorunlarla ilgili güncel araştırmasını 
paylaştı. Buna göre, otomotiv teda-
rik sanayisinde faaliyet gösteren fir-
maların önemli bir kısmı 2021 yılıyla 
beraber yaşadıkları en büyük soru-
nun yüksek hammade, yarımamul ve 
girdi fiyatları olduğunu belirtti.

Taşıt Araçları Tedarik Sanayicileri 
Derneği (TAYSAD), otomotiv tedarik 
zincirinde yaşanan sorunlarla ilgili 
güncel araştırmasını paylaştı. 

Buna göre, otomotiv tedarik 
sanayisinde faaliyet gösteren fir-
maların önemli bir kısmı 2021 yılıyla 
beraber yaşadıkları en büyük soru-
nun yüksek hammade, yarımamul ve 
girdi fiyatları olduğunu belirtti. 

Katılımcıların yüzde 50’si başta 
sac-metal ve plastik olmak üzere, 
bakır, alüminyum ve PVC’de yaşanan 
fiyat artışlarını sektörün yaşadığı en 
büyük problem olarak gösterdi. 

Global anlamda birçok üreticiye 
yansıyan çip krizinin etkilerinin de 
yer aldığı araştırmaya göre, tedarik 
sanayi firmalarının yüzde 30’u, müş-
terilerinin yaşadığı çip sorunu nede-

niyle üretimlerinde düşüş olduğunu 
ifade etti. Bununla birlikte, üretim-
lerinde çip kullanan tedarik sanayi-
cilerinin yüzde 59’u çip krizini teslim 
süresindeki gecikmeye bağlarken, 
yüzde 23’ü temin edememe, yüzde 
18’i ise yüksek fiyatla ilişkilendirdi. 

Araştırmada ayrıca, her 10 oto-
motiv tedarik sanayisi firmasından 
7’sinin konteyner sorunu yaşadığı ve 
bunun temel sebebinin konteyner 
fiyatlarındaki artış olduğu da dikkat-
leri çekti.

Taşıt Araçları Tedarik Sanayici-
leri Derneği (TAYSAD), pandeminin 
tedarik zincirinde sebep olduğu 
sorunlarla ilgili güncel bir araş-
tırma yayınladı. Otomotiv tedarik 
sanayisinde faaliyet gösteren 160 
firmanın katıldığı anketin sonuçla-
rı, Türkiye’deki tedarikçilerin 2021 
yılıyla birlikte yaşadıkları en büyük 
sorunun yüksek girdi  fiyatları oldu-
ğunu ortaya koydu. Global anlamda 
birçok üreticiye yansıyan çip krizinin 
etkilerinin de yer aldığı araştırmaya 
göre, tedarik sanayi firmalarının 
yüzde 30’u, müşterilerinin yaşadığı 
çip sorunu nedeniyle üretimlerinde 
düşüş olduğunu ifade etti. Bununla 

birlikte, üretimlerinde çip kullanan 
tedarik sanayicilerinin yüzde 59’u 
çip krizini teslim süresindeki gecik-
meye bağlarken, yüzde 23’ü temin 
edememe, yüzde 18’i ise yüksek 
fiyatla ilişkilendirdi. 

Plastik, sac-metal, bakır, 
alüminyum ve PVC’de yüksek fiyat 
sıkıntısı

TAYSAD araştırmasında, tedarik 
sanayisi firmalarına ana tedarik 
maddelerinde yaşanan sıkıntılar 
kalem kalem soruldu. Buna göre, 
firmaların yüzde 54’ü sac-metal 
tedarikinde en çok yüksek fiyattan  
etkilendiğini bildirdi. 

Bu sorunu yüzde 33’le teslim 
süresindeki gecikmeler ve yüzde 
13’ü ise temin edememe problemleri 
izledi. 

Aynı şekilde, katılımcı firmaların 
yarısı plastik tedarikinde de yüksek 
fiyattan şikayet ederken, yüzde 
30’u plastiklerin teslim sürelerinde 
gecikme sorunu yaşadıklarını ifade 
etti. Firmaların yüzde 20’si ise plas-
tik temininde sıkıntılar yaşadığını 
vurguladı. Katılımcılar alüminyum, 
bakır ve PVC gibi ürünlerde de fiyat-

Otomotiv tedarik sanayicilerinin 2021 gündemi 

Girdi Fiyatlarındaki Artış!
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[oda meclisi ►

ların çok yüksek olması nedeniyle sorunlar 
yaşadıklarını aktardı. 

10 tedarikçiden 7’si konteyner sorunu 
yaşıyor

Araştırma, son zamanlarda sıklıkla dile 
getirilen konteyner sorununa otomotiv te-
darik sanayisi açısından da ışık tuttu. Buna 
göre, tedarik sanayi firmalarının yüzde 72’si 
konteyner tedarik sorunu yaşadığını, yüzde 
28’i sorun yaşamadığını belirtti. 

Konteyner tedarik sorunu yaşayanlar ise 
sorunun temel sebebi olarak yine yüksek 
fiyatlara işaret etti. Konteyner sorunlarının 
temel sebepleri yüzde 60 yüksek fiyat, yüz-
de 35 temin edememe ve yüzde 21 gemiler-
de yer bulunmaması şeklinde sıralandı. 

Ani üretim değişikliği kararları tedarik 
sanayisindeki verimliliği etkiliyor

Araştırmada öne çıkan diğer bulgu-
lar, OEM’lerin ani üretim planlamasındaki 
değişiklerin yansıması ve ilk çeyrek satış 
hacimleriyle ilgili oldu. 

Bu kapsamda, otomotiv tedarik sanayisi 
temsilcilerinin yüzde 81’i, OEM’lerin üretim 
planlamalarındaki ani değişiklik kararları-
nın verimliliği olumsuz etkilediğinin altını 
çizdi. Üretimde yaşadıkları verimsizliğin 
yanında girdi fiyatlarındaki artışların satış 
fiyatlarına yansımaması  sebebi ile eko-
nomik olarak sıkıntılar yaşamakta olan 
firmaların yüzde 85’i satış hacimlerinde 
2020 yılına göre herhangi bir değişiklik 
olmadığını belirtirken, bir önceki yıla göre 
satış hacimlerini artıranların oranı yüzde 
48, satış hacimleri düşen firmaların oranı 
ise yüzde 52 oldu.

Otomotiv tedarik sanayisinin çatı 
kuruluşu Taşıt Araçları Tedarik 
Sanayicileri Derneği (TAYSAD), 

geçtiğimiz yıl Covid-19 salgını nedeniyle 
ertelenen 42. Olağan Genel Kurul Toplantısı’nı 
bu sene gerçekleştirdi. Pandemi önlemleri 
nedeniyle sınırlı sayıda üyenin katılımıyla 
düzenlenen olağan genel kurul sonucunda, 5 
yıldır TAYSAD Yönetim Kurulu Başkanı olarak 
otomotiv tedarik sanayisi adına önemli 
çalışmalarda bulunan Alper Kanca görevini 
Albert Saydam’a devretti. TAYSAD’ın yeni 
dönem yönetim kurulunda Şekib Avdagiç 
(Avitaş Kompozit A.Ş.), Berke Ercan (Cavo 
Otomotiv A.Ş.), Osman Zeki Sever (Ditaş 
Doğan A.Ş.), Doğukan Dudaroğlu (Eku Fren 
A.Ş.), Atacan Güner (Assan Hanil A.Ş.), M. 
Fatih Uysal (Norm Cıvata A.Ş.), Lokman 
Yamantürk (Parsan Makine A.Ş.), Yakup Birinci 
(Birinci Otomotiv A.Ş.), Hakan Konak (Toyota 
Boshoku A.Ş.) ve Tülay Hacıoğlu Şengül 
(Maysan Mando A.Ş.) yer aldı. 

Genel kurulda açıklamalarda bulunan 
TAYSAD Yönetim Kurulu Başkanı Albert 
Saydam, “Türkiye, ortaya koyduğu kalite, 
nitelikli iş gücü ve uzmanlığıyla dünyanın 
önde gelen otomotiv üreticilerinden. 
Otomotiv tedarik sanayisi ise bu başarıyı 
oluşturan sac ayaklarından bir tanesi. Bu 
farkındalıkla, göreve geldiği andan itibaren 
Türk tedarik sanayisinin Avrupa başta olmak 
üzere dünyada bilinirliğini artırmak, yeni iş 
birliği köprüleri kurarak ihracat hacmimizi 
genişletmek ve tedarik sanayisinin sorunlarını 
çözüme kavuşturmak adına çok değerli 
çalışmalar yapan Alper Kanca’ya teşekkürü bir 
borç bilirim. Sayın Alper Kanca’nın görevde 
kaldığı 5 yıl boyunca ortaya koyduğu emek 
ve gösterdiği vizyon sadece sektörümüz için 
değil ülkemiz için de çok önemliydi” dedi.

“TAYSAD’da her bakımdan bir 
bayrak değişimi yaşanıyor”

Yeni yönetimde her ürün grubunu ve 
farklı bölgeleri temsil eden 28 üyenin yer 
aldığını dile getiren Saydam, “TAYSAD’da 
her bakımdan bir bayrak değişimi yaşanıyor. 
Bu değişim, esasında bir önceki başkanın 
yükselttiği çıtayı daha da yukarı taşımak 
için bir yarış. TAYSAD, Türkiye’nin gururudur. 
Sizlerin bize bırakmış olduğu bu emaneti, 
büyük bir sorumlulukla üstleneceğiz” diye 
konuştu.

“Ürünlerimiz, işletmelerimiz daha 
akıllı olmak zorunda”

Otomotiv sektörünün yaşadığı değişim 
ve dönüşümün pandemi süreci ile birlikte 
daha da hızlandığının altını çizen Saydam, 

“Değişimdeki ana faktör teknolojideki, 
müşteri taleplerindeki hızlı değişim. Sadece 
akıllı mobil aletler veya kullandığımız 
teknolojiden bahsetmiyoruz. Dijital 
teknikler, yeşil teknolojiler… Dolayısıyla 
işletmelerin tek başına takip edemeyeceği 
ama diğer taraftan takip etmek ve 
bunlardan çıkarımlar yapıp, uygulamak 
zorunda olduğu geniş ve karmaşık bir 
dünyadan bahsediyoruz. Ürünlerimiz, 
işletmelerimiz daha akıllı olmak zorunda. 
Ana sanayide üretim mimarisi ve tedarikçi 
ilişkisi yeniden yapılandırılıyor. Tabiri caizse 
işletme yöneticileri olarak bizler de akıllı 
olmak zorundayız” diye konuştu.

“Önümüzde oldukça zorlu bir süreç var”
Küreselleşme olgusunun tamamen 

değiştiği bir dönemden geçildiğini anlatan 
Saydam, şu açıklamaları yaptı: “Pandemi 
nedeniyle otomotiv araç üreticileri yakın 
bölgelerde kaynak arayışında. Bu Türkiye için 
bir fırsat. Türkiye otomotiv tedarik sanayi, 
Türkiye genel ekonomik performansının 
üstünde bir başarı gösterdi. Bunu, daha 
yüksek seviyeye taşımalıyız. Bu da yeni iş 
modelleri, iş teknikleri ve yaklaşımlarla 
mümkün. Karar süreçlerimizde daha cesur 
olmalıyız. Sektörümüzdeki yeni açılımlar 
hepimize umut verdi. TOGG yatırımı, bizim 
için bir boy aynası olacak. Müspet ya da 
menfi kendimizi değerlendirme fırsatımız 
var. Ford Otosan’ın elektrikli araç projesi de 
benzer bir fırsatı sunuyor. TAYSAD Yönetimi 
olarak üyelerimizle birlikte yeni teknolojiler 
ve inovasyonu odağımıza alarak önemli 
adımlar atacağız.”

Ödüller sahiplerini buldu
TAYSAD’ın 42’nci Genel Kurul toplantısı 

kapsamında en çok ihracat yapan, ihracatını 
en fazla artıran, en fazla patent tescili alan, 
TAYSAD tarafından düzenlenen eğitimlere 
en çok katılan ve TAYSAD’ın mesleki eğitimi 
destekleyen ADMOG kurumsal sosyal 
sorumluluk projesine en çok destek veren 
firmalara da ödülleri takdim edildi. 

TAYSAD’da Bayrak Değişimi!
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Meslek Komitesi toplantıları online gerçekleştirildi
Kocaeli Sanayi Odası meslek komiteleri online olarak gerçekleştirildi.

3. Meslek Komitesi Toplantısı

4. Meslek Komitesi Toplantısı

6. ve 26. Meslek Komiteleri Toplantısı



�3Kocaeli Odavizyon

7. Meslek Komitesi 

13. Meslek Komitesi 

8. Meslek Komitesi Toplantısı

9. ve 10. Kimya Meslek Komiteleri Toplantısı
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Meslek Komitesi toplantıları online gerçekleştirildi

13. Meslek Komitesi Toplantısı 15. Meslek Komitesi Toplantısı

19. Meslek Komitesi Toplantısı

24. ve 36. Meslek Komiteleri Toplantısı 27. Meslek Komitesi Toplantısı

[meslek komiteleri ►
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30. Meslek Komitesi Toplantısı

25. Meslek Komitesi 
27. Meslek Komitesi Toplantısı
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30. Meslek Komitesi Toplantısı

Royal Makine Ziyareti Point Makine Ziyareti

Vermak Makine Ziyareti Mekay Makine Ziyareti

[meslek komiteleri ►
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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 74,7

2021 (Kocaeli) 69,9 70,4 70,7

Aylara göre kapasite kullanım oranlarının seyri

Mart ayında  Kocaeli’de sanayinin 
kapasite kullanımı yüzde 70,7 oldu

T.C. Merkez Bankası tarafından açıklanan Türkiye geneli kapasite kullanım oranı mart ayında yüzde 74.7 ile geçen yılın 
aynı ayına göre 0.6 puan, şubat ayına göre 0.2 puan geriledi. 

Kocaeli Sanayi Odası tarafından her ay açıklanan Kocaeli sanayi kuruluşlarının kapasite kullanım oranı mart ayında 
yüzde 70.7 olarak gerçekleşti. Mart ayı kapasite kullanım oranı, geçen yılın aynı ayına göre 2.1 puan, şubat ayına göre 

0.3 puan arttı.

Mart ayı anketine yanıt veren firmaların bir 
önceki aya göre yüzde 20’sinin istihdam-
larının arttığı, yüzde 73’ünün istihdamla-
rında değişim yaşanmadığı, yüzde 7’sinin 
istihdamlarının azaldığı belirlenmiştir. 

Firma Bildirimleri Mart (yüzde)

Arttı 20

Değişmedi 73

Azaldı 7

İstihdam

Değerlendirmeye 
alınan firmaların 

ölçekleri

Bölgemizdeki sanayi sektöründeki gelişmelerin ve değişmelerin aylık 
olarak takip edilmesi amacıyla hazırlanan mart ayı anketi çerçevesinde 
Odamızca bir araştırma yapılmıştır. Araştırmaya katılan firma sayısı 133 
adet olup bu firmaların yüzde 76’sı KOBİ, yüzde 24’ü büyük ölçekli firma 
niteliğindedir. 

Firma Bildirimleri Nisan (yüzde)

Arttı 19

Değişmedi 62

Azaldı 19

Firma Bildirimleri Nisan (yüzde)

Arttı 20

Değişmedi 65

Azaldı 15

İç Siparişler Dış Siparişler

Firmaların yüzde 19’u nisan ayında iç si-
parişlerinin arttığını belirtilirken, yüzde 
19’u siparişlerinin azaldığını belirtmiştir. 
Firmaların yüzde 62’sinde ise sipariş mik-
tarlarında bir değişim yaşanmamıştır.  

Ankete katılan firmaların yüzde 20’si dış 
siparişlerinin nisan ayında arttığını belirtir-
ken, yüzde 15’i azalış bildirmişlerdir. Fir-
maların yüzde 65’inde ise alınan dış sipariş 
miktarlarında bir değişim yaşanmamıştır.  

KOBİ

Büyük 
Ölçekli
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Türkiye’nin sosyoekonomik an-
lamda son yıllardaki en kap-
samlı araştırmasıyla 81 il, 973 

ilçe merkezi, yaklaşık 38 bin köy, 
kırsal mahalle ve beldenin hizmet 
verme potansiyelleri, bu alanda 
birbirleriyle ilişkileri incelendi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ta-
rafından, bölgeler arası gelişmişlik 
farklarını azaltacak kalkınma poli-
tikalarına altlık oluşturması ama-
cıyla gerçekleştirilen “Türkiye’de 
Kentsel ve Kırsal Yerleşim Sistem-
leri Araştırması“, 3 yıllık kapsamlı 
çalışmanın ardından tamamlandı.

YERLEŞİM YERLERİNİN GÜNCEL 
YAPISI 

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 
Kalkınma Ajansları Genel Müdür-
lüğünün yürüttüğü, Türkiye’de en 
küçük yerleşim birimi olan köyler-
den metropollere kadar 81 il, 973 
ilçe merkezi, yaklaşık 38 bin köy, 
kırsal mahalle ve beldede gerçek-
leştirilen araştırmayla yerleşim 
sistemlerinin güncel yapısı ortaya 
konuldu.

Bakanlık proje ekibi ve akademik 
danışmanların yanı sıra sahada 
kalkınma ajanslarının katkılarıyla 3 
yıl süren araştırmada, Türkiye’deki 
bütün yerleşim birimlerinin birbi-
riyle sosyoekonomik ilişkileri ve 
etkileşimleri incelendi.

KIRSAL VE KENTSEL AYRIMI
Araştırmada, her bir yerleşim 

biriminin diğer yerleşimlere hizmet 
sunma açısından hizmet merkezi 
olarak Türkiye içindeki yeri ve öne-
mi belirlenirken, buralar kentsel 
ve kırsal olmak üzere iki bölüm-
de incelendi ve yerleşimler arası 
sosyoekonomik ilişkiyi ölçmek için 
geniş bir veri seti oluşturuldu.

YERLEŞİM BİRİMLERİ 
SINIFLANDIRILDI

Kentsel yerleşimler için resmi 
istatistikler ve idari kayıt verilerinin 
kullanıldığı araştırmada, veri kısıtlılı-
ğı nedeniyle 37 bin 36 kırsal yerle-
şimde yüz yüze anket yapıldı.

Kentsel hizmet merkezlerinin 
belirlenmesinde ortaöğretim ve yük-
seköğretim öğrenci akışlarıyla sağlık 

hizmeti, ulaşım, iletişim, ticaret ve 
kargo akışları incelendi. Kırsal hiz-
met merkezlerindeyse eğitim, sağlık, 
ticaret, ulaşım ve iş gücü akışları 
analiz edildi.

Araştırma sonucunda, 879 kent-
sel yerleşim en üst hizmet merkezi 
7’nci derece olmak üzere 13 dere-
cede, 37 bin 36 kırsal yerleşim ise 
en üst 4A olmak üzere 6 derecede 
sınıflandırıldı.

Çalışma kapsamında ayrıca, her 
bir yerleşim yerinin en çok hizmet 
aldığı yerler göz önünde bulunduru-
larak, yerleşimlerin etki alanı belir-
lendi. Araştırmanın sonuçları “www.
yersis.gov.tr” adresinde kamuoyuna 
sunuldu.

Analiz çalışmaları, “Türkiye’de 
Kentsel ve Kırsal Hizmet Merkezleri 
Raporu”, “İller ve Bölgeler Arası Sos-
yoekonomik Ağ İlişkileri Raporu” ve 

“Türkiye’de Kırsal Yerleşimler Saha 
Çalışması Raporu” isimli 3 raporda 
yayımlandı.

SON YILLARDAKİ EN GENİŞ 
ARAŞTIRMA 

Kalkınma Ajansları Genel Mü-
dürü Barış Yeniçeri, “Araştırmamız, 
bölgeler arası gelişmişlik farklarının 
azaltılmasına, kamu ve özel sektö-
rün yatırım karar süreçlerine, ulusal, 
bölgesel, sektörel, kentsel ve kırsal 
kalkınmaya ve mahalli idarelerin 
hizmet sunma etkinliğine yönelik po-
litikalara katkı sağlaması açısından 
önemli bir çalışma.” dedi.

Araştırmanın sosyoekonomik 
ilişkilerin incelenmesi anlamın-
da Türkiye’de son yıllarda yapılan 
coğrafi kapsamı en geniş çalışma 
olduğuna dikkati çeken Yeniçeri, 
şöyle konuştu:

Kalkınma politikalarına kaynak oluşturacak 
“Yerleşim Sistemleri Araştırması” tamamlandı



��Kocaeli Odavizyon

“Çalışmamızla 40 bini aşan yerleşimde 
sosyoekonomik ilişkiler farklı boyutlarda 
incelenmiş ve birbirleriyle ilişkileri ortaya 
konulmuş oldu. Yerleşim yerlerinin nerelere 
hizmet sunduğu ve nerelerden hizmet aldığı 
araştırıldı. Elde ettiğimiz tüm verileri kullana-
rak yerleşim birimlerini hizmet verme derece-
lerine göre sınıflandırdık.”

Yeniçeri, araştırmanın sonucunda, il 
merkezlerinin üst derecede hizmet veren 
yerleşim birimleri olduğunu ve hizmet verme 
derecesi yüksek yerleşimlerin batı bölgeler-
de yoğunlaştığını gördüklerini vurgulayarak, 
Türkiye’nin doğu kesiminde ise bölgesel mer-
kezlerin ortaya çıktığını ifade etti.

KIRSAL POLİTİKALARDA ETKİLİ OLACAK
Mevcut sosyoekonomik yapının ortaya 

konulduğu çalışmada, bölgesel kalkınmaya 
yönelik hangi politikaların uygulanabileceğine 
ilişkin girdilerin de olduğuna dikkati çeken 
Yeniçeri, şöyle konuştu:

“Birçok kamu ve özel sektör kuruluşunun 
yatırım yaparken faydalanabileceği önemli 
çıktılar elde ettik. Örneğin, yasal düzenle-
meyle mahalle ve beldeye dönüşen ‘kırsal 
mahalle’ olarak adlandırdığımız yerlerin köy 
niteliğini kaybetmediğini tespit ettik. Bura-
ların yatırım yapılırken kentsel politikalar 
uygulamak yerine kırsal alan şeklinde değer-
lendirilmesinin daha doğru olacağını gördük. 
Kırsal yerleşim yerlerinden 24 bin 559’unun 
kendisi dışında herhangi bir yerleşime hizmet 
vermediğini belirledik. Diğer yerleşimlere 
hizmet veren kırsal yerleşimlerden üst derece 
olarak sınıflandırılan yerleşimlerin daha 
çok kıyı kesimler ve Güneydoğu Anadolu’da 
yoğunlaştığını, İç Anadolu Bölgesi’nde üst hiz-
met merkezi olarak adlandıracağımız kırsal 
nitelikteki yerlerin sayısının kısıtlı olduğunu 
tespit ettik.”

Yeniçeri, çalışma sonucunda güçlü üst de-
rece kentsel hizmet merkezlerine yakınlığın 
diğer yerleşimler için de bir avantaj oluştur-
duğunu gördüklerine işaret ederek, “Bu da 
pratikte diğer yerleşimlerin gelişmiş yerlere 
erişilebilirliği artırılırsa, ulaşım kolaylaşır-
sa, oralarla mal alım satımı ve çeşitli kamu 
hizmetleri geliştirilirse bundan diğer yakın 
merkezlerin de daha fazla yararlanabilece-
ği anlamına geliyor.” değerlendirmesinde 
bulundu.

Bir yerleşim yerine yapılan yatırımın, yer-
leşim yerinin etki alanını da doğrudan etkile-
diğini dile getiren Yeniçeri, şunları kaydetti:

“Araştırmamız, kamu yatırım programla-
ma sürecinde projelerin yerine, ölçeğine, ka-
pasitesine karar vermek açısından son derece 
önemli bir altlık oluşturuyor. Yerleşimlerin 
ihtiyaçları ve sorunlarıyla ilgili de büyük bir 
envanter oluşturduk. Bunların da kırsal alan-
lara yönelik geliştirilecek desteklerin ya da 
uygulanacak programların tasarlanmasında 
etkili olmasını bekliyoruz.”

GOSB, Rusya’nın Türkiye 
Ticaret Mümessilliği 
tarafından düzenlenen 

ziyaret programı çerçevesinde, 
İvanovo Bölgesi Hükümet 
Başkan Yardımcısı Lyudmila 
Dmitriyeva ve beraberindeki 
heyeti ağırladı. 

Heyette Dmitriyeva’nın 
yanı sıra, İvanovo Bölgesi 
Hükümet Üyesi-Ekonomik 
Kalkınma ve Ticaret Dairesi 
Başkan Yardımcısı Anastasia 
Meshalovskaya, İvanovo 
Bölgesi Yatırım Çekme Ajansı 
Başkanı Yuliya Tumanova, 
İvanovo Bölgesi Yatırım 
Çekme Ajansı Danışmanı 
Elena Usaçeva, Galteks Ltd. 
Şti. tekstil şirketinin Yönetim 
Kurulu Üyesi ve İcra Ortağı 

Mikhail Oleynik ile Rusya’nın 
Türkiye Ticaret Mümessili 
Aydar Gashigullin ve Rusya’nın 
Türkiye Ticaret Mümessilliği 
Danışmanı Vera Borisova yer 
aldı.

GOSB Bölge Müdürü Z. 
Nil Sönmez ve Bölge Müdür 
Yardımcısı Hülya Kaynak’ın 
karşıladığı heyete, Bölge 
Müdürlüğü’nün faaliyetleri 
ve katılımcılara sunulan 
hizmetler hakkında bilgi 
aktarıldı.

GOSB Yurtdışı yatırımları 
hakkında da detaylı bilginin 
verildiği toplantı sonunda, 
Sönmez tarafından Başkan 
Yardımcısı Lyudmila 
Dmitriyeva’ya ziyaret anısına 
GOSB anı tabağı takdim edildi.

İvanovo Bölgesi Hükümet 
Başkan Yardımcısı  ve 
beraberindeki heyet GOSB’u 
ziyaret etti
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OSD başarılı tedarikçileri ödüllendirdi:
Farba Otomotiv ‘OSD Tedarik Sanayi Teknoloji 

ve Yenileşme Ödülü’ne layık görüldü

Geçen yıl pandemi önlemleri ne-
deniyle düzenlenemeyen Oto-
motiv Sanayii Derneği (OSD) 46. 

Olağan Genel Kurulu, Covid-19 önlem-
leri çerçevesinde yalnızca OSD üye-
lerinin katılımıyla düzenlendi. Olağan 
Genel Kurul kapsamında, 1990’lı yıllar-
dan bu yana düzenlenen ve artık gele-
nekselleşmiş olan OSD Başarı Ödülleri 
açıklandı. 
OSD Üyeleri, kalite anlayışı, teslimat 
güvenirliği, teknoloji geliştirmedeki 
yetkinliği ve rekabetçilik kriterleri çer-
çevesinde üyelerinin değerlendirme-
leri ile belirlediği “Başarı Ödülleri” ve 
“Teknoloji ve Yenileşme” ile “Jüri Özel 

Ödülü” katego-
rilerinde tedarik 
sanayi ödülle-
rinin sahiplerini 
de belirledi. Bu 
kapsamda Farba 
Otomotiv, ‘ya-
pay zeka ve akıllı 
mühendislik’ ve 
‘sürekli iyileştir-
me’ çalışmaları 
ile ‘OSD Tedarik 
Sanayi Teknolo-
ji ve Yenileşme 
Ödülü’ne layık 
görüldü. 

Otomotiv Sanayii Derneği (OSD), her sene Mart ayında gerçekleştirdiği Ge-
nel Kurulunda takdimini yaptığı “Tedarik Sanayi Başarı Ödülleri”ni sahiple-

rine teslim etti. 

OSD’nin 1992 yılından bu yana kalite anlayışı, teslimat güvenirliği, tekno-
loji geliştirmedeki yetkinliği ve rekabetçilik kriterleri çerçevesinde üyeleri-
nin değerlendirmeleri ile belirlediği ödüllerde bu sene Kocaeli Sanayi Odası 

üyesi Farba Otomotiv ‘Teknoloji ve Yenileşme Ödülü’ne layık görüldü.

OSD Tedarik Sanayi Başarı Ödülleri
Matay Otomotiv Yan San. ve Tic. A.Ş.
Hanon Oto. İlk. Sis. Üretim San. Tic A.Ş.
Ototrim Panel San. ve Tic. A.Ş.
Tırsan Kardan A.Ş.
Aygersan Aydınlık Gereç San. ve Tic. AŞ. 

OSD Tedarik Sanayi Teknoloji ve 
Yenileşme Ödülü
Farba Otomotiv San. Tic. A.Ş. 

OSD Tedarik Sanayi Jüri Özel Ödülü
Ecoplas Otomotiv San. ve Tic. Ltd. Şti.

OSD üyeleri arasında 2020 
yılında en fazla patent tescili 
yapan 3 üye “Teknoloji Başarı 
Ödülü” almaya hak kazandı.

Teknoloji Başarı Ödülleri
Ford Otomotiv Sanayii A.Ş (60 
adet)
Tofaş Türk Otomobil 
Fabrikası A.Ş. (30 adet)
Anadolu Isuzu Otomotiv Sa-
nayi ve Tic. A.Ş. (25 adet)

OSD üyeleri arasında tutar bazında 
en yüksek ihracatı gerçekleştiren 
üç üye ve yıllık bazda ihracatını 
yüzdesel olarak en fazla artıran bir 
üye İhracat Başarı Ödülü almaya 
hak kazandı. 

İhracat Başarı Ödülleri
Ford Otomotiv Sanayii A.Ş. (4,9 Mil-
yar ABD Doları)
Toyota Otomotiv San. Türkiye A.Ş. 
(3,6 Milyar ABD Doları )
Oyak Renault Otomobil Fabrikaları 
A.Ş. (3 Milyar ABD Doları)
Hattat Traktör Sanayi ve Tic. A.Ş. 
(Yüzde 36 artış)

İlk kez 2019 yılında takdim edilmeye başlanan, bağımsız bir jürinin değer-
lendirmesi sonucunda belirlenen Kurumsal Sosyal Sorumluluk Projesi ala-
nında ise “Her Kızımız Bir Yıldız” projesi ile Mercedes-Benz Türk ödül al-
maya hak kazandı.
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Sarkuysan Genel Müdürü ve 
İstanbul Demir ve Demir 
Dışı Metaller İhracatçıları 

Birliği (İDDMİB) Başkan Yardım-
cısı Sevgür Arslanpay, 25 ülke-
den 150 üyesi ile küresel ölçekte 
en büyük sektörel organizas-
yonlarından olan, dünyada bakır 
ve bakır alaşımları üreticilerini 
temsil eden ‘Uluslararası İşlen-
miş Bakır Konseyi’ (IWCC-Inter-
national Wrougt Copper Coun-
cil) Yönetim Kurulu’na seçildi. 
1991 yılından beri Türkiye tem-
silciliğini Sarkuysan’ın yaptığı, 
bakır sektöründeki gelişmelere, 
istatistiki değerlendirmelere, 
projeksiyonlara ve sektördeki 
eğilimlere yön veren İngiltere 
merkezli konsey, global olarak 

bakır sektörünü temsil eden 
önde gelen referans bir kuruluş 
olarak kabul görüyor. 

Sevgür Arslanpay: Ülkemizi en 
iyi şekilde temsil edeceğim
Yeni göreviyle ilgili değerlen-
dirmelerde bulunan Sevgür 
Arslanpay, “İşlenmiş bakırın 
kullanım oranı hem ülkemiz-
de hem de dünyada her geçen 
gün artıyor. Yatırımcıların da 
günden güne artan talep gös-
terdiği bir emtia olup, küresel 
finans piyasaları açısından da 
kritik önem arz ediyor. Ülkemi-
zi, bakır sektörünün bu önemli 
kuruluşunda en iyi şekilde tem-
sil etmenin gayreti içerisinde 
olacağım.” dedi.

Uluslararası İşlenmiş Bakır Konseyi 
yönetiminin yeni üyesi Türkiye’den

Sarkuysan Genel Müdürü ve İstanbul Demir ve Demir Dışı Metaller İhracat-
çıları Birliği (İDDMİB) Başkan Yardımcısı Sevgür Arslanpay, İngiltere mer-
kezli Uluslararası İşlenmiş Bakır Konseyi’nin yeni yönetim kurulu üyesi ola-

rak seçildi.

Hesapları İnceleme Komisyonu Toplantısı

[etkinlik ►
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ABİGEM ve KSO işbirliğinde düzenlenen

“İhracat Satış Kampı” sertifika töreni yapıldı

Doğu Marmara ABİGEM ve Kocaeli 
Sanayi Odası işbirliğinde düzen-
lenen Güçlü ve Sürdürülebilir  İh-

racat için “İhracat Satış Kampı” sertifika 
töreni on-line olarak gerçekleştirildi.
On-line olarak düzenlenen töreni sunan 
ABİGEM Uzmanı Mehtap Demir’den , ilk 
sözü alan Kocaeli Sanayi Odası (KSO) 
Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, ”Kocaeli Güm-

rüklerinden aldığımız verilere göre 2020 
yılında; İhracatımız  26,3 milyar dolar, 
(TR ihracatındaki payımız  yüzde 15,5). 
Eğitim programındaki amacımız ilimizin 
TR ihracatındaki bu yüzde 15,5’lik payını 
arttırmaktır. Program ile firmaların ihra-
catta var olan başarılarını arttırmayı ve 
ihracat yapamayan firmaların ihracata 
başlamalarını sağlamayı hedefliyoruz. 
2019 yılında hiç ihracat yapmamış 5 fir-
ma ile pilot olarak başlattığımız İhracat 
Satış Kampı programımızdan sonra 2 
firmamız ihracata başlamıştır.
Bu firmalarımız; Ramazan Aycan Ma-
kine, (Polonya’ya satış yaptı) ve Aşsan 
Gıda(ABD, Almanya, İtalya’ya satış yaptı. 
Hollanda’ya da numune gönderdi.)Yeni 
tamamladığımız eğitim sonundaki veri-
lere baktığımızda da yine bu hedefi ger-
çekleştirmiş bulunuyoruz.
Bu programda; firmalarda denetlenebi-
lir bir ihracat satış sisteminin kurulma-
sı, 
Müşterilere ulaşmak için detaylı pazar 

araştırması yetkinliğinin kazanılması,
Hedeflenen satışlara ulaşmak için planlı 
çalışma yetkinliği kazanmış çalışanlar,
İşletmelerin ürünleri için hazırlanmış İh-
racat Pazar Araştırması Raporları,
İşletmelerin ürünlerine müşteri olabile-
cek firmaların listeleri,
Müşteriler ile iletişimde kullanılacak ko-
nuşma ve e-posta taslakları,

Uluslararası pazarlama takviminin oluş-
turulması,
Müşteri İlişkileri Yönetimi sistemi öneri-
si,
Teslim şekilleri operasyonu ve teslim 
şekline uygun fiyat verme yetkinliği,
Dış ticarette ödeme şekilleri ve tahsilat 
risklerini minimize etme yöntemlerini 
uygulama yetkinliğinin arttırılması he-
deflenmiştir.

Planlanan hedeflerin hepsi program 
içerisinde uzmanımız Murat Bey’in ön-
derliğinde siz değerli firmalarımızın öz 
verisiyle gerçekleştirilmiştir.
Avrupa İşletmeler Ağı kapsamında üc-
retsiz olarak gerçekleştirdiğimiz 20 gün-
lük (8 hafta) eğitim programına yoğun 
ilgi vardı.  (Eğitim maliyeti Odamız tara-
fından karşılanmıştır.)
45 firmamız başvuru yaptı. 
Bu firmalar ile katılım için belirlediğimiz 
kriterler çerçevesinde görüşme yapıp 
içerisinden 13 firmamızı seçtik.  
Düzenlemiş olduğumuz programımızın 
siz değerli firmalarımıza da fayda sağla-
dığını ve birçok firmamızda güzel geliş-
meler olduğunu biliyoruz” dedi.
On-line toplantıda daha sonra söz alan 
eğitmen Murat Odacı,13 katılımcının öz-
verili çalıştıklarını vurgulayarak,ayrıca 
katkıda bulunan KSO ve ABİGEM yetkili-
lerine  teşekkür etti. Eğitmen Murat Oda-
cı ,diğer Eğitmen Dinçer Yarkın ile birlikte 
25 Ocak- 18 Mart 2021 tarihleri arasında 
gerçekleştirdikleri eğitim programından 
söz etti.
Toplantıda Falken Baca firmasından söz 
alan S.Kaan Polat  eğitim çalışmaları sı-
rasında İsrail’den bir firmaya 6 bin 805 
Euro tutarında ürün satışı gerçekleştir-
diklerini söyledi. Doğuş Alimünyum’dan  
Çiğdem İshakoğlu  ve Kale Balata’dan  
Anıl Gencal, eğitimin çok faydalı olduğu-
nu vurgulayarak emeği geçenlere teşek-
kür ettiler.
Törenin kapanışını gerçekleştiren ABİ-
GEM Uzmanı Mehtap Demir, “ihracat Sa-
tış Kampı” eğitimini tamamlayan 13 katı-
lımcıya sertifikalarının da on-line olarak 
gönderileceğini söyledi.

Doğu Marmara ABİGEM ve Kocaeli Sanayi Odası işbirliğinde güçlü ve sürdü-
rülebilir ihracat için “İhracat Satış Kampı” sertifika töreni gerçekleştirildi.

KSO Başkanı Ayhan Zeytinoğlu

[etkinlik ►
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Eğitmen Murat Odacı Falken Bacı S.Kaan Polat

Kale Balata Anıl Gencal ABİGEM Uzmanı Mehtap Demir

Doğuş Alimünyum Çiğdem İshakoğlu
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Geçtiğimiz aralık ayından bu 
yana, en azından Türkiye-AB 
ilişkilerini yakından izleyenle-

rin merakla bekledikleri kritik(!) AB 
Liderler Zirvesi, 25 Mart tarihinde 
yapıldı. Merakla bekleniyordu çünkü 
AB, en üst düzeyde yapılan açıkla-
malarında, o toplantıda “Türkiye ile 
gidilecek yön belirlenecek” diyordu. 
O gün akşama doğru taslak karar 
metin, gecenin ileri saatlerinde de 

onaylanmış nihai metin elimizdeydi. 
Hemen sorular başladı: Metni nasıl 
buldun?

Konuyu izlemeye aralık ayında 
başlayanların işi kolay. Altı üstü üç 
sayfalık bir metin; adı da güzel: Pozitif 
Gündem. Olumlu çağrışımlar uyan-
dıran bir kelime seçimi (Olumlu bir 
yaklaşıma kim itiraz edebilir ki?). İki 
aydır yaratılan beklenti de olumlu 

M. Haluk NURAY
TOBB ve İKV 

Brüksel Temsilcisi

AB Liderlerinin 25 Mart Zirve Kararı 
Bizi Nereye Götürür?

Pozitif Gündem ile AB şartlı bir ateşkes sunarken, Türkiye’nin de ortak 
bir hedef ortaya koyup, hedefini ve izlemek istediği yolu açık, net, 
samimi ve kararlı biçimde karşı tarafa iletmesi gerekiyor. 

[makale ►
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idi (Beyaz bir sayfa açmanın ya da 
kapıyı aralamanın ne zararı olabi-
lir ki?). Üç, dört ay öncesine kadar 
medyadan üzerimize boca edilen 
Akdeniz’de çatışma tehlikesi haber-
leri ve liderlerin birbirlerine yönelt-
tikleri ağır sözleri de epeydir işitmez 
olmuştuk zaten (Silahlı çatışmaya 
varabilecek, kontrolsüz bir gerginliği 
kim ister ki?). 

Tabii, bir de son üç zirvedir üst 
üste gündeme giren “yaptırım” ko-
nusu var. Diğer ikisinde olduğu gibi 
bu defa da Zirve’den yaptırım kararı 
çıkmadı. Gerçi “yaptırım” tehdidi 
de metinden çıkmadı; eğer Doğu 
Akdeniz’de gerginlik çıkarırsak tekrar 
masaya gelmesi söz konusu ama 
olsun; onu da herhalde üç ay sonra, 
bir sonraki zirvede düşünürüz artık.

Resmin sadece bu kadarına bakıp 
“eh, olabileceklerin en iyisi oldu işte” 
demek pekâlâ mümkün. Zaten öyle 
diyenler de bir hayli çok oldu. Ama 
konuya bu kısa vadeli, dar perspek-
tiften değil de Türkiye – AB ilişki-

leri dediğimiz yapbozun tamamını 
görecek bir açıdan bakınca; kararda 
söylenenler kadar söylenmeyenleri 
de dikkate alınca; açıkça söylenenler 
kadar kâğıda dökülmeyen iç seslere 
de kulak verince; hele de metin-
de, AB’nin saptayacağını vadettiği 
“gidilecek yön” hakkında somut izler 
arayıp “bu yol nereye çıkar” diye 
sormaya başlayınca aynı değerlen-
dirmeyi yapmak pek mümkün değil.

Şunu da belirtmeliyim; reel poli-
tikanın gerçeklerini, ülkenin iç siyasi 
ve ekonomik durumunun getirdiği 
kısıtları, bölgedeki ve dünyada-
ki değişen dengeleri, bir süredir 
uygulamakta olduğumuz zorlayıcı 
(coercive) diplomasinin sınırlarını, 
iç siyasetteki sıkışıklıkları ve uzlaşı 
arayışına bir şans vermenin gerekli-
liğini biliyorum, anlıyorum. Uluslara-
rası beklenti ve algı yönetiminin ne 
kadar önemli olduğunun da farkın-
dayım.  Dolayısıyla, burada kastım 
kesinlikle zirve kararına verilen ılımlı 
ve makul resme tepki değil. Şartların 
zorlamasıyla da olsa yumuşamaya 
bir şans verilmesi yerinde olmuştur 
ama aklımda bir soru var: Acaba 
Haziran Zirvesi’ne kadar geçecek üç 
ayda ve sonrasında neler yapacağı-
mızı planladık mı? Eğer ortak bir yola 
çıkacaksak yolun nereye çıkacağını 
düşünüyor muyuz; daha da önemlisi 
-eğer bir yol varsa ortada- nereye 
çıkmasını istiyoruz?

Arzum, ülkemizin geleceği açısın-
dan son derece önemli bir hususun, 
yani AB ile birlikte yürüyeceğimiz 
varsayılan yola, sadece AB lider-
leri tarafından saptanan, 52 satır, 
18 cümle ve 11 maddeden ibaret 
bu dar kapıdan geçerek çıkarsak 
nereye varabileceğimizin; aslında ne 
istediğimizin, kısacası hedefimizin, 
gerçeklere dayanarak, samimi ve 
dürüst şekilde tartışılması (Varacağı 
yer belli olmayan yola çıkmayı kim 
ister ki?). Eminim, önümüzdeki gün-
lerde bu konuda çok fazla yazılacak, 
konuşulacak. Bu yazıyı, önümüzdeki 
günlerde canlı bir şekilde devam 
edeceğini umduğum bu tartışmaya 
-konunun farklı boyutlarını dikkate 
getirerek- katkı sunmak üzere kale-
me alıyorum.

“Pozitif Gündem” İlk Kez Gündeme 
Gelmiyor

Hepimiz biliyoruz, AB ile tam üye-
lik müzakerelerinin başlamasından 
sonra, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi 
ile olan (daha doğrusu olmayan) 
ilişkiler başta olmak üzere değişik 

sebeplerle müzakereler çıkmaza 
girdi. Daha o dönemde, “yaptırım” 
kavramı da gündeme geldi ama adı 
konmadan, katılım müzakereleri 
kapsamında. Önemli bazı fasıllarda 
müzakerelerin başlamasını bloke 
etmek yaptırım değil miydi? Zaten 
bir süre sonra süreç fiilen dondurul-
du. Ama bunun sonucunda AB’nin 
de elinde katılım süreciyle bağlantılı 
olarak Türkiye’yi etkilemek, yönlen-
dirmek için herhangi bir araç kalma-
mış oldu.

İlişki grafiğindeki düşüş devam 
edip düzelmenin de kendi kendine 
başlamayacağını gören AB, 2011 
yılında, ilişkilere ivme kazandırmak 
üzere bir pozitif gündem ortaya attı. 
AB tarafından dönemin Genişleme-
den Sorumlu Komisyon Üyesi ve 
Türkiye’den dönemin AB Bakanı’nın 
katılımı ile 17 Mayıs 2012 tarihinde 
yapılan törenle ilk Pozitif Gündem 
açıklandı. O pozitif gündemin bugün-
künden farkı, “katılım sürecinin yerini 
almak için değil, onu desteklemek 
için” hazırlandığının kuvvetle vurgu-
lanması ve çok güçlü, geniş, somut 
ve derin kapsamı idi. 

Ancak, tüm bu parlak başlangıca 
ve somut içeriğine rağmen ilk pozitif 
gündem çabuk tıkandı; ilişkilerde 
arzu edilen düzelmeyi başlatamadan 
unutuldu. Ama zaman akıyor, bölge-
mizde ve yerkürenin başka bölgele-
rinde değişim devam ediyordu. 2015 
yılında Suriye’deki iç savaş kaynaklı 
devasa bir göç dalgası hem (bir tran-
sit yolu ve hedef olarak) ülkemizi 
hem de (hedef olarak) AB ülkelerini 
vurdu. Paniğe kapılan AB, bu defa 
da Türkiye’ye, göçmenleri ağırlamak 
ve göçmen akışını kontrol etmesine 
yardımcı olmak üzere mali yardımın 
yanında bir çeşit yeni pozitif gündem 
vadetti. Ancak göçmen uzlaşmasının 
bir parçası olan bu ikinci pozitif gün-
demin hem kapsamı daha dardı (yeni 
fasıllar açılması imkanının araştı-
rılması, Gümrük Birliği’nin moder-
nizasyonu ve vize serbestisi) hem 
de bağlayıcılığı daha zayıftı (kâğıda 
dökülmemiş vaatler). Planın mali 
yardım bölümü istediğimiz hızda 
olmasa da çalıştı ama vize serbestisi 
için gereken koşulları zamanında 
tamamlayamamamız ve 15 Temmuz 
2016 darbe girişimi nedeniyle ikinci 
pozitif gündem denemesi de hüsran-
la sonuçlandı; adındaki pozitiflik -ne 
yazık ki- yine ilişkilere yansımadı, 
yansıtılamadı. 

Geçen yılın son aylarında pozitif 
gündem, farklı nedenlerle üçüncü 
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kez gündeme geldi. Bu defa sebep 
diğerlerinden farklı idi. Türkiye’nin, 
Libya’dan Kafkaslara kadar olan 
bölgede ya da genel kabul gören 
adıyla Doğu Akdeniz’de uyguladı-
ğı ve yeri geldikçe askeri gücünü 
kullanmaktan çekinmediği politi-
kalar ile doğal gaz sondajları bazı 
üye ülkelerde rahatsızlık yarat-
makla kalmamış; onların şikayetleri 
AB tarafından da sahiplenilerek, 
eylemlerimiz “tek taraflı, uluslara-
rası hukuka aykırı, saldırgan, tahrik 
edici” ve hatta “yayılmacı” olarak 
sıfatlandırılarak kınanmaya başla-
mıştı. Üstelik, 2020 yılı içinde, birkaç 
kez, iki NATO ittifakı üyesinin silahlı 
çatışmaya girmesine ramak kalan 
olaylar yaşanıyordu. 

Neyse ki, bir noktadan sonra 
taraflar bu gerginliğin tırmandırı-
larak sürdürülmesinin iki tarafın da 

aleyhine olacağını çabuk idrak ettiler 
ve karşılıklı adımlar atılarak önce 
kırılgan da olsa bir “pozitif ortam” 
yaratıldı, ardından da Komisyon 
tarafından hazırlanan bir rapor esas 
alınarak üçüncü defa bir pozitif gün-
dem masaya getirildi. AB açısından, 
süresi sona ermekte olan göçmen 
mutabakatını yenileme ihtiyacının ve 
ABD başkanının değişmesinin de bu 
noktaya gelinmesindeki rolü inkâr 
edilemez.

Görüldüğü gibi, geçtiğimiz yarım 
asrı aşan sürede ilişkilerimizde 
sayısız iniş çıkış yaşandığı için taraf-
larda her inişi otomatik olarak bir 
çıkışın takip edeceği gibi bir yanlış 
algı oluşmuştu. Ancak son on yıl 
içinde bozulan ilişkilerin artık ken-
diliğinden düzelmediği taraflarca 
idrak edilmiş olmalı ki önce katılım 
sürecine destek denilerek, sonra da 

2012 yılındaki pozitif 
gündemin bugünkünden 

farkı, “katılım sürecinin 
yerini almak için değil, 
onu desteklemek için” 

hazırlandığının kuvvetle 
vurgulanmasıydı. 
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katılım sürecinden tamamen kopa-
rılarak, üçüncü ülkelerle yapılana 
benzer; ortak hedeflere değil, ortak 
çıkarlara; karşılıklı güvene değil, 
karşılıklı anlayışa dayalı, “pozitif 
gündem” başlığını taşıyan ama 
içerikleri her defasında zayıflatılan 
planlarla ilişkileri düzeltme arayışı-
na girilmiştir.
İlk İkisi Çalışmamıştı; Üçüncünün 
Farkı Ne?

En önemli fark, yazılanlara değil 
yazılmayanlara bakınca görülüyor. 
Yeni gündemde katılım süreci yok, 
adaylık yok, tam üyelik hedefi ise 
hiç yok. Toplam 52 satırlık metni 
bürokrasinin ve diplomasinin dilin-
den günlük Türkçeye çevirince AB 
liderleri mealen diyorlar ki (italik iç 
sesler benim eklemem):

• Uslu bir komşu ol. Eğer 
olursan kısa vadede Gümrük 
Birliği modernizasyonunun ha-

zırlık toplantılarının ön hazırlık 
toplantısının (büyükannem olsa 
“dıdının dıdısı” derdi) yapılması-
na izin veririm, üst düzey diya-
loğa (kendi önceliğim olan) bazı 
alanlarda tekrar başlarım, kişiler 
arası temasları artıracak ted-
birler düşünürüm (Sayın Borrell 
raporunda dedi ama ben şu an 
adına vize serbestliği diyemem).

• Eğer uslu olur ve uslu kalır-
san haziranda kapıyı biraz daha 
aralar küçük bir açılım daha 
yapabilirim (ama bu açılımın ne 
olabileceğini şimdiden söyleye-
mem; o iş ne kadar uslu duraca-
ğına bağlı).

• Uslu olmazsan (adına yap-
tırım demiyoruz, o rahatsız edici 
kelimeyi şimdilik kullanmıyoruz 
ama) ekonomine bile zarar vere-
cek ciddi bir şeyler(!) uygularız.

• (Sayın Borrell bir sürü de-
taya girmiş ama biz sadede gele-
lim) Bunlardan bağımsız olarak 
mülteciler için para vereceğim 
(çünkü elim mahkûm).

• Kıbrıs konusunu da izleye-
ceğiz (asıl büyük engel o ama 
şimdi detaya girip atmosferi 
bozmayalım).

• (Sayın Borrell raporunda 
atlamış ama biz kısaca değine-
lim ki AP’ye, kamuoyuna ve bu 
konularda hassasiyet gösteren 
bazı üyelere ayıp olmasın) insan 
hakları, temel hak ve özgürlükler 
ve hukukun üstünlüğü konula-
rına da önem veriyoruz aslında 
(ama “en önemli” meselemiz 
olmadığı da açık).

• (Gerçi kısa sürede toplanma 
ihtimali sıfır gibi ama siz önermiş 
olduğunuz için) Doğu Akdeniz 
Konferansı’nı toplamaya çalışa-
cağız (siz Kıbrıs’ı tanımadığınız 
sürece nasıl yaparız, onu da 
bilemiyoruz).
“Pozitif” Gündem dedikleri işte 

bu. Kolayca görüleceği gibi, için-
de ilişkilere katkı yapacak önemli 
bir element yok. Üstelik bu zayıf 
vaatlerin dahi bağlı olduğu koşulları 
saymadım bile. Onları da değerlen-
dirmeye alırsak bu metne olsa olsa 
“Şartlı Pozitif Gündem” diyebilirim. 

Yoğun Bir Güvensizlik Metnin Her 
Satırına Sinmiş

AB tarafında şunu görüyorum. 
Üye ülkeler ilişkileri koparmak değil, 
Türkiye’yi yine “güvenilir ortak” 
konumuna getirmek istiyorlar. 
Bunun kendileri için bir siyasi bedeli 

olduğunu da biliyorlar ama vadede-
bilecekleri şeyler kısıtlı. Olumlu et-
kileme marjlarını kendi elleriyle yok 
ettiler, onun için de artık “neredeyse 
tehdit” noktasına geldiler çaresiz-
ce. Şu an için Türkiye ekonomisi bir 
hayli kırılgan, bedeli düşük tutabi-
liriz diye düşünüyorlarsa bilemem. 
Bir de şunu unutuyorlar; inandırıcılık 
sorunu iki taraflı. Türkiye de AB’ye 
bakınca güvenilir bir ortak görmek 
istiyor ama ne yazık ki göremiyor.

Bir de, AB’nin öncelikle çözmek 
istediği kendi sorunları var. Göçmen 
uzlaşısını sürdürmek; Yunanis-
tan, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi ve 
Fransa’nın şikayetlerini sonlandır-
mak; Bölgede Türkiye ile arasın-
daki politika farklılıklarını ve çıkar 
çatışmalarını azaltmak. Bu konulara 
odaklanıp, mevcut pazarlık gücünü 
bu alanlara yönlendirdiği çok net 
görülüyor.

Bu tereddütlerin ve ihtiyaçların 
sonunda da ortaya, şu an elimizde 
bulunan “hem şartlı hem de tered-
dütlü pozitif gündem” çıkıyor. Bana 
kalırsa bu gündemden bir ortak “yol 
haritası” çıkmaz, çıksa çıksa “kırıl-
gan ve kısa süreli bir ateşkes” çıkar.

Peki, Ne Yapmalıyız?
Dolayısıyla, metnin içeriğine çok 

fazla takılmamak gerek. Kararın 
önemi içeriğinden değil, AB liderleri 
tarafından -tereddütle de olsa- ka-
bul edilmiş olmasından ve Türki-
ye tarafından da sakin bir üslup, 
dengeli bir dil ve ılımlı bir tepkiyle 
karşılanmış olmasından kaynak-
lanmaktadır. Böylelikle kısa da olsa 
zaman kazanılmıştır. Şimdi soru bu 
zamanı nasıl kullanacağımız.

Bana sorarsanız yapmamız 
gereken, bu kısıtlı ateşkes metnini 
gerçek bir yol haritasına dönüştür-
meye çalışmak. Bunun için de önce 
“hedef” belirlemek gerekmez mi? 
Ulaşmak istediğimiz yeri bilmez-
sek rotayı nasıl çizebiliriz? Rotası 
belli olmayan gemiye hiçbir rüzgâr 
yardım edemez derler. Doğrudur. 
Üstelik şu an elimizde rüzgâr da 
yok; hafif bir esinti var. O da ne 
kadar sürecek belli değil.

Üstelik de “ortak” bir hedef ta-
nımlamamız lazım. AB tarafı niyetini 
açıkladı. Şimdi biz de hedefimizi ve 
izlemek istediğimiz yolu açık, net, 
samimi ve kararlı biçimde karşı ta-
rafa iletmezsek nasıl “ortak” bir rota 
çizebiliriz ki? Yoksa, AB’nin kendince 
çizdiği bu nereye varacağı belirsiz 
yolu mu izleyeceğiz?
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Referans no:  TOLT20210211001
Litvanyalı bir KOBİ, enerji şebekesi dijitalizasyonu için uzaktan izleme 
ve kontrol teknolojisi sunmaktadır. Teknoloji özellikle Alçak ve Orta 
Gerilim şebekelerindeki otomasyon projeleri için uygundur. Cihazlar, 
kompakt boyutları, siber güvenlik seviyeleri, sunulan işlevlerdeki çok 
yönlülük ve desteklenen protokoller nedeniyle önemli bir avantaja sahip-
tir. Üretici, mevcut otomasyon projelerini arıyor veya teknik destek veya 
lisans anlaşması ile ticari anlaşmada küresel çapta ortaklıklar başlat-
mak istiyor.

Referans no:  BOUK20210209005
Deniz mühendisliğinde uzmanlaşmış köklü bir İngiliz şirketi, bütünsel 
bir yaklaşım kullanarak performansı artıran yenilenebilir enerji yapıla-
rına yönelik tasarımları desteklemek için CFD (Hesaplamalı Akışkanlar 
Dinamiği) teknolojisini sunmaktadır. Mevcut çevresel endişeler ve yeni-
lenebilir enerji ihtiyacındaki artış göz önüne alındığında, bu giderek daha 
önemli hale gelmektedir. Şirket, bir dış kaynak anlaşması kapsamında 
ilgili ortaklarla işbirliği yapmak istemektedir. Şirket, projeleri tasarla-
mak için CFD teknik desteği sunmaktadır.

Referans no:   BOBE20210208001
Belçikalı bir teknoloji şirketi, gelişmiş kümes hayvanı aydınlatmasında 
uzmanlaşmıştır. Şirket, yoğun (endüstriyel) kümes hayvanı çiftlikleri için 
akıllı LED aydınlatma aralığı için beş AB ülkesindeki (Almanya, Fransa, 
İspanya, İtalya ve Polonya) dağıtım kanallarını genişletmektedir. Reka-
betçi marjlara sahip özel yapım dağıtım sözleşmeleri oluşturmak için 
yüksek kaliteli kümes hayvanı ekipmanında uzmanlaşmış hizmet odaklı 
distribütörler ve agroteknik entegratörler aranmaktadır. 

Referans no:   TODE20210218001
Bir Alman KOBİ, gerçek veriler ve tahminler sağlayan kapsamlı bir 
yağış portalı geliştirmiştir. Mekanik çözümlerle sorunsuz bir şekilde 
entegre olan bir IoT konseptine dayanmaktadır. Diğer yazılımlarla bir-
leştirilebilmektedir. Böylece su sektörü, belediyeler ve akıllı şehirlerdeki 
planlamacılara ve operatörlere daha güvenilir veriler sağlanabilmekte-
dir. Ortaklar, teknik destek ile ticari anlaşmalar için aranmaktadır.

Referans no:   TOES20210225001
Bir İspanyol Üniversitesinden araştırmacılar, küçük kasabalara uygun 
atık suların arıtılması için bir tesis geliştirmişlerdir. Ekonomik ve çev-
resel olarak sürdürülebilir ve birçok avantaja sahip çözüm sunmaktalar. 
Aranan ortaklıklar şunlardır: teknik destek ile ticari anlaşma, lisans söz-
leşmesi ve üretim sözleşmesi. Aranılan ortaklar, araştırma kuruluşları, 
özel şirketler veya kamu kurumlarıdır. 

Referans no:    BOIT20210203001
İtalyan şirketi, sütsüz (veya bitkisel kökenli ikameler), glütensiz ve az şe-
kerli dondurmalar sunmaktadır. İtalyan PDO ve PGI meyvesinin seçimi 
su ve birkaç asil bitkisel yağ ile bağlantılıdır. Su bazlı dondurma üre-
timini mümkün kılan araştırmalar sayesinde yüksek teknolojik içeriğe 
sahip% 100 bitkisel bir dondurmadır. Şirket, tüm dağıtım kanallarına 
yönelik ticari acentelik ve dağıtım hizmetleri anlaşmaları kapsamında 
sunmaktadır.

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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