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[başkan’dan mektup ►

KSO Yönetim Kurulu Başkanı Zeytinoğlu:

‘İkiz hedef’e uyum, KOBi’lerimizin
rekabetinde kaldıraç etkisi yapacak

K

SO Başkanı Ayhan Zeytinoğlu
pandemi sonrası tasarlanan
yeni dünya düzenindeki normalleşmenin yeşil ve dijital olmasının
planlandığını ifade ederek Türkiye’nin
en büyük ticaret partneri olan AB’nin
de, ekonomisini döngüsel ekonomi
ilkeleri çerçevesinde modernize ettiğine dikkat çekerek çerçevede AB’nin
dijitalleşme ve yeşil ekonomiyi “ikiz
hedef” olarak benimsediğini söyledi.
Tıpkı dijital dönüşüm gibi Avrupa Yeşil Mutabakatı’nın da Türkiye
ekonomisi ve KOBİ’lerin rekabetçiliğinde kaldıraç etkisi yaratacağını ifade
ederek bu kapsamda uygulanacak
sınırda karbon düzenleme mekanizmasının sanayiyi doğrudan etkileyeceğine dikkat çeken Ayhan Zeytinoğlu bu
kapsamda alınması gereken önlemlere dikkat çekerek şunları söyledi:
İKİZ HEDEFE UYUM İÇİN ÖNLEMLER
“COVID-19 kurtarma planında
açıkladığı 750 milyar Euro’luk yardım
paketinde de AB, toparlanmanın yanı
sıra Yeşil Mutabakat ve dijitalleşmeye
yönelik yatırımlara öncelik vererek
istihdam ve büyümeye katkı vermeyi
planlıyor.
Avrupa ekonomisinin bu hızlı
değişimine ayak uydurabilmemiz,
mevcut pazarları koruyabilmemiz ve
AB pazarında giderek artan rekabet
ile baş edebilmemiz için AB’nin yeşil
ve dijital dönüşümünü kapsayan bu
yeni politikasına uyum sağlamamız
ülkemiz açısından da vazgeçilmez
hale geliyor.
Bu kapsamda yeni normale uyum
sağlamak ve gelecekteki yeniliklere
göre değişime hazır olmak için en etkili
yol, şüphesiz doğru şekillendirilmiş
bir Dijital Dönüşüm programından
geçiyor.
İşletmelerde, üretim ve hizmet
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süreçlerinden yeni pazarlara erişime,
satın almadan markalaşma alanlarına
kadar çok geniş bir yelpazede dijital
dönüşümden bahsetmemiz mümkün.
Bu dönüşüm, üretim ekonomisinde
rekabet gücü, sürdürülebilirlik, katma
değeri yüksek ürün ve hizmet üretmek
anlamına da geliyor.
Aslında pandemi döneminde
üretimden, ticarete; alışverişten,
eğitime birçok alanda dijitalleşmenin
hızı oldukça arttı. Hatta dijitalleşme
konusunda 10 yıl içinde olması beklenen gelişmeler neredeyse birkaç ayda
gerçekleşti.
Bu kapsamda teknolojinin getirdiği imkanları kullanarak sürece hızla
adapte olabilenler, zararlarını minimize edebilmeyi başardılar.
Tıpkı dijital dönüşüm gibi Avrupa
Yeşil Mutabakatı da, ekonomimizin
ve KOBİ’lerimizin rekabetçiliğinde
kaldıraç etkisi yaratacaktır. Fakat bu
kapsamda uygulanacak sınırda karbon
düzenleme mekanizması; ülkemizi ve
sanayimizi doğrudan etkileme potansiyeline sahip.
Bu sebeple burada birkaç noktayı
özellikle vurgulamak istiyorum.
Dijital dönüşümü, yeşil ekonomik
dönüşümle birlikte ele almalıyız. Paris
İklim Anlaşması ile ilgili pozisyonumuzun tekrar değerlendirilmesi ve
belirsizliğin giderilmesi iş dünyamız
açısından hayati öneme sahiptir. Yeşil
Mutabakata uyum sağlanması noktasında KOBİ’lere sağlanacak teşviklerin
bir an önce tasarlanması gerekiyor.
AB ile uyumlu Emisyon Ticaret
Sisteminin kurgulanması ve hayata
geçirilmesi gerek. Sınırda Karbon
Düzenleme Mekanizmasının enerji ve
kaynak yoğun sektörlerimize etkileri
senaryolar bazında modellenmeli ve
yol haritaları hazırlanmalı.
Sanayicilerimizin, AB ile uyumlu

olacak şekilde karbon ayak izi ölçümlerinin hızlıca yapılması ve belgelendirme sürecine ilişkin teknik kapasitemizin güçlendirilmesi gerekiyor.
Dijitalleşme konusunda da belirlenen ulusal stratejilerimizin geç kalmadan hayata geçirilmesi gerekiyor. Yeşil
Mutabakata uyumun AB ile başlatılan
pozitif gündem ve Gümrük Birliği’nin
modernizasyon süreci açısından da
önemli olduğunu hatırlatmak isterim.”
KSO Başkanı Ayhan Zeytinoğlu
makro ekonomik göstergelere ilişkin
olarak değerlendirmelerde bulundu:
EKONOMİK BÜYÜME
2021 Yılı II. çeyrek büyüme oranımız
yüzde 21,7 olarak gerçekleşti. Geçen
yılın ikinci çeyreği tüm dünyada pandeminin etkisinin en fazla hissedildiği
dönem olmuştu. Bundan kaynaklı baz
etkisinin devreye girecek olmasıyla
çift haneli büyüme oranları göreceğimizi bekliyorduk. Bu oranla, aynı
dönemde yüzde 22,2 büyüyen Birleşik
Krallık’ın ardından verisi açıklanan ülkeler arasında ikinci çeyrekte en fazla
büyüyen ikinci ülke olduk.
Bu büyümeye hizmetler sektörünün
katkısı yüzde 45,8, imalat sanayinin
katkısı yüzde 43,4 sanayinin katkısı
yüzde 40,5 oldu.
Harcama bileşenlerine baktığımızda mal ve hizmet ihracatının yüzde
59,9, ithalatın yüzde 19,2, hanehalkı
tüketiminin yüzde 22,9, gayrisafi sabit
sermaye oluşumunun yüzde 20,6,
devletin nihai tüketim harcamalarının katkısının da yüzde 4,2 olduğunu
görüyoruz. Gayrisafi sabit sermaye
oluşumu kapsamında makina ve teçhizat yatırımlarının katkısının yüzde
3,2, inşaat yatırımlarının katkısının
da yüzde 12,2 olduğunu ifade etmek
gerekli.

2021’in ilk çeyreğine göre büyüme
oranı yüzde 0,9 olarak gerçekleşti. Yılı,
yüzde 8-10 arası bir büyüme oranıyla
kapatabileceğimizi düşünüyoruz. Bu
performansa göre kişi başı milli gelir 8
bin 538 dolar olarak gerçekleşti.
Türkiye’de kişi başı milli gelirin
2013’te 12 bin 614 dolar olduğunu,
bugün dünya ortalamasının 10 bin 925
dolar, OECD ortalamasının 37 bin 975
dolar olduğunu hatırlatmakta fayda
var.
İHRACAT
Ağustos ayında; ihracat yüzde 51,8
artışla 18 milyar 912 milyon dolar dolar
olarak gerçekleşerek en yüksek ağustos olarak kayda geçti.
Ağustos ayında, Avrupa’ya çalışan firmaların planlı duruşları ve çip
sorunu nedeniyle tarihi rekor seviye
değil ama yüksek bir değer geleceğini
bekliyorduk.
Burada temmuz ayından ertelenen
talebin de etkisi olduğunu düşünüyoruz. Biliyorsunuz temmuzda 9 günlük
Kurban Bayramı tatili vardı. Ayrıca rekabetçi kurun etkilerini de görüyoruz.
İhracatı desteklemesi açısından TL’nin
daha fazla değerlenmemesi gerektiğini
düşünüyoruz.
İHRACATTA 10 REKOR KIRILDI
Ağustos itibariyle yıllık ihracatımız
207 milyar 469 milyon dolara yükseldi.
İhracatta son on iki aylık döneme baktığımızda on tane rekor gerçekleşme
var. Bunlardan dört tanesi tüm zamanların en yüksek seviyesi, altı tanesi de
içinde bulundukları ayların en yüksek
seviyesi. Son dört ayın en az ikisinde
20 milyar dolar ve üzerinde ihracat
gerçekleştireceğimizi bekliyoruz.
MİKTAR BAZINDA İHRACAT
Miktar bazında ihracatımıza baktığımızda ağustosta yüzde 30.4 artışla 15
milyon tonluk ihracat görüyouz.
Ocak-ağustos dönemleri itibariyle
2020’de 9,9 milyon ton olan ihracat
2021’de 115,4 milyon tona çıkt.
İTHALAT
İthalata baktığımızda
ağustos ayında ithalat yüzde
23,8 artışla 23 milyar 218 milyon dolar
olarak gerçekleşti.
Ağustos ithalatında Yatırım (Sermaye)
malları ithalatı yüzde
14,4, Hammadde (Ara
mallar) ithalatı yüzde

düşünüyoruz.

KOCAELİ’NİN DIŞ TİCARETİ
Kocaeli Gümrüklerinden
aldığımız verilere göre ağustos
ayında İlimizde üretim yapan
firmaların ihracatları 3 milyar
683 olarak gerçekleşti. Bunun
1 milyar 929 milyon doları
Kocaeli, 1 milyar 754 milyon
doları Kocaeli dışındaki
gümrüklerden yapılan
ihracattan oluştu.
Kocaeli’den yapılan ithalat
ise 8 milyar 845 milyon dolar
olarak gerçekleşti. Bunun 4
milyar 276 milyon doları Kocaeli, 4 milyar 125 milyon doları
Kocaeli dışındaki gümrüklerden yapıldı.
27,9, Tüketim malları ithalatı ise yüzde
5,1 artış gösterdi.
DIŞ TİCARET AÇIĞI
Dış ticaret açığı ise yüzde 31,7
düşüşle 4 milyar 306 milyon dolara
geriledi. Bu gerileme cari açık açısından önemli. İhracatın ithalatı karşılama
oranı ise yüzde 81,5’e yükseldi.
ENFLASYON
Enflasyon verilerine baktığımızda
ağustos ayında TÜFE aylık yüzde 1,
12 artışla yıllIK yüzde 19,25, ÜFE aylık
yüzde 2,77 artışla yıllık yüzde 45,52
olarak gerçekleşti. Kurdaki gevşemeye rağmen ÜFE beklenenden yüksek
gerçekleşti.
Bu yükselişin nedeni hammadde
fiyatları ve emtia artışları. ÜFE ile TÜFE
arasındaki fark 26,2 puana yükseldi.
ÜFE’den kaynaklı maliyet baskısının,
önümüzdeki dönem tüketici fiyatlarına yansımalarını görebiliriz.
Ancak, ekim kasım aylarında hem ÜFE, hem TÜFE’de
geçen yılki yüksek oranlardan kaynaklanacak

KAPASİTE KULLANIMI
Türkiye genelinde ağustos ayı
kapasite kullanım oranı geçen yıla göre
3,8 puan, temmuz ayına göre 0,4 puan
artışla yüzde 77,1 olarak gerçekleşti. ;
Kocaeli’de kapasite kullanımı geçen
yıla göre 2,5 puan, temmuz ayına
göre 1,7 puan artışla yüzde 71 olarak
gerçekleşti.
İŞSİZLİK
Temmuz ayında işsizlik oranı
geçen yılın aynı ayına göre 2,4 puan
düşüş, haziran ayına göre 1,4 puan
artışla yüzde yüzde 12 olarak gerçekleşti. Çalışabilir nüfus 2018’den 2021
Temmuz’a 3 milyon kişi artarken,
İstihdam edilenler 535 bin kişi azaldı.
Çalışan sayımızın daha yüksek seviyelerde olması gerektiğini sürekli dile
getiriyoruz. Yabancı sermaye çekilmesiyle ekstra istihdam yaratılabileceğini
düşünüyoruz.
Bu arada atıl
işgücü haziran
ayına göre
1,2 artış
ve geçen
yılın aynı
ayına göre
2,6 puan
düşüşle
yüzde
23,6 olarak gerçekleşti.
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Türkiye, kartlı harcamalarda ABD ve
AB’den daha iyi performans sergiledi
Hisarcıklıoğlu, pandemi
döneminde Türk iş
dünyasının dinamik yapısı
sayesinde, hızlı bir dönüşüm
sürecinden geçerek eticaret, paket servis gibi
uygulamaları başarıyla
hayata geçirdiğine işaret etti.

sının dinamik yapısı sayesinde, hızlı
bir dönüşüm sürecinden geçerek eticaret, paket servis gibi uygulamaları
başarıyla hayata geçirdiğine işaret
etti. Visa Türkiye Genel Müdürü Merve Tezel ise “Araştırma, Türkiye’nin
pandeminin ikinci dalgasında da kartlı
harcamalar bakımından büyüme
trendinde olduğunu ortaya koyuyor”
dedi.

T

-Yüzde 41 artış
TOBB ve Visa, Türkiye’de yapılan
kartlı harcamalarda Covid-19 etkisini
inceleyen araştırmanın ikincisini kamuoyuyla paylaştı. İlki Mart-Ağustos
2020 dönemine bakılarak gerçekleştirilen Harcamalar Araştırması’nın
ikincisinde pandeminin kış aylarına
denk gelen ikinci dalgası ve 2021’in
ilk dört ayı analiz edildi. Araştırmada
öne çıkan sonuçlara göre, Türkiye’de
2020 yaz aylarındaki normalleşme
ile başlayan toparlanma süreci, ikinci
dalganın başladığı Aralık ayında
yavaşlamakla birlikte, eski ivmesini

ürkiye Odalar ve Borsalar Birliği
(TOBB) ve Visa’nın ikincisini
gerçekleştirdiği Harcamalar
Araştırması’na göre; 2021’in ilk ayları
itibari ile (Ocak-Nisan) kartlı harcamalar geçen yılın aynı dönemine göre
%41 arttı. Pandeminin ikinci dalgasında da büyüme trendini sürdüren
kartlı harcamaların 3 yıldızı e-ticaret,
banka kartları ve temassız ödeme
oldu. 
Araştırma sonuçlarını değerlendiren TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu,
pandemi döneminde Türk iş dünya-
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kısa sürede tekrar kazandı. 2021’in
ilk ayları itibari ile (Ocak-Nisan) kartlı
harcamalar geçen yılın aynı dönemine göre %41 arttı.
-Türkiye diğer ülkere göre daha iyi
bir sınav verdi
Araştırmada Covid-19 döneminde erken ve kısıtlayıcı tedbirler alan
İtalya, diğer ülkelere oranla daha az
kısıtlama getiren İsveç ve Türkiye’ye
benzer kısıtlama yaklaşımları gösteren ABD ile kıyaslamalar yer alıyor.
Buna göre Türkiye’nin diğer ülkelerine
göre daha iyi performans sergilediği
ortaya çıkıyor. İkinci dalganın başlangıcında kartlı harcamalar bakımından İsveç keskin düşüşler yaşarken,
benzer kısıtlamalar uygulayan ABD
ve Türkiye’nin kartlı harcamalar grafiğinin birbirine yakın dalgalanmalar
yaşadığı gözleniyor. Temmuz 2020Mart 2021 arasındaki tüm aylarda
Türkiye’nin diğer üç ülkeye kıyasla
daha iyi bir sınav verdiği de dikkat
çekiyor. Mart 2021 bir önceki yılın

Mart’ı ile karşılaştırıldığında, kartlı
harcamaların Türkiye’de %50, İtalya
ve ABD’de %40 oranında büyüdüğü,
İsveç’te ise %15 küçüldüğü görülüyor.
- Kartlı harcamaların 3 yıldızı eticaret, banka kartları ve temassız
ödeme oldu
Türkiye’de, Nisan 2019-Mart 2020
ve Nisan 2020-Mart 2021 dönemindeki harcamalar karşılaştırıldığında, ödemeler dünyasında 3 önemli
sıçrama öne çıkıyor. Sokağa çıkma
kısıtlamaları ve tüketici alışkanlıklarının değişmesiyle Türkiye’de rekor
seviyelere ulaşan e-ticaretin %55,
banka kartı harcamalarının %40
büyümesi ve temassız ödemelerin 6
katına çıkmış olması kartlı ödemelerdeki büyümenin yapı taşlarına işaret
ediyor. Kartlı ödemelerin %17’sini
oluşturan banka kartı harcamalarının,
kredi kartı yıllık büyümesinin 2.5 katı
üzerinde artması da ayrıca dikkat
çekiyor.
-Pandeminin yükselen sektörleri:
Elektrik-elektronik ve yapıdekorasyon
Araştırma kapsamında, farklı
sektörlerde Covid-19 sürecine bağlı
olarak gerçekleşen değişimler de
analiz edildi. Buna göre, evde kalmanın zorunlu olduğu ve uzaktan
eğitimin devam ettiği pandeminin
ikinci dalgasında, tüketicilerin artık
e-ticareti benimsemiş olmasının da
etkisiyle market-AVM-gıda, yapıdekorasyon ve elektrik-elektronik
sektörlerinde hızlı ve kalıcı bir büyüme gerçekleşti. Market-AVM-gıda
sektörleri kategorisinde 2021’in Nisan

ayında geçen senenin aynı dönemine
göre %41 artış gözlemlenirken, bu
oran elektrik-elektronik sektöründe
%82, yapı-dekorasyon sektöründe
ise %118 olarak gerçekleşti.
-Yeme-içme sektörü pandemi
koşullarına uyum sağladı
Pandeminin ikinci dalgasıyla
birlikte gelen ek kısıtlamaların etkisi,
özellikle yemek (restoran) sektöründe gözlemlendi. Restoran sektöründe
dikkat çekici gelişme ise bu alandaki
harcamaların Nisan 2021’e bakıldığında Nisan 2020’ye kıyasla üç kat
artması. Bu artış, paket servise geçen
ve internet üzerinden sipariş almaya
başlayan işletmelerin dijital dönüşüme uyum sağladığını gösteriyor.
- TOBB Başkanı M. Rifat
Hisarcıklıoğlu
Araştırma sonuçlarını değerlendiren TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu; Türk iş dünyasının dinamik
yapısının, Türkiye’yi diğer ülkelerden
pozitif olarak ayrıştırdığını söyledi.
Hisarcıklıoğlu, “Her kriz, kendi fırsatını da beraberinde getirir. İçinden
geçtiğimiz pandemi döneminde Türk
iş dünyası; dinamik yapısı sayesinde,
hızlı bir dönüşüm sürecinden geçerek
e-ticaret, paket servis, vb. uygulamaları hayata geçirerek, tüketici
ihtiyaçlarına daha kolay cevap verir
hale geldi. Bu dönüşüm hem firmaların pandemiden daha sınırlı etkilenmesine hem de tüketicilerin tüketim
alışkanlarını devam ettirebilmesine
imkan sağladı” dedi.
İş dünyasının içinden geçtiği
dönüşümde sürecinde TOBB olarak

firmalara rehberlik ettiklerini ifade
eden Hisarcıklıoğlu pandemi sürecinin, e-ticaretin asla ihmal edilmemesi
gerektiğini bir kez daha gösterdiğini vurguladı. TOBB Başkanı şöyle
konuştu: “Bu dönemde kredi kartı
harcamalarının 3’te 1’inin e-ticaret
üzerinden yapıldığını gördük. Biz de
üyelerimizi e-ticarete hazırlamak için
birçok online bilgilendirme toplantısı
düzenledik. Bunun yanında sertifikalı
e-ticaret ve e-ihracat eğitim programları yaptık. Üyelerimizin e-ticarette yer alması için pek çok e-ticaret
platformu ile özel kampanyalar
hazırlayarak, üyelerimizin kullanımına sunduk.”
Pandemi sürecinden en çok etkilenen küçük işletmeleri desteklemek,
tüketiciler nezdinde farkındalıklarını
artırmak amacıyla TOBB ve Visa olarak #BuSeslerHiçBitmesin sloganıyla
‘Bir Alışverişle Çok Şey Fark Eder’
kampanyasını hayata geçirdiklerini
hatırlatan Hisarcıklıoğlu, “Yaptığımız
bu farkındalık çalışması ile tüketicilerin alışverişlerini küçük işletmelerden
yapmalarının ekonominin sesinin
devam etmesi ile önemli olduğunu
anlatmaya çalıştık” diye konuştu.
- Visa Türkiye Genel Müdürü Merve
Tezel
Araştırmadan çıkan sonuçları
değerlendiren Visa Türkiye Genel Müdürü Merve Tezel ise, “Visa ve TOBB
Harcamalar Araştırması, Türkiye’nin
pandeminin ikinci dalgasında da kartlı
harcamalar bakımından büyüme
trendinde olduğunu ortaya koyuyor.
Bu performansın itici güçleri, pandemi öncesine göre eşik atladığı görülen
online harcamalar, ödeme tercihlerinde artık bir norm haline gelen
temassızın devam eden yükselişi
ve banka kartı ile yapılan harcamalardaki artış oldu. Ülkemizdeki
kartlı ödemeler altyapısının tüketici
davranışındaki değişime cevap verebilecek şekilde gelişmiş olmasının bu
büyüme trendine etkisi büyük. Yine
araştırmadan çıkan sonuçlara göre
başta yemek sektörü olmak üzere,
pek çok sektörde faaliyet gösteren
KOBİ’lerin pandeminin ikinci dalgasında işlerini, değişen tüketici beklentilerine göre uyumlandırdığını görüyoruz. Visa olarak bu çıktıların ışığında
KOBİ’lerin dijitalleşmesine verdiğimiz
desteği İşimi Yönetebiliyorum projesi
ve TOBB ile hayata geçirdiğimiz Akıllı
KOBİ platformu ile sürdürmeye devam edeceğiz” dedi.

Kocaeli Odavizyon



[gündem ekonomi ►

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan
Kocaeli iş dünyası ile bir araya geldi

K

ocaeli Valiliği, ‘Kocaeli İş Dünyası Buluşması’ programında
ilimizin iş dünyasını bir araya
getirdi. Bu önemli programa Hazine
ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan teşrif
ederek, iş dünyasının sorunlarını ve
taleplerini dinledi. Kocaeli Kongre
Merkezi’nde gerçekleşen programın
moderatörlüğünü Kocaeli Sanayi
Odası (KSO) Başkanı Ayhan Zeytinoğlu üstlendi. Programa; Kocaeli Valisi
Seddar Yavuz, Kocaeli Büyükşehir
Belediye Başkanı Tahir Büyükakın
başta olmak üzere milletvekilleri,
il müdürleri, daire başkanları, oda
başkanları, OSB başkanları, sanayicileri ile iş dünyasından isimlerin ilgisi
yoğun oldu.
MODERATÖRLÜĞÜ ÜSTLENDİ
Programın moderatörlüğünü üstlenen KSO Başkanı Ayhan Zeytinoğlu,
açılış konuşmasını gerçekleştirdi,
önemli veriler paylaştı. Zeytinoğlu, şunları söyledi: “Kocaeli Valiliği
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tarafından düzenlenen ‘Kocaeli İş
Dünyası Buluşması Toplantısı’na
hoş geldiniz diyor ve Kocaeli Sanayi
Odası Yönetim Kurulu adına hepinizi
saygıyla selamlıyorum. Sayın Elvan,
toplantımıza teşrifleriniz için teşekkürlerimizi sunuyoruz. Kısaca Odamız
ve ilimiz verilerini sizlerle paylaşmak
istiyorum. Kocaeli yüzölçümü bakımından küçük, ancak katma değeri
bakımından önemli bir ildir. Son 10
yıllık istatistikî verilere göre ilin Türkiye imalat sanayine sağladığı katkı
yüzde 13’tür. Odamıza kayıtlı 3.323
adet firmanın 315’i yabancı sermayelidir. İlimiz otomotiv sanayinin yüzde
36,4’ü, kimya sanayinin yüzde 27’si ve
metal sanayinin yüzde 19’unu barındırmaktadır.
KESİNTİSİZ İHRACAT
35 liman ve iskeleden elleçlenen
yük miktarı 76,5 milyon tondur. Bu
rakam Türkiye çapında elleçlenen
yük miktarının yüzde 15’i demektir.

Avrupa’nın 7’inci büyük liman kentiyiz.
Konum olarak çok şanslı bir iliz. Avrupa ile Asya bağlantı yolları üzerinde
ve Avrupa pazarına çok yakınız. Sanayi kuruluşlarının doğal bir liman olan
İzmit Körfezi etrafında konuşlanması
firmalarımıza lojistik anlamda önemli
fırsatlar sunuyor. Pandemi sürecinde
demiryolu bağlantılarına ve limanlara yakınlığımızın önemini bir kez
daha anlamış olduk. Bu süreçte çok
fazla kesinti yaşamadan ihracatımızı
sürdürdük.
DEMİRYOLU VURGUSU
AB ile hızlı demiryolu ağları ile
bağlanmamız çok önemli. Bu arada
ilimizde Köseköy demiryolu lojistik
merkezinde önemli bir yatırım başladı. Liman ve hava meydanlarında
yapılan hizmetlerdeki KDV muafiyetinin bu kuru yük limanları olan
demiryolu lojistik merkezlerinde de
uygulanmasını talep ediyoruz. Ayrıca;
ilimizde 14 organize sanayi bölgesi,

Türkiye’nin tek bilimsel araştırma
merkezi olan TÜBİTAK-MAM, ilk
etabı tamamlanan Bilişim Vadisi ile 5
Teknopark, Ulusal Test Merkezi - TSE,
2 Teknoloji Transfer Ofisi ve 2 üniversiteyi ilimizde barındırıyoruz. 1 tane de
vakıf üniversitemiz oldu. Dolayısıyla
ihtiyaç duyulan bilgiye kolayca erişim
ve sanayinin ihtiyaç duyduğu kalifiye
insan kaynağını sağlayacak alt yapı
konularında da oldukça avantajlı
durumdayız.
İLK 500’DE 75 FİRMA
İSO’nun açıkladığı Türkiye’nin
en büyük şirketleri ilk 500 listesinde 75 işletmemiz bulunmaktadır
ama İSO’nun açıkladığı listede firma
merkezleri farklı illerde olduğu için
Kocaelili firma sayısı 36 görünüyor.
Mesela Ford İstanbul’da görünüyor.
Merkezleri başka illerde olup, üretimleri ilimizde olan firmaları dikkate
aldığımızda bu sayı 75 oluyor. Benzer durum dış ticaret rakamlarında
da var. Oda olarak ilimizde üretim
yapan firmaların dış ticareti ile ilgili
yaptığımız çalışma sonucunda 2020
yılında ilimizde üretim yapan firmaların ihracatlarının toplamının 26,6
milyar dolar olduğunu tespit ettik.
TİM bu veriyi 12,3 milyar dolar olarak

açıklıyor. Kocaeli’de üretim yapan
firmaların Kocaeli Gümrüklerinden
yaptıkları ihracat 11,7 milyar dolar,
Kocaeli Gümrükleri dışından yaptıkları ihracat ise 14,9 milyar dolardır.
Türkiye ihracatından aldığımız pay ise
yüzde 15,6’dır.
DIŞ TİCARET VERİLERİ
İthalatların toplamının ise 49,1
milyar dolar olduğunu tespit ettik.
Kocaeli Gümrüklerinden yaptıkları
ithalat 22 milyar dolar, Kocaeli Gümrükleri dışından yaptıkları ithalat ise
27,1 milyar dolar. Türkiye ithalatından
aldığımız pay yüzde 22,3’tür. Dolayısıyla; Kocaeli dış ticaret hacminin 75,7
milyar dolar olduğunu gördük. Türkiye
dış ticaretindeki payımız ise yüzde
19,4’tür. İlk 7 aylık döneme baktığımızda ise (ocak-temmuz) ihracat 19
milyar 662 milyon dolar dır. 2020’nin
ilk 7 ayında 14 milyar 61 milyon dolar
idi. TİM ilk 7 aylık veriyi 9,2 milyar
dolar olarak açıkladı. İlk 7 aylık ithalat
35 milyar 535 milyon dolar. 2020’de
27 milyar 417 milyon dolardı.
POTANSİYELİ YANSITMIYOR
Kurumlar tarafından açıklanan
resmi veriler, firma merkezleri baz
alınarak açıklandığı için ilimizin

potansiyelini tam olarak yansıtmıyor. Aynı sorunu vergi rakamlarında
da görüyoruz. 2020 verilerine göre
Kocaeli, İstanbul ve İzmir’den sonra
toplanan vergilerin yüzde 9,66’sını
karşılayan üçüncü il. İlimiz, pandemiye rağmen 2020 yılında 90 milyar
447 milyon TL vergi ödemiştir. 70 ilin
toplamı kadar vergi ödüyoruz. Bu sayı
geçen yıl 69 idi.Kişi başına ödediğimiz
vergi geliri 45 bin 286 TL . Türkiye
ortalaması ise 9 bin 963 TL’dir.
25 ADET GÖRÜŞ VE TALEP SUNDU
İlimizde üretim yapıp da, vergilerini İstanbul’da veren 600’e yakın
firmamızın karı, ilimiz merkezli 2.500
firmanın karının neredeyse iki katı.
Halbuki gelir vergilerinin firmaların
bulundukları ilde ödenmesi ile ilgili
bir kanun maddesi var. Fakat firmalarımız illerde öne çıkmamak için
vergilerini daha büyük illerde ödemeyi
tercih ediyorlar. Dolayısıyla Büyükşehir Belediyemizin burada ciddi kaybı
oluşuyor. İhracat rakamları başta
olmak üzere resmi verilerin firmaların
üretim yaptıkları illere yazılmasının
ve vergilerin üretim yaptıkları ilde
verilmesinin çok değerli olduğunu
düşünüyoruz. Sayın Bakanım, çalışma alanlarınız ile ilgili üyelerimizden
Kocaeli Odavizyon
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gelen 25 adet görüş ve talebi sizlere
dosya olarak sunacağım.”
YÜZDE 8 BÜYÜME HEDEFİ
Programda konuşan Hazine ve
Maliye Bakanı Lütfi Elvan ise ekonomik beklentilerini paylaşarak söze
başladı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla ilgili dışsal bir şok
olmaması durumunda 2021 yılı için
yüzde 8’in üzerinde bir büyüme beklediklerini bildirdi. Elvan, Kocaeli Kongre
Merkezi’nde düzenlenen “Kocaeli İş
Dünyası Buluşması” programında,
orman yangınları ve sel felaketi nedeniyle hayatını kaybedenlere Allah’tan
rahmet, yaralılara şifa diledi, bu
afetlerden etkilenen tüm vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini sunduğunu
ifade etti.
VATANDAŞIMIZIN YANINDAYIZ
Yangın ve sel felaketleri esnasında
olduğu gibi sonrasında da hayatın
normale dönebilmesi ve yaraların
sarılabilmesi için her neye ihtiyaç
varsa tüm kaynaklarıyla vatandaşın
yanında olmaya devam edeceklerini
söyleyen Elvan, el birliğiyle bu zorlu
zamanların da üstesinden birlikte gelineceğini vurguladı. Hazine ve Maliye
Bakanlığı olarak, üretime, ihracata ve
istihdama can verenlerin, yani ekonomide çarkları döndürenlerin yanında
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olmaya büyük gayret gösterdiklerine
işaret eden Elvan, sağlıklı kararlar için
ekonomideki gelişmeleri yerinde gözlemlemenin, ihtiyaçları sahada tespit
etmenin ve karşılıklı istişarelerde
bulunmanın değerini çok iyi bildiklerini dile getirdi.
KOCAELİ ROL MODEL
Bakan Elvan, bu nedenle saha
ziyaretlerine büyük önem verdiklerini, Kocaeli’nin güçlü üretim altyapısı,
lojistik avantajları ve nitelikli insan
kaynağıyla ülkenin en dikkati çekici rol
modellerinden biri olduğunu belirterek, “Burada üretim çeşitliliği var.
İnovasyon ve yüksek katma değer
var. Gözü pek ve cesaretli girişimciler
var. İşte tüm bu faktörlerin birleşmesi sayesinde Kocaeli, son 15 senede
Türkiye ortalamasının üzerinde bir
büyüme performansına imza attı. Bu
büyümenin sürükleyici gücü ise yaklaşık 4 kata yakın artan ihracat hacmi
oldu. Oluşturduğunuz ekosistem,
neredeyse mükemmele yakın işliyor.
Sürdürülebilir büyüme ve kalkınma
noktasında Kocaeli’nin başarısı pek
çok ilimize ilham verecek nitelikte.
Bugün sizlerle gerçekleştireceğimiz
istişarelerin, önümüzdeki dönem politikaları açısından son derece müspet
sonuçlar doğuracağına inanıyorum”
dedi.

EKONOMİ VE SOSYAL DÜZEN TEST
EDİLDİ
Bakan Elvan, 2020’nin tüm dünyada her türlü ekonomik ve sosyal
düzenin test edildiği mücadele dolu
bir yıl olduğunu, küresel ekonominin
2. Dünya Savaşı sonrası dönemin en
derin daralmasını yaşadığını, milyonlarca insanın işsiz kaldığını ifade etti.
Tüm ülkelerin ellerindeki imkanlar
çerçevesinde krizin olumsuz etkilerini azaltmak amacıyla görülmemiş
ölçülerde genişleyici para ve maliye
politikaları uyguladığına dikkati çeken
Elvan, aşılanmanın hız kazanması,
ertelenmiş talebin devreye girmesi
ve geçen senenin düşük baz etkisinin
de katkısıyla bu sene küresel çapta
yüksek büyüme oranları beklendiğini
söyledi. Bununla birlikte, virüsün yeni
varyantlarının küresel toparlanmanın
gücü ve sürdürülebilirliğine ilişkin
soru işaretleri oluşturduğunu bildiren
Elvan, dolayısıyla makro-finansal
istikrar açısından dikkatle takip edilmesi ve temkinli olunması gereken bir
dönemi yaşadıklarını belirtti.
ENFLASYON VURGUSU
Salgın sürecinin, küresel ekonomik
görünüme ilişkin üç temel sorunu
da beraberinde getirdiğini belirten
Elvan, şunları kaydetti: “Bunlardan

ilki, küresel enflasyon oranlarındaki
artış. Ekonomik aktivitenin güçlenmesi, arz-talep uyumsuzlukları ve artan
emtia fiyatları küresel enflasyonu
yukarı çekiyor. Emtia fiyatları artışında, salgın döneminde uygulanan
genişlemeci politikalar, kuraklık ve
stoklama eğilimindeki yükselişin etkili
olduğunu görüyoruz. Küresel emtia
fiyatlarındaki bu artış, girdi maliyetleri kanalıyla sanayicimizi de doğrudan
etkiliyor. İşin bir diğer boyutu daha
var. Gelişmiş ülke otoriteleri, küresel
enflasyondaki bu artış eğiliminin geçici olacağını düşünse de enflasyonun
beklenenden daha kalıcı olabileceği
riskini de göz ardı edemeyiz. Gelişmiş
ülke merkez bankalarının önümüzdeki süreçte atacağı adımlar, küresel
finansal piyasalar üzerinde doğrudan
etkili olacak. Yani finansal piyasalarda
küresel anlamda veri duyarlılığının artacağı bir döneme girmekteyiz. Bu da
bizim gibi yükselen piyasa ekonomilerinde, sermaye akımları, dış ticaret
ve bekleyişler yoluyla dalgalanmalar
yaşanmasına sebep olabilir.”
TEDARİK ZİNCİRİNDE AKSAMALAR
Elvan, salgınla birlikte karşılaşılan ikinci sorunun, tedarik zincirinde
yaşanan aksamalar olduğuna işaret
ederek, “Yakından takip ettiğiniz gibi
küresel çip krizi otomotivden beyaz
eşyaya kadar birçok sektörü olumsuz
etkiledi, etkilemeye de devam ediyor.
Arz güvenliğini tehlikeye atan bu
gelişmeler, üretimin de aksamasına
neden oluyor. Küresel ekonominin
önündeki üçüncü sorun ise borçluluk oranlarında yaşanan artışlar.
Pek çok ülkede, gerek kamu gerekse
özel sektör borçluluk oranlarının
hızla yükseldiğine şahit oluyoruz. Bu
durum, küresel ölçekte kamu maliyesi
dengeleri ve reel sektör bilançoları
açısından da risklerin arttığını gösteriyor” ifadelerini kullandı.
AŞILAMADA CİDDİ MESAFE
KATETTİK
Bakan Elvan, Türkiye ekonomisine
ilişkin de şu değerlendirmelerde bulundu: “Öncelikle, Türkiye pandeminin
gerek sağlık ve gerekse sosyoekonomik olumsuz etkileriyle mücadelede
son derece başarılı oldu. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde çok hızlı,
kararlı ve etkin adımlar attık. Salgınla
mücadelede çoğu gelişmiş ülkenin
sağlık sistemi sizlerin de bildiği gibi
yetersiz kaldı. Türkiye’de ise sağlık
alanında daha önce hayata geçirdiğimiz güçlü altyapılar sayesinde

pandemi sürecini başarıyla yürüttük.
Aşılamada ciddi mesafe katettik.
Salgın sürecinde, kapsamlı ve koordineli ekonomi politikaları uyguladık.
Bu çerçevede pandemiden etkilenen
tüm kesimler için tedbirler aldık. Bu
tedbirlerin katkısıyla Türkiye ekonomisi salgın sürecinde üretim kapasitesini korudu ve büyümeye devam
etti. Sanayi üretimi, güçlü ihracatın da
desteğiyle çarpıcı bir şekilde artarak,
büyümenin motoru haline gelmiş
durumda.
YATIRIMLARDA ARTIŞ EĞİLİMİ
Diğer sevindirici gelişme ise
yatırımlardaki artış eğilimidir. Başta
makine-teçhizat olmak üzere yatırımlar artıyor, üretim kapasitemizi
güçlü bir şekilde destekliyor. 2021’in
ikinci çeyreğinde üretim, ihracat,
hizmetler sektöründeki güçlü toparlanma ve baz etkisinin de katkısıyla
yüzde 20’nin üzerinde bir büyüme
bekliyoruz. Aşılanma oranının daha
da artmasıyla, başta turizm olmak
üzere hizmetler sektöründe kademeli
canlanma eğilimi devam ediyor. Öncü
göstergeler ekonomide büyüme ve
yatırım eğiliminin üçüncü çeyrekte de
sürdüğüne işaret ediyor. Bu çerçevede, salgınla ilgili dışsal bir şok olmaması durumunda 2021 yılı için yüzde
8’in üzerinde bir büyüme bekliyoruz.
Büyümenin temel sürükleyicilerinin
ise yatırımlar ve dış talep olması,
sağlıklı ve dengeli bir büyüme patikasında ilerlediğimizi gösteriyor. Bu yılın
büyüme performansı açısından dikkat
çekici bir diğer özelliği de yüksek
büyüme oranını düşük bir cari açıkla
gerçekleştirecek olmamızdır.”
DÜNYA İHRACATINDA PAYIMIZ
ARTTI
Elvan, ihracatta temmuz ayı itibariyle ilk defa yıllık 200 milyar doların
üzerine çıkılarak rekor kırıldığını,
dünya ihracatından alınan payın da
arttığını belirterek, “2021’de güçlü
ihracat performansımız, düşen altın
ithalatı ve turizm gelirlerindeki artış
sayesinde milli gelirin yüzde 3’ü civarında bir cari açık vermeyi bekliyoruz.
Cari açıktaki düşüş, dış finansman ve
ülke risk primi baskısını azaltmada da
kritik bir rol oynayacak. Bu başarının
temelinde Türk sanayisi bulunuyor.
2002’den bu yana sanayimiz, üretim
kapasitesi, üretim çeşitliliği ve yenilik
yapma kabiliyeti açısından ciddi mesafeler kaydetti. Üretimde başlayan
bu yapısal dönüşümün hızlanarak
devam etmesini son derece elzem gö-

rüyorum. Bu noktada, Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a,
Sanayi ve Teknoloji Bakanımıza ve
Ticaret Bakanımıza, huzurlarınızda
teşekkür etmek istiyorum. Sanayi
ve Teknoloji Bakanlığı tarafından
sistemli bir biçimde uygulanan Hamle
Programı’nın en büyük destekçisi
olduğumuzu ifade etmek istiyorum”
dedi.
ÖDÜN VERMEDEN DEVAM
EDECEĞİZ
İstikrarlı, kapsayıcı ve istihdam
oluşturan, çevreyi koruyan, yüksek
verimliliği ve rekabetçiliği sağlayan ve
hepsinden önemlisi de gelir dağılımı
adaletini en iyi şekilde tesis eden bir
büyümeyi sürekli kılmanın peşinde
olduklarını vurgulayan Elvan, bu
çerçevenin makroekonomik istikrarın
daha da güçlendirilmesiyle mümkün
olacağını, dolayısıyla fiyat istikrarı,
mali disiplin ve güçlü finansal sektör
hedeflerinden ödün vermeden yola
devam edeceklerini dile getirdi. Elvan,
büyüme performansıyla küresel
ölçekte belirgin şekilde olumlu yönde
ayrışırken, tüm dünyada olduğu gibi
uygulanan politikaların olumsuz yan
etkilerinin de ortaya çıktığına işaret
ederek, “Maalesef kurlardaki oynaklık, enflasyon ve ülke risk primimiz
artış gösterdi. Bu olumsuz yan etkileri
azaltmak amacıyla 2020 son çeyreğinden başlayarak kararlı para ve
maliye politikası adımları attık” diye
konuştu.
KUR VE ENFLASYON
Verimli ve nitelikli yatırım ortamı
için düşük enflasyon, kur istikrarı, risk
algısının azaltılması ve bekleyişlerin
iyi yönetilmesinin kritik önemde olduğunun altını çizen Elvan, “Bu nedenle
önümüzdeki en temel önceliğimiz,
enflasyon eğiliminin bir an önce terse
çevrilmesidir. Bu çerçevede ihtiyatlı
ve kararlı para ve maliye politikaları
uygulamaya devam etmemiz gerekiyor. Kur istikrarını sağladığımız ve
bekleyişleri iyi yönettiğimiz ölçüde enflasyonu düşürme başarımız
artacaktır” ifadelerini kullandı. Bakan
Elvan, para politikasının etkinliğini
güçlendirmek adına, maliye politikalarıyla da enflasyonla mücadeleye
destek verdiklerine dikkati çekerek
şöyle devam etti:
KDV VE ÖTV GELİRİMİZDEN
FERAGAT EDİYORUZ
“Örneğin akaryakıtta eşel-mobil
sistemi uygulaması kapsamında KDV
Kocaeli Odavizyon
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[gündem ekonomi ►
Paketi’ni devreye alıyoruz.”

ve ÖTV gelirimizden feragat ediyoruz.
KDV, ÖTV ve stopaj indirimleri ile bir
yandan salgından en fazla etkilenen
sektörleri desteklerken, diğer yandan
da enflasyonla mücadeleye destek
veriyoruz. Bu çerçevede, kamu maliyesi tarafında yapılan indirim ve fiyat
ayarlamaları sonucunda 103 milyar
liralık kamu gelirinden vazgeçtik. Ayrıca son dönemde, iç talebin dengeli
artışını destekleme amacıyla makro-ihtiyati tedbirleri de uygulamaya
aldık ve bu tedbirlerin olumlu etkisini
kısmen görmeye başladık. Yılın son
çeyreğinde enflasyon eğiliminin
belirgin bir düşüş sürecine girmesini
öngörüyoruz.”

vurgulayan Bakan Elvan, “Uyguladığımız borçlanma politikaları sayesinde
yurt içinden döviz cinsi borçlanmayı
kademeli olarak düşürmeye başladık.
2021 yılında yurt içinden yaptığımız
döviz cinsi borçlanma, döviz cinsi
ödemelerin yaklaşık yarısı kadar. Borç
yönetiminde bir diğer amacımız, maliyetleri de dikkate alarak borçlanmanın
vadesini mümkün olduğu kadar uzatmak. İzlediğimiz yaklaşım sayesinde
yurt içinde borçlanmanın vadesini 34
aydan 52 aya yükselttik. Bu stratejiler sayesinde faiz yükünü azaltarak,
bütçede alan oluşturmak ve bu alanı
da ihtiyaç duyulan yerlerde kullanmak
istiyoruz” dedi.

BÜTÇE GELİRLERİ
Kamu maliyesi alanındaki gelişmeler ve beklentilere değinen Elvan,
bütçe gelişmelerinin yıl sonu hedefleriyle uyumlu gittiğini bildirdi. Elvan,
temmuz ayında bütçe giderlerinde
emekli ikramiyeleri ile planlanmış faiz,
yatırım ve cari nitelikli ödemelerden
kaynaklı nisbi yükseliş gerçekleştiğini
ancak bu durumun merkezi yönetim
bütçe harcamalarında ve açığında
toplam genişlemeyi değil dönemsel
artışı gösterdiğini belirterek, “Nitekim
yılın ilk 7 ayında bütçe açığı, geçen yıla
kıyasla yüzde 43,7 oranında azalıp
78 milyar lira olarak gerçekleşti. Mali
disiplinden asla taviz vermeyeceğiz.
Merkezi yönetim bütçe açığının milli
gelire oranını yüzde 3,5 olarak tutma
hedefimize sadığız, bu konuda en ufak
bir tereddüt söz konusu değil.” diye
konuştu.

KGF DESTEKLİ ÜÇ YENİ
MEKANİZMAYI BAŞLATIYORUZ
Mart ayında açıkladıkları Ekonomi Reform Programı’nda üretim,
istihdam, yatırım ve ihracatı ekonomi
politikalarının odağına aldıklarını dile
getiren Elvan, şunları söyledi: “Bu
alanları desteklemek ve üreticilerimiz üzerindeki yükü azaltmak üzere
önemli adımlarımız olacak. Ben bu
noktada finansman ve beşeri sermaye
gibi alanlardaki politikalara kısaca değinmek istiyorum. Uzun vadeli ve uygun koşullarda finansman sağlamanın
sizler için taşıdığı önemin farkındayız.
Buradan hareketle KGF destekli üç
yeni mekanizmayı başlatıyoruz. İlk
olarak, likidite sıkıntısı çeken küçük ölçekli firmalara ilave istihdam ettikleri
her bir kişi için KGF kefaletiyle krediye
erişim imkanını, ikincisi, imalata dayalı
ve ihracatı önceleyen yatırımlara KGF
teminatı ile 5. ve 6. bölgelerde uzun
vadeli kredi desteğini, üçüncüsü, ihracat potansiyeli yüksek olan KOBİ’lerin
dış pazarlara açılmalarını teşvik
etmek üzere Eximbank Kredi Destek

BORÇLANMADA DİKKATLİ
YAKLAŞIM
Borçlanma konusunda da son derece dikkatli bir yaklaşım izlediklerini
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ARA ELEMAN SIKINTISINA DEĞİNDİ
Elvan, tüm bu paketlerin, reel ekonomiyi, üretken kesimleri teşvik etmek
amacını taşıdığını, mevcut kaynakları
seçici ve odaklı bir yaklaşımla ekonomik potansiyeli daha da geliştirmek
için kullanacaklarını bildirdi. Sanayicilerin ara eleman bulma konusunda yaşadıkları sorunların farkında
olduklarını belirten Elvan, “Bu sorunun
çözümüne yönelik hazırlıklarımızı
hemen hemen tamamladık. Mesleki
eğitim merkezlerine ilgiyi artırmak
için gençlerin kalfalık döneminde
aldıkları ücretleri artıracağız. Sanayicinin yükünü hafifletmek için de bu
merkezlerden eğitim alan öğrencilerin
ücretlerini biz ödeyeceğiz. Milli Eğitim
Bakanımız ile bu konuya ilişkin geçen
hafta çok verimli bir toplantı yaptık.
Bu alanda atacağımız adımların, istihdam piyasalarında ciddi bir dönüşümü
teşvik etmesini bekliyoruz.” dedi.
İŞ DÜNYAMIZIN KABİLİYETLERİ
OLDUKÇA YÜKSEK
Bakan Elvan, Türk iş dünyasının
vasıfları ve kabiliyetlerinin yüksek
olduğuna işaret ederek, “Gencecik
girişimcilerimiz, dünyada da adlarından söz ettirecek işlere imza atıyorlar.
Küresel piyasaların yakından takip ettiği basın organları bile Türk girişimcilerinin başarılarından bahsediyor. Biz
yeter ki kendimize güvenelim, yeter ki
şevkimizi hiç kaybetmeyelim. Üstesinden gelemeyeceğimiz hiçbir problem
bulunmuyor. En yenilikçi fikirlerin
Silikon Vadisi’nden değil, Kocaeli’deki
Bilişim Vadisi’nden çıkmaması için
hiçbir engel yok.” değerlendirmesinde
bulundu.
SORULARI YANITLADI
Türkiye’nin üretim ve inovasyon
kabiliyetleriyle rakipsiz bir bölgesel
üs olabileceğini vurgulayan Elvan,
şunları kaydetti: “Bunu başaracak vizyona, enerjiye ve altyapıya fazlasıyla
sahibiz. Biz kamu tarafı olarak reel
sektörün önünü açacak, belirsizliği
azaltacak ve karşılaşabileceğiniz pürüzleri giderecek tüm adımları atmaya
devam edeceğiz. Bu süreçte sizlerle
iş birliği ve fikir alışverişi yapmaktan
asla vazgeçmeyeceğiz. Kapılarımız
sonuna kadar açık. Sorunlarınızı, görüşlerinizi ve en önemlisi de bunlara
ilişkin çözüm önerilerinizi bekliyoruz.”
Açılış konuşmalarının ardından basına
kapalı olarak devam eden programda
Bakan Elvan, iş insanlarının sorularını
yanıtladı.

[otomotiv ►

üretim, otomotivde yüzde 14,
otomobilde yüzde 6 arttı

Ağustos’ta

Otomotiv Sanayicileri
Derneği Yönetim Kurulu
Başkanı Haydar YENİGÜN

2021 yılı OcakAğustos döneminde
toplam pazar geçen
yılın aynı dönemine
göre yüzde 26
artarak 522 bin 244
adet düzeyinde
gerçekleşti. Bu
dönemde otomobil
pazarı ise yüzde 23
oranında arttı ve 391
bin 392 adet olarak
gerçekleşti.
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021 yılı Ocak-Ağustos döneminde toplam üretim yüzde 14 ve
otomobil üretimi bir önceki yılın
aynı dönemine göre yüzde 6 oranında
arttı. Bu dönemde, toplam üretim 814
bin 520 adet, otomobil üretimi ise 511
bin 766 adet düzeyinde gerçekleşti.
2021 yılı Ocak-Ağustos döneminde
toplam pazar geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 26 artarak 522 bin
244 adet düzeyinde gerçekleşti. Bu
dönemde otomobil pazarı ise yüzde
23 oranında arttı ve 391 bin 392 adet
olarak gerçekleşti.
Ticari araç grubunda, 2021 yılı
Ocak-Ağustos döneminde üretim
yüzde 34 seviyesinde artarken, ağır
ticari araç grubunda yüzde 50 oranında, hafif ticari araç grubunda yüzde 32
oranında arttı. 2020 yılı Ocak-Ağustos
dönemine göre ticari araç pazarı yüzde 34, hafif ticari araç pazarı yüzde

28 ve ağır ticari araç pazarı yüzde 79
arttı.
2021 yılı Ocak-Ağustos döneminde
bir önceki yılın aynı dönemine göre,
toplam otomotiv ihracatı adet bazında
yüzde 14 oranında, otomobil ihracatı
ise yüzde 2 oranında arttı. Bu dönemde, toplam ihracat 595 bin 425 adet,
otomobil ihracatı ise 365 bin 704 adet
düzeyinde gerçekleşti.
2021 yılı Ocak-Ağustos döneminde
bir önceki yılın aynı dönemine göre,
toplam otomotiv ihracatı Dolar bazında yüzde 30, Euro bazında geçen yılın
aynı dönemine göre yüzde 21 arttı. Bu
dönemde toplam otomotiv ihracatı
19,2 Milyar $ olarak gerçekleşirken,
otomobil ihracatı yüzde 11 artarak 6,0
Milyar $ seviyesinde gerçekleşti. Euro
bazında otomobil ihracatı ise yüzde
3 azalarak 5,0 Milyar € seviyesinde
gerçekleşti.
Kocaeli Odavizyon
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Kocaeli Sanayi Odası faaliyetlerine, Türkiye’nin 11’inci Sanayi Odası
olarak 22 Haziran 1989 yılında 371 sanayi kuruluşuna, 6 çalışanı ile hizmet
vererek başladı.
Bugün ise Kocaeli Sanayi Odası 34 çalışanı ile Kocaeli Fuarı içindeki hizmet binasında faaliyetine devam ediyor. Ayrıca; 2009 yılında Çayırova’da,
2010 yılında Dilovası’nda, 2012 yılında Gebze’de ve 2015 yılında İMES
OSB’de açtığı Temsilcilikleri ile üyelerinin ihtiyaç duyduğu tüm hizmetlere en kısa sürede ulaşmalarını sağlıyor.
Kocaeli Sanayi Odası’nda 36 Meslek Komitesi olup üye sayısı 180 kişidir. KSO Meclisi ise 72 üyeden oluşuyor.

14 Kocaeli Odavizyon

KSO Üyeleri
Türkiye için fark ve değer yaratan
Kocaeli Sanayi Odası’nın 32. YAŞINI kutluyor...

22 Haziran 1989 yılında
hizmet vermeye başlayan
Kocaeli Sanayi Odası,
hizmet vermeye başladığı
ilk yıllardan itibaren üyesi
olan sanayi kuruluşlarının
mevcut ve olabilecek
ihtiyaç ve beklentileri
doğrultusunda sürekli
kendini geliştirmeyi ve
yenilemeyi gündeminde
tutuyor.
KSO, Toplam Kalite
Yönetimi kültürünün
bir yaşam biçimi
olarak yerleşmesi ve
uygulanmaya başlaması
amacıyla, 1997 yılında
“Yeniden Yapılanma” süreci
başlatarak, KSO kurum
değerlerini, misyonunu,
vizyonunu belirledi ve
Stratejik Yönetim Sistemini
oluşturdu.
Kocaeli Odavizyon
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KSO Kalite Yolculuğu...
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[çevre ►

KOBİ kategorisinde
‘Büyük Çevre Ödülü’ HKTM’nin
Kocaeli Sanayi Odası tarafından bu yıl 27’ncisi gerçekleştirilen Şahabettin Bilgisu
Çevre Ödülleri kapsamında KOBİ kategorisinde “Büyük Çevre Ödülü” HKTM’nin oldu.

K

ocaeli Sanayi Odası tarafından
gerçekleştirilen ve bu yıl yirmi
yedincisi düzenlenen Şahabettin
Bilgisu Çevre Ödülleri kapsamında
KOBİ kategorisinde “Büyük Çevre
Ödülüne” layık görüldük.Ödül Kocaeli
Büyükşehir Belediye BaşkanıTahir Büyükakın tarafından Genel Firma Genel
Müdürü İlham Çelebi’ye verildi.
“HKTM olarak dünyanın en yenilikçi
teknolojilerini, dünyanın sınırlı kaynaklarına karşı saygıyla üretmek en
büyük sorumluluklarımızdan birisidir.”
diyen İlham Çelebi, HKTM’nin çevre
politikaları ve yatırımları hakkında
şunları söyledi: “HKTM olarak çevreye
duyarlı ve enerji verimliliği açısından
yeşil binası ile üretim alanlarımızda
en güncel çevre standartlarına bağlı
kalıyor ve bir ürünün ilk aşamasından
müşterilerimize sunulmasına kadar
geçen her adımda çevresel etkileri
dikkate alıyoruz. Bu bağlamda çevre
politikamızı şu şekilde özetleyebiliriz:
• Çevre ve Enerji ile ilgili ulusal ve
uluslararası düzeyde yasal yükümlülükleri ve standart gereksinimlerini

tam olarak yerine getirmeyi,
• Sürdürülebilir bir gelecek için, her
türlü faaliyetlerimiz sırasında çevreye
olan olumsuz etkilerimizi en aza indirmek adına gereken önlemleri almayı
ve enerji-doğal kaynaklarımızı verimli
kullanmayı, sera gazı emisyonlarımızı
azaltmaya yönelik etkin çalışmalar
yürütmeyi,
• Kirliliği, kaynağında önlemeye
çalışmayı, LEED Yeşil Bina Sertifikası
sahibi olarak çevreye olumsuz etkileri
azaltmayı, karbon salınımını azaltarak
hava kirliliğini önlemeyi,
• Enerji verimliliğine yönelik etüt
çalışmaları ve iyileştirme projeleri ile
enerji performansımızı sürekli iyileştirmeyi,
• Üretim ve yeni yatırım faaliyetlerimizde, satın alınacak ekipman ve
hizmetler için çevre ve enerji verimli
teknoloji uygulamalarının tercih edilmesini,
• Çevre ve Enerji Yönetim Sistemini
kurumsal yönetim uygulamalarına
entegre ederek, sürekli gözden geçirmeyi ve sürekli iyileştirmeyi kabul ve

taahhüt ediyoruz.
Sıfır atık yönetim sisteminin kurulması ve seçimlerin çevre üzerindeki
etkilerinin bilincinde olarak, düşük
karbonlu sürdürülebilir bir geleceğe
geçişi desteklemek için karbon ayak
izini azaltmaya yönelik çalışmalar
yapmayı hedefleyerekten çevre yatırımlarımızdan da şu örnekleri verebiliriz:
Hidrolik test sistemi,
Gri su geri kazanımı
Fotovoltatik paneller ile güneş
enerjisinden elektrik enerjisi üretimi,
Toprak kaynaklı ısı pompası ünitesi,
Hava kaynaklı ısı pompası ünitesi,
Elektrikli araç şarj istasyonu,
Fabrika ısıtması için solarwall
sistemi,
LED aydınlatma,
Bina ısı yalıtımı,
Tasarruflu su armatürleri,
Çim koruma sistemleri ile yağmur
sularının toprağa ulaştırılması,
Tehlikeli atık oluşumunun önlenmesi.”
Kocaeli Odavizyon
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[eğitim ►

2021-2022 eğitim öğretim yılının ilk dersi
Vali Seddar Yavuz’un çaldığı zille başladı

2

021-2022 Eğitim-Öğretim Yılı ve
İlköğretim Haftası açılış töreni,
Vali Seddar Yavuz’un katılımlarıyla gerçekleştirildi.
Kocaeli Sanayi Odası Dumlupınar
Ortaokulu’nda gerçekleşen törene;
Vali Seddar Yavuz’un yanı sıra, Kocaeli
Milletvekili Mehmet Akif Yılmaz, Büyükşehir Belediyesi Başkan V. Yaşar
Çakmak, Vali Yardımcısı Abdul Rauf
Ulusoy, Gölcük Kaymakamı Cengiz
Karabulut, İl Emniyet Müdürü Veysal
Tipioğlu, İl Jandarma Komutanı Kd. Albay Yavuz Selim Kapancı, Gölcük Belediye Başkanı Av. Ali Yıldırım Sezer, İl
Milli Eğitim Müdürü Ömer Akmanşen,
Kocaeli Sanayi Odası Başkanı Ayhan
Zeytinoğlu, öğretmenler, öğrenciler
ve çok sayıda veli katıldı.
Törende 680 öğrenciye çanta
ve kırtasiye malzemesi verilirken
ortaokula yeni başlayan 175 öğrenciye
tablet verildi
Tören öncesi öğrenciler, büyük bir
coşkuyla karşıladıkları Vali Seddar
Yavuz’a çiçek takdiminde bulundular.
Vali Seddar Yavuz ise öğrencilerle
yakından ilgilenerek hediyeler verdi.
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Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın
okunması ile başlayan törende Kocaeli Sanayi Odası Dumlupınar Ortaokulu 6. Sınıf öğrencisi Kibriye Nur Akkaya
tarafından açılış konuşması gerçekleştirildi.
İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Akmanşen ve Kocaeli Milletvekili Mehmet Akif Yılmaz’ın konuşmalarının
ardından Vali Seddar Yavuz yaptığı
konuşmalarında; “2021-2022 Eğitim
Öğretim yılının öncelikle sizlere, Aziz
Milletimize ve evlatlarımıza hayırlı,
uğurlu olmasını ve başarılı geçmesini
canı gönülden temenni ediyorum.
20 Yılda En İyi Neyi Yaptık Diye Bir
Başlık Açsak Herhalde İlk Sıraya
Eğitimi Alırız
Yüz yüze eğitimin kaldığı yerden
devam etmesi vesilesiyle çok heyecanlı olduğunu belirten Vali Yavuz;
Hepinizin bildiği gibi 2019 yılı Mart
ayından itibaren online olarak devam
eden eğitim ve öğretim yılı bugün
ilk kez yüz yüze başlıyor. Evlatlarımız, öğretmenlerimiz gibi bizlerde
çok heyecanlıyız. Okullarımızın yüz
yüze eğitime devam edebilmesi için

Valiliğimiz koordinasyonunda kurum
ve kuruluşlarımızla birlikte her türlü
tedbir alındı, alınmaya da devam ediliyor. Sanıyorum son 20 yılda en iyi neyi
yaptık diye bir başlık açsak herhalde
ilk sıraya eğitimi alırız. Türkiye’de
özellikle fiziki alt yapı bakımından
bir devrim yapıldığını çok rahatlıkla
söyleyebiliriz. Nitekim ilimzde bu yıl
150 derslikli 8 yeni okul ve bünyesinde
bir uygulamalı anaokulu ile yapımı
tamamlanmak üzere olup bu eğitim
ve öğretim dönemine yetiştirilecek
şekilde 6 okul, 191 derslik ve 5 atölye, 2 kapalı spor salonu, 1 konferans
salonu ve diğer hizmet alanlarıyla
beraber okul binalarımızın efektif
kullanılmasıyla tekli eğitimi neredeyse %95,5 oranında gerçekleştirmiş
bulunuyoruz. Bu oran özellikle Sayın
Cumhurbaşkanımızın eğitime vermiş
olduğu önem ve değerin bir sonucu
olarak ortaya çıkmaktadır.
Eğer Bu Okul Bahçeleri Cıvıl Cıvıl Olsun İstiyorsak Lütfen Aşımızı Olalım
Bugün itibariyle ilimizde toplam 2
milyon 209 bin 633 doz aşı yapıldığını
belirten Vali Yavuz; Covid-19 tedbirleri kapsamında yayınlanan tedbirler

var. Bu tedbirlere olabildiğince riayet
ederek özellikle aşılarımızı vakit kaybetmeden yaptırarak bu mücadelede
yerimizi almalıyız. Bugün itibariyle
ilimizde toplam 2 milyon 209 bin 633
doz aşı yapılmış olup; birinci doz aşı
oranı 1 milyon 115 bin 499, 2. doz aşı
oranı 883 bin 411, 3. doz aşı oranımız
ise 171 bin 732’dir. Özellikle 12 yaş ve
üzerine de aşı tanımlanması vesilesiyle bu konudaki dezenformasyona,
farklı saptırmalara itibar edilmemesini, bilim insanlarının bu konudaki
görüş ve önerilerine itibar edilmesini
önemle rica ediyorum. Eğer söz konusu bilimse bilim insanlarının ne dediğine bakmak gerekir. Eğer konu inanç
ise inanç konusundaki otoritelerin ne
dediğine bakmak gerekir. Eğer böyle
bakabilirsek doğruları bulmuş oluruz.
Covid-19 pandemisi için bulunan tek
silah Aşı’dır. Eğitimli bazı insanların
Aşı karşıtı olmasına bir anlam veremiyorum. Sorumluluk bilinciyle hareket
edip, hep birlikte mücadele ederek ve
aşılarımızı tam ve zamanında yaptırarak bu salgının üstesinden gelebiliriz.
Ben 3 doz aşımı da yaptırdım. 18 ve 20
yaşında iki çocuğum var. İki çocuğuma da aşı yaptırdım. Aşı tanımlandığı
anda mutlaka aşınızı olun. Biz Kocaeli
olarak aşılama oranında çok iyiyiz.
Eğer bu okul bahçeleri cıvıl cıvıl olsun
istiyorsak, öğretmenlerimiz sağlıkla
sınıflarına girsin, biz sağlıkla yaşayalım, bu hastalığı grip gibi geçirelim
istiyorsak lütfen aşımızı olalım.
Bu vesileyle bir kez daha eğitim
öğretim yılının hepimize hayırlı uğurlu
olmasını temenni ediyorum. Özellikle
ilimizin eğitim öğretimi konusunda
başta Sayın Vekilimiz olmak üzere
Büyükşehir Belediye Başkanımız,
Kaymakamlarımız, ilçe belediye başkanlarımız tüm çalışanlarıyla beraber
okulların sorunsuz açılması için büyük
gayret ve çaba sarf ettiler. Emeği
geçen bütün vekillerimize belediye
başkanlarımıza kaymakamlarımıza
teşekkür ediyorum. Eğitim camiamız
da bu çerçevede çok yoğun bir mesai
harcadı. Tüm kademelerdeki eğitim
camiamıza minnet ve şükran duygularımı iletiyorum.” diyen Vali Seddar
Yavuz, yeni Eğitim Öğretim yılının
herkese hayırlı olması temennisinde
bulundu.
Konuşmaların ardından Vali Seddar Yavuz ve protokol üyeleri 20212022 Eğitim Öğretim yılının ilk ders
zilini çaldılar.
Kocaeli Sanayi Odası Dumlupınar Ortaokulunun sınıflarını gezen
Kocaeli Odavizyon
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“COVİD-19 Etkisinde Türkiye’de Eğitim”
raporu tanıtıldı

C

ovid-19 salgınının dünyada ve
Türkiye’de eğitim üzerindeki çok
boyutlu yansımalarına yönelik
durum tespiti yapmak amacıyla hazırlanan “Covid-19 Etkisinde Türkiye’de
Eğitim” Raporu tanıtıldı.
Raporda, salgınla beraber yüz yüze
eğitime ara verilmesinin etkileri analiz
edilirken; oluşan riskler okul terki, öğrenme kaybı, çocuğun iyi olma hali ve
çocuk koruma sistemi konuları bağlamında inceleniyor. Raporda ayrıca,
salgın döneminde eğitimde yaşanan
kayıpların küresel rekabet gücüne
olası etkilerine de değiniliyor.
TÜSİAD Eğitim Çalışma Grubu faaliyetleri kapsamında, Eğitim Reformu
Girişimi (ERG) iş birliği ile hazırlanan
“Covid-19 Etkisinde Türkiye’de Eğitim”
Raporu’nun tanıtım toplantısında
açılış konuşmalarını, TÜSİAD Yönetim
Kurulu Başkanı Simone Kaslowski ve
TÜSİAD Yönetim Kurulu Üyesi ve Sosyal Politikalar Yuvarlak Masa Başkanı
Elvan Ünlütürk gerçekleştirdi.
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Simone Kaslowski: Eğitim bir kriz
anında dahi bir ülkenin feragat
edemeyeceği en önemli konuların
başında gelmeli.
Konuşmasında, COVID-19 salgınıyla beraber eğitim hayatının tüm
dünyada büyük bir değişimin içinden
geçtiğinin altını çizen TÜSİAD Yönetim
Kurulu Başkanı Simone Kaslowski
sözlerine şöyle devam etti:
“Salgın sürecinde önce “insan
sağlığı” denilerek hızla kapanmaya
yönelik önlemler alınırken, salgının
seyriyle beraber öngörülenden daha
uzun süre yüz yüze eğitime ara verildi.
Türkiye, OECD ülkeleri arasında yüz
yüze eğitimin yapılamadığı, okulların en uzun süre kapalı kaldığı ikinci
ülke konumunda oldu. Araştırmalar
yüz yüze eğitime uzunca bir süre ara
verilmesinin okul terki ve öğrenme
kayıplarında artışa neden olduğunu
gösteriyor.
Öğrencilerin zihinsel, sosyal ve
duygusal gelişimi, psikolojileri, öğ-

renme kayıpları, beslenme ve sağlık
açısından takibi, ihmal ve istismarın
tespiti ve müdahalesi ile gelecekteki
işgücü potansiyeli gibi pek çok etkisi
dikkate alındığında; eğitim bir kriz
anında dahi bir ülkenin feragat edemeyeceği en önemli konuların başında
gelmeli. Bu anlayışla, okuldan uzak
kalınan bu sürecin yarattığı etkilerin
en hızlı şekilde tespit edilmesi ve telafi
edilmesi yolunda veriye dayalı şekilde
kararlı adımlar atılması son derece
önemli. Yeni eğitim dönemine başlarken önceliğimiz okulların açılması
kadar, her önlem alınarak açık tutulması yönünde de olmalı. Milli Eğitim
Bakanlığımızın da bu yönde kararlı
olunduğunu her fırsatta dile getirmesinden memnuniyet duyuyoruz.
Eğitim hepimizin bildiği gibi geri
dönüşünü uzun zaman sonra aldığımız, ama bir ülkenin geleceğini belirleyen en önemli yatırım. Bugün verilen
eğitimin etkilerini bundan 15-20 yıl
sonra gözlemleyeceğiz. O nedenle

hata yapma lüksümüz bulunmuyor.”
Elvan Ünlütürk: Eğitimin tüm paydaşları olarak gerekli adımları atmamız, eğitimdeki kayıpların telafisi
için büyük önem taşıyor.
TÜSİAD Yönetim Kurulu Üyesi ve
Sosyal Politikalar Yuvarlak Masası
Başkanı Elvan Ünlütürk de konuşmasında salgın sürecinin sadece bir
sağlık sorunu olarak kalmadığını, insana dokunan her alanı yakından ve derinden etkilediğini vurguladı. Ünlütürk
konuşmasında ayrıca; “Hiç kuşkusuz
bu süreçten her çocuk ve gencimiz
aynı şekilde etkilenmedi. Ailelerin
eğitim ve gelir düzeyi, çocuk sayısı
bakımından farklılıkları, internete ve
dijital araçlara erişim uzaktan eğitim
sürecinde en önemli belirleyici faktörlerden oldu. Özel önlem gerektiren
çocuklar, yine ülkemizde son yıllarda
sayısı hızla artan sığınmacı çocuklar
da bu süreçten olumsuz etkilendi. Bu
süreçte edindiğimiz deneyimi, eğitimin
geleceğini daha kapsayıcı ve eşitsizlikleri giderecek şekilde planlarken
mutlaka göz önünde bulundurmalı;
özel gereksinimleri de dikkate alarak
eğitim sistemimizi gözden geçirmeli
ve dayanıklılığını artırmalıyız. Salgının
çocuklarımıza etkilerini ancak yıllar
sonra görebileceğiz. Eğitimin tüm
paydaşları olarak gerekli adımları
atmamız, eğitimdeki kayıpların telafisi
için büyük önem taşıyor” dedi.
Açılışın ardından, ERG Direktörü
Işık Tüzün moderasyonunda gerçekleşen bölümde, rapor yazarlarından ERG
Eğitim Gözlemevi Koordinatörü Burcu
Meltem Arık ve ERG Politika Analisti
Ekin Gamze Gencer rapordaki verileri
paylaştı. ÖRAV Eğitim Koordinatörü
Arzu Atasoy ve AÇEV Erken Çocukluk
Eğitimleri Özel Projeler Direktörü
Duygu Yaşar ise rapordaki bulguları
yorumladı.
Rapor yazarlarından ERG Eğitim
Gözlemevi Koordinatörü Burcu Meltem Arık konuyla ilgili değerlendirmesinde;
“Eğitim sisteminin kırılganlığının
bertarafında, eğitim sisteminin krizlere karşı güçlenmesinde, bu kırılganlığın orta-uzun vadede ekonomide,
sağlıkta, toplumsal cinsiyet eşitliğinde, toplumun üyelerinin esenliğinde
daha başka krizlere yol açmamasını
sağlamak için tüm paydaşlara düşen
farklı roller var. Raporda ele aldığımız
her alanda iş dünyası, akademi, sivil
toplum ve diğer paydaşların katkı
sunabileceği çalışmalar için önemli
bulgular yer alıyor” dedi.

Elvan Ünlütürk
Rapor yazarlarından ERG Politika
Analisti Ekin Gamze Gencer: “COVID19 tüm dünyayı ve hayatın her alanını
etkiledi ama bu etkiler eşit dağılmadı.
Kırılganlığı yüksek birey ve gruplar için
COVID-19’un kesişimsel etkileri çok
daha şiddetli oldu. Raporda yer verilen
bulgular, öğrenciler ve öğretmenler
başta olmak üzere ilgili tüm paydaşların etkin katılımıyla geliştirilecek
araştırma ve politika önerilerinde
değerlendirilebilir. Bu değerlendirmeler sonucunda, ulusal ölçeğin yanı sıra
bölgesel, yerel ve hatta okul ölçeğinde
planlamalar yapılması; salgının eğitime etkilerinin akademik ve ekonomik
kayıpların ötesinde daha bütünsel ele
alınması ve böylece eğitim sisteminin
kırılganlığının önünde geçilmesi sağlanabilir. Bilim insanlarının önümüzdeki
süreçte salgınların devam edeceği
öngörüsü doğrultusunda, önümüzdeki
belirsiz ve zorlu süreçler ancak eğitimin tüm paydaşlarının dayanıklılığının
güçlenmesiyle aşılabilir. “
ÖRAV Eğitim Koordinatörü Arzu
Atasoy rapora ilişkin şu ifadeleri kullandı: “Raporda öne çıkan bulgulardan
biri, öğretmenlerin dijital okuryazarlık
ve uzaktan eğitim tasarımı konusunda
bilgi ve becerilerini geliştirme ihtiyaçları oldu. Öğretmenler, öğrencilerine
ulaşabilmek için daha önce kullanmadıkları teknolojik araçları keşfettiler.
Aynı zamanda mesleklerinde yıllardır
kullandıkları becerilerin ve bilgilerinin
bir kısmının işe yaramayacağını, yeni
bilgi ve beceriler öğrenmeleri, koşulların getirdiği duruma uyumlanmaları
gerektiğini fark ettiler.
Raporda vurgulanan diğer bir
önemli nokta da eğitimde ve öğrenmede en temel koşul olan, sosyal
duygusal zemini sağlayamamak,
çocukların öğrenme kaybını sadece
akademik değil, gelişimsel olarak da
destekleyememek oldu.”

Işık Tüzün

Arzu Atasoy
AÇEV Erken Çocukluk Eğitimleri
Özel Projeler Direktörü Duygu Yaşar’ın
rapora ilişkin şu ifadeleri kullandı:
“Anne babalar okulların açılmasını
hem istiyorlar hem de endişeleniyorlar. Buna endişeli ve çaresiz bir isteme
hali diyebiliriz. Çünkü pandeminin
çocukları üzerindeki etkilerini gördüler ve hem kendi ruh sağlıkları hem
de çocuklarının gelişimsel sağlığı için
çocuklarının okula gitmesini istiyorlar
çünkü okul dışında riskleri azaltacak
bir destek mekanizmaları yok.”
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Kibar Holding
Sürdürülebilir Kalkınma ve
Sıfır Emisyon hedefiyle yatırımlarını
sürdürüyor
Kibar Holding, sürdürülebilirlik
ilkeleri çerçevesinde istikrarlı şekilde
büyümeye, ekonomiye değer katmaya ve istihdam
oluşturmaya devam ediyor. Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler
Sözleşmesi’nin de imzasıcı olan Kibar Holding, çevrenin
korunması ve sürdürülebilirliğin sağlanmasına
yönelik çalışmalarıyla dikkat çekiyor.

D

ünya nüfusu her geçen gün artarken, doğal kaynaklar sınırlı
kalmaya devam ediyor. Dünya
nüfusunun refahı ve sürdürülebilir bir
çevre için doğrusal ekonomiden döngüsel ekonomiye geçmenin önemi her
geçen gün artıyor.
Türkiye’nin öncü üretici gruplarından
Kibar Holding, tüm iş süreçlerinde doğal kaynakların gelecek nesillere aktarılması için döngüsel ekonominin gerektirdiği ekonomik, çevresel ve sosyal
açıdan sürdürülebilir bir sistemi esas
alıyor. Bu kapsamda yürürlüğe koyduğu “Kibar Grubu 2025 Sürdürülebilirlik
Stratejisi”, Birleşmiş Milletler 2030
Gündemi’nin gerçekleşmesi için Gruba
yol gösterici oluyor. Sanayi, ticaret ve
hizmet sektöründe faaliyet gösteren
şirketleri ile Türkiye ekonomisinde
önemli bir yerde olan Kibar Holding,
imzacısı olduğu Birleşmiş Milletler
Küresel İlkeler Sözleşmesi (United Nations Global Compact, UNGC)’ne göre
şekillenen sürdürülebilirlik anlayışıyla
hem ekonomiye hem de çevreye değer
katmaya devam ediyor.
Grup şirketlerindeki faaliyetlerini sıfır
emisyon hedefiyle sürdüren Kibar Holding, bu konudaki çalışmalarıyla “Kocaeli Sanayi Odası Şahabettin Bilgisu
Çevre Ödülleri”nde “Çevre Ödülü”’ne
layık görüldü.
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Kibar Grubu olarak sürdürülebilir kalkınma anlayışını benimsediklerini
belirten Kibar Holding CEO’su Haluk
Kayabaşı, düşük karbonlu döngüsel
ekonomi temeline dayanan iş stratejilerini Avrupa Yeşil Mutabakatı ile
uyumlu hale getirdiklerini kaydetti.
Sürdürülebilirlik anlayışının kurumsal
yönetime entegrasyonunun, yeşil ekonomiye geçiş modeline uyumu kolaylaştırdığını ifade eden Haluk Kayabaşı,
bu durumun yeni yatırım fırsatları ve
iş imkanlarını beraberinde getirdiğine
vurgu yaptı. Kayabaşı, “Karbon nötr
döngüsel ekonomiye geçiş sadece iklim hedeflerine ulaşmak için bir enerji
dönüşümü değildir. İnsanların yaşam
biçimlerini, toplum sosyolojisini, üretim
ve imalat yöntemlerini, yatırım kararlarını ve finans araçlarını değiştirecek
köklü bir dönüşümü gerektirmektedir”
diyerek enerji ve çevre politikaları ile
teknolojik gelişim ve inovasyon stratejilerinin önemine dikkat çekti.
Enerji tüketimimizin yüzde 70’ini yenilenebilir kaynaklardan karşıladık
Sıfır emisyon hedefi için büyük kararlılıkla çalıştıklarını söyleyen CEO Haluk
Kayabaşı, “En önemli ticaret ortaklarımızdan biri olan Avrupa’nın, yeşil
dönüşüme hazırlık ve uyum sürecini,
sürdürülebilir kalkınma için önemli bir

fırsat olarak görüyoruz. Çalışmalarımızı da bu doğrultuda sürdürüyoruz.
Yenilenebilir enerji kaynaklarından
elektrik üretimi ve enerjinin verimli kullanılmasına yönelik önemli yatırımlar
yapıyor, önemli projeleri hayata geçiriyoruz. Yenilenebilir enerji kaynaklarına
yaptığımız yatırımlar sonucunda son
beş yıldır elektrik tüketimimizi yüzde
70’e varan oranda, yenilenebilir enerji
kaynaklarından karşılıyoruz. Faaliyet
gösterdiğimiz tüm alanlarda enerji
kaynaklarını en verimli şekilde kullanmak amacıyla son beş yılda yüze yakın
enerji verimliliği projesini hayata geçirdik. 2020 yılında hasıla bazında enerji
yoğunluğunu, önceki yıla göre yüzde
11,4 oranında azalttık” şeklinde konuştu.
Orman yangınlarında ekosistem zarar gördü
Her geçen gün etkilerini daha fazla
hissetmeye başladığımız iklim değişikliğinin sosyo-ekonomik ve çevresel
boyuttaki sonuçlarının oldukça yıkıcı
olduğunu dile getiren Kayabaşı, yaz
aylarında ülkemizin mücadele ettiği
orman yangınlarında sadece ağaçların yanmadığına, ekosistemin de zarar
gördüğüne vurgu yaptı: “Üzerinde yaşayabileceğimiz sadece bir dünya var.
İklim değişikliği ile mücadeleye, doğal

kaynakların verimli kullanılmasına ve
döngüsel ekonominin desteklenmesine yönelik atılan ya da atılacak olan
tüm adımlar, dünyanın geleceği için fırsat olacaktır.”
1995 yılında İstanbul’da oluşturdukları
Asım Kibar Sevgi Ormanı’nın bakımı ve
korunması için desteklerini sürdürdüklerini belirten Kayabaşı, son iki yılda
6 bin 500’ün üstünde ağaç diktiklerini
ve ayrıca Ağustos ayında her çalışan
adına 3 fidan bağışında bulunduklarını
anlattı.
2025 Sürdürülebilirlik Stratejisi yol
gösterici oluyor
Kibar Grubu, “2025 Sürdürülebilirlik
Stratejisi”ni Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları ve hedeflerini dikkate alarak hazırladı. Grubun
“6 Sürdürülebilirlik İlkesi” ve “13 Sürdürülebilirlik Önceliği” çerçevesinde
belirlediği “40 Hedef”, “99 Performans
Göstergesi” ile izleniyor ve gerçekleşmeler şeffaflıkla kamuoyuyla paylaşılıyor. Döngüsel ekonomi ve iklim
değişikliğiyle mücadele konusu “2025
Sürdürülebilirlik Stratejisi”nde önemli
başlıklardan biri olurken kalkınma sürdürülebilir ve iklim değişikliğinin olumsuz etkilerinin azaltılmasına yönelik
stratejiler ön plana çıkıyor.
Yatırımlarımızı yaparken çevresel
faydayı merkeze alıyoruz
Başarılarını insana, topluma, doğaya,
ülkemize ve dünyaya sağladıkları fayda
ile ölçtüklerini ifade eden Kibar Holding
CEO’su Haluk Kayabaşı sözlerine şöyle
devam etti: “Yatırım planlarımızı, çevresel ve sosyal açıdan fayda sağlayan
projeleri merkeze alarak gerçekleştiriyoruz. Sosyal sorumluluk projeleriyle
topluma değer katmaya, bilhassa eğitim ve çocuk konularına odaklanmaya
devam ediyoruz. Doğal kaynakları verimli kullanıyor, etkin atık yönetimi ile
yeniden kullanımı artırıyor ve çevreci
bertaraf yöntemlerini tercih ediyoruz.
Çevresel sorunların yarattığı potansiyel tehditleri, çevre dostu teknoloji ve
ürünlerle fırsata dönüştürmek için çalışıyoruz. Döngüsel ekonomi, Ar-Ge ve
inovasyon tabanlı bir üretim modelini
esas alıyoruz. Ürün kalitesi ve müşteri memnuniyetini en yüksek seviyede
gözetiyor, teknolojik gelişim ve yenilikçiliği sürdürülebilir büyümenin yapıtaşı
olarak görüyoruz.”
İnteraktif Çevre döngüsel ekonomi
için örnek çalışmalar yapıyor
Kibar Holding Grup şirketlerinden İnteraktif Çevre, sanayi tesislerine kapsamlı atık danışmanlığı vererek atık-

Haluk Kayabaşı
Kibar Holding CEO’su

ların değere dönüşmesi için çalışıyor.
Hem sanayi hem hizmet sektöründeki
şirketlerin çevre alanında çözüm ortağı olan İnteraktif Çevre, atıkların değer
olarak yönetilebilmesi ve kaynakların
verimli şekilde kullanılabilmesi için
hizmet verdiği tesislerde üretimden
atık yönetiminin son ayağına kadar her
aşamayı değerlendiriyor. Tesislerde
oluşan atıkların bertaraf edilmek yerine “sıfır atık” prensibi doğrultusunda
geri kazanılması ve alternatif kullanım
alanlarında değerlendirilebilmesi için
teknik bilgi birikimi ile çalışmalar yürüten İnteraktif Çevre, sanayi tesislerine
yönelik projeler geliştirerek atıkların
sahada etkin yönetilmesi ve doğru ayrıştırılması ve atıklardan yan ürün, alternatif hammadde gibi farklı değerler

oluşturulması konusunda saha çalışmaları yapıyor ve operasyonu sürdürüyor. İnteraktif Çevre’nin Kibar Grubu
şirketlerinden İspak Ambalaj ile yürüttüğü proje kapsamında Kibar Holding
Çevre Ödülü’ne layık görüldü. Proje
kapsamında üretimden kaynaklanan
ve çoğunlukla karışık şekilde biriktirilen tehlikesiz atıkların kategorilerine
göre ayrıştırılarak barkod sistemiyle
balyalanması sağlandı. Böylelikle ayrıştırılan ve barkodlar aracılığıyla entegre şekilde takibi yapılabilen atıkların
tamamının geri kazanıma gönderilmesi sağlandı, sonuç olarak bertaraf edilen tehlikesiz atık miktarı yüzde 50’den
fazla azaltıldı. Bu çalışmalar, 2021 yılında Kocaeli Sanayi Odası Şehabettin
Bilgisu Çevre Ödülü’ne layık görüldü.
Kocaeli Odavizyon
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Zeytinoğlu: Kısa vadede çalışan
sayımızı artırmak zorundayız
“İşsizlik geçen yılın aynı
ayına göre 2,7 puan, mayıs
ayına göre 2,5 puan geriledi.
İşsizlik oranından ziyade
çalışan sayılarına bakmalıyız.
Haziran itibariyle toplam
istihdam edilenlerin sayısı 28
milyon 586 bin kişi oldu. 2019
Temmuz-Ağustos aylarında
da bu seviyelerdeydi.
Toplam istihdam sayısındaki
toparlanma olumlu ancak
nüfusumuza oranla olması
gereken seviyenin altında
olduğunu görüyoruz. Kısa
vadede çalışan sayımızı
32-33 milyon seviyesine
yükseltmeyi hedeflemeliyiz.
24 Kocaeli Odavizyon
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SO’nun ağustos ayı Meclis
toplantısında konuşan Yönetim Kurulu Başkanı Ayhan
Zeytinoğlu Türkiye’de çalışan sayısının yetersiz olduğunu, kısa vadede çalışan sayısının 32-33 milyon
seviyesine çıkarılması gerektiğini
söyledi.
Kocaeli Sanayi Odası (KSO)
8. dönem 41. meclis toplantısını
online olarak Zoom üzerinden
gerçekleştirdi. KSO Meclis Başkanı Hasan Tahsin Tuğrul ve KSO
Başkanı Ayhan Zeytinoğlu’nun
odadan katılım sağladığı toplantının bu ayki konuk konuşmacısı Piri
Reis Üniversitesi Rektörü Prof. Dr.
Oral Erdoğan oldu. Prof. Dr. Erdoğan, ‘Küresel Ekonomik Büyüme
ve Parasal Büyüme’ konusunda
önemli bir konuşma gerçekleştirdi,
Amerika ve Çin başta olmak üzere

dünya ülkelerinin ekonomik verileri hakkında bilgiler sundu.
TUĞRUL: YAŞANAN ACILARI
UNUTMAMALIYIZ
Toplantının açılış konuşmasını KSO Meclis Başkanı Hasan
Tahsin Tuğrul gerçekleştirdi.
Meclis üyelerini selamlayan
Tuğrul, 17 Ağustos 1999 Marmara Depremi’nde hayatını kaybedenleri anarak başladı sözlerine.
Tuğrul, “Yaşadığımız yıkıcı depremi
unutursak çaresizliği kabul edip,
aynı acıları yeniden yaşarız. Bu nedenle yaşanan acıları unutmamalı,
ders çıkarmalıyız. Deprem sadece
yakınlarımızı almadı aynı zamanda
yaşamımızı da değiştirdi. Hayatını
kaybedenleri bir kez daha rahmetle anıyorum” dedi. Konuşmanın
ardından deprem sonrası görün-

tülerden oluşan 6 dakikalık bir slayt
gösterimi yapıldı.
17 AĞUSTOS’U ANDI
Meclis üyelerini hüzünlendiren
görüntülerin ardından KSO Başkanı
Ayhan Zeytinoğlu söz alarak aylık
faaliyetleri ve ekonomik verileri
içeren bir konuşma gerçekleştirdi. Zeytinoğlu, 17 Ağustos 1999
Depremi’nde hayatını kaybedenleri
andı ve KSO olarak deprem farkın-

dalığı için yapılan eğilim anketinin
sonuçlarını meclis üyeleriyle paylaştı. Ardından kısa süre önce ülkemizin çeşitli bölgelerinde yaşanan
yangın ve sel afetlerine ilişkin oda
olarak sağlanan desteklerden söz
eden Zeytinoğlu şunları söyledi:
YANGIN VE SEL BÖLGELERİNE
YARDIM
“Kastamonu, Sinop ve Bartın
illerimizde sel felaketleri yaşadık.

Resmi verilere göre 77 vatandaşımızı kaybettik. Halen kayıp
vatandaşlarımız da var. Ayrıca,
başta Akdeniz ile Ege kıyılarındaki
iller olmak üzere ilimizin de içinde
olduğu farklı illerde orman yangınları meydana geldi. Selden ve
yangından etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi
iletiyor, hayatını kaybedenlere
Allah’tan rahmet diliyoruz. Orman
yangınlarında ve selde zarar gören

Kocaeli Odavizyon

25

[oda meclisi ►
vatandaşlarımız için TOBB tarafından başlatılan yardım kampanyasına odamız ve sizlerin destekleri ile
gerekli katkıyı sağladık.
EKONOMİK VERİLERİ
DEĞERLENDİRDİ
Bu konuda Bakaert, Sarkuysan,
Yachtley başta olmak üzere destek
olan tüm firmalarımıza teşekkür
ediyoruz.” Zeytinoğlu Tokyo 2020
Olimpiyatları’nda ülkemize madalya
kazandıran tüm sporcularımızı da
unutmadı ve ülkemizi gururlandıran
sporcularımızı kutladı. Konuşmasına ekonomik verilerden söz ederek
devam eden Zeytinoğlu, temmuz
ayında 16 milyar 413 milyon dolarlık ihracat yapıldığını ve yüzde
10,2’lik bir artışla bu oranın temmuz
ayları içerisinde en yüksek seviye
olduğunu, haziran ayına göre ise
yüzde 17’lik bir gerileme yaşandığını, bunun da 9 günlük bayram tatili
dolayısıyla olduğunu belirtti.
İHRACAT RAKAMLARI YÜKSEK
Ağustos ayında da otomotiv
sektöründeki planlı duruşlar nedeniyle ihracatta rekor rakamlar
göremeyeceğimizin altını çizen
Zeytinoğlu, “Eylül itibariyle 20 milyar dolarları aşabileceğimizi düşünüyoruz” dedi. Zeytinoğlu, “İhracat
rakamımız 12 aylık dönemde 201
milyar 47 milyon dolara yükseldi.
Miktar bazında ihracatımız temmuz
ayında yüzde 9,7’lik artışla 14,2
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milyon ton oldu. Bu miktar 2020’nin
temmuz ayında 12,9 milyon ton idi.
Pandemi öncesi yani 2019 temmuz
ayına göre artış ise yüzde 17,3. 2019
Temmuz’da 12,1 milyon ton ihracat
yapmışız. Ocak-temmuz arası 99
milyon ton ihracat miktarına ulaştık. Karşılaştıracak olursak 2020
ocak–temmuz arası 84,4 milyon
ton idi. 2019 ocak-temmuz döneminde bu miktar 83,7 milyon ton idi.
Yani artış yüzde 18,3” dedi.
TÜKETİM MALLARININ
İTHALATINDA GERİLEME VAR
İthalat rakamlarını da paylaşan
Zeytinoğlu, “Temmuz ayı ithalatımız
20 milyar 723 milyon dolar oldu.
Aylık bazda yüzde 8,4 gerileme görüyoruz. Haziran ayında ithalatımız
miktar 22 milyar 627 milyon dolar
idi. Alt kalemlerde baktığımızda;
yatırım (sermaye) mallarında yüzde
1,25’lik gerileme var ki bu durumu
kurlardaki belirsizliğin etkilediğini
düşünüyoruz. Hammadde mallarının ithalatında yüzde 25,8’lik bir
artış söz konusu. Tüketim mallarında yüzde 14,5 bir gerileme var. Bu
gerilemeyi olumlu değerlendiriyoruz. Dış ticaret açığımız ise temmuz
atında 4 milyar 309 milyon dolar
oldu” diye konuştu.
KOCAELİ İHRACAT RAKAMLARI
Kocaeli Gümrüklerinden alınan
verilere ilişkin de konuşan Zeytinoğlu şunları kaydetti: “Kocaeli

firmaları temmuz ayında 2 milyar
208 milyon dolar ihracat gerçekleştirdi. 2020 Temmuz’da bu 1 milyar
953 milyon dolar idi. Bu ihracatın
1 milyar 76 milyon dolarlık kısmı
Kocaeli Gümrüklerinden yapılırken,
1 milyar 132 milyon dolarlık kısmı
ise Kocaeli dışındaki gümrüklerden yapıldı. Yine temmuz ayında 5
milyar 80 milyon dolarlık bir ithalat
gerçekleşti. 2020 Temmuz’da bu
rakam 3 milyar 896 milyon dolar
idi. Kocaeli Gümrüklerinden yapılan
ithalat 2 milyar 747 milyon dolar
iken, Kocaeli dışındaki gümrüklerden yapılan ithalat ise2 milyar 333
milyon dolar oldu.
7 AYLIK DÖNEMİN İHRACATI
İlk 7 aylık döneme baktığımızda
ihracat 19 milyar 662 milyon dolar,
ithalat ise 35 milyar 535 milyon dolar olarak gerçekleşti. 2020’nin ilk 7
aylık döneminde ithalat 14 milyar 61
milyon dolar, ithalat ise 27 milyar
417 milyon dolar idi. İlimizde üretim
yapan firmaların ihracatlarının toplamı 26,6 milyar dolardır. Türkiye
İhracatçılar Meclisi (TİM) bu rakamı
12,3 milyar dolar açıklıyor. Kocaeli
Gümrüklerinden yapılan ihracat 11,7
milyar dolar, Kocaeli Gümrükleri dışından yaptıkları ihracat toplamı ise
14,9 milyar dolardır. Türkiye ihracatından aldığımız pay yüzde 15,6’dır.
DIŞ TİCARETTE KOCAELİ PAYI
Bu çalışma sonucunda ilimizde

üretim yapan firmaların ithalatı 49,1
milyar dolardır. Kocaeli Gümrüklerinden yaptıkları ithalat 22 milyar
dolar, Kocaeli Gümrükleri dışından
yaptıkları ithalat ise 27,1 milyar dolardır. Türkiye ithalatından aldığımız
pay yüzde 22,3. Dolayısıyla; Kocaeli
dış ticaret hacminin 75,7 milyar
dolar olduğunu gördük. Türkiye dış
ticaretindeki payımız yüzde 19,4.
Neredeyse Türkiye dış ticaretinin
5’te 1’i ilimizde yapılıyor.”
HİZMET GELİRLERİNİN POZİTİF
KATKISI
Zeytinoğlu, haziran ayında yıllık
cari açığın 29 milyar 679 milyon
dolara gerilediğini, mayıs ayına göre
1.9 milyar dolarlık iyileşme olduğunu hatırlattı, açığın gerilemesinde
hizmet gelirlerinin pozitif katkısı
ile dış ticaret açığındaki gerileme
etkili olduğunu söyledi. Zeytinoğlu,
“Temmuz ayında dış ticaret açığında
gerçekleşen artış cari açığa yansıyacaktır. Ancak turizm gelirlerinin
geçen yılın üzerinde gerçekleşecek
olması ve hizmet gelirlerinin katkısının artmasıyla, yıllık cari açıktaki
iyileşmenin devam edeceğini düşünüyoruz” ifadelerini kullandı.
ENFLASYON RAKAMLARI
Enflasyon rakamlarından da
bahseden Zeytinoğlu, “TÜFE yüz-

de 18,95 olarak gerçekleşti, aylık
1,80’lik bir artış var. ÜFE ise yüzde
44,92 olarak gerçekleşti. Bu da aylık
yüzde 2,46’lık bir artışa tekabül
ediyor. ÜFE’de aylık artışın hız kestiğini görüyoruz. Döviz kurunda ani
bir yükselme olmazsa, ağustosta
baz etkisiyle yıllık ÜFE’de gerileme
olabileceğini düşünüyoruz. ÜFE ile
TÜFE arasındaki fark 25.97 puana
yükseldi. Dolayısıyla buradan gelen
maliyet baskısının, TÜFE’yi yukarı
çekmeye devam edeceğini düşünüyoruz” diye konuştu.
YÜZDE 20’NİN ÜZERİNDE BÜYÜME
GÖREBİLİRİZ
Temmuz ayı kapasite kullanım
oranı ve sanayi üretim endeksine
ilişkin de rakamları paylaşan ve
içinden geçtiğimiz dönemde aylık
artışlara odaklanılması gerektiğini
paylaşan Zeytinoğlu, “İkinci çeyreğe
ilişkin veriler tamamlandı. İhracat
performansımız ve üretim artışlarıyla büyümeye en fazla katkının
sanayiden geleceğini düşünüyoruz. Geçen yıla göre baz etkisini de
göz önünde bulundurursak, ikinci
çeyrekte yüzde 20’nin üzerinde bir
büyüme görebiliriz” dedi.
ÇALIŞAN SAYISI ARTIRILMALI
İş gücü verilerine ilişkin de
konuşan Zeytinoğlu, “İşsizlik geçen

yılın aynı ayına göre 2,7 puan, mayıs
ayına göre 2,5 puan geriledi. İşsizlik
oranından ziyade çalışan sayılarına bakmalıyız. Haziran itibariyle
toplam istihdam edilenlerin sayısı
28 milyon 586 bin kişi oldu. 2019
Temmuz-Ağustos aylarında da bu
seviyelerdeydi. Toplam istihdam
sayısındaki toparlanma olumlu
ancak nüfusumuza oranla olması
gereken seviyenin altında olduğunu görüyoruz. Kısa vadede çalışan
sayımızı 32-33 milyon seviyesine
yükseltmeyi hedeflemeliyiz” ifadelerini kullandı.
AŞILAMANIN ÖNEMİNE VURGU
Zeytinoğlu konuşmasına son
vermeden önce koronavirüse karşı
aşının önemine vurgu yaparak, “İlimizde özel bir sağlık firması tarafından yapılan antikor ve PCR test
sonuçlarına göre pozitif oranlarının
seyrini gösteren grafikte, aşılama
hızının arttığı mayıs sonu ve haziran
aylarında PCR testi pozitiflik oranında azalma söz konusu ancak kurban
bayramı sonrası PCR pozitiflik oranında yine artış yaşanıyor. Bununla
birlikte, aşılamadaki artışla beraber
antikor düzeylerinin de son günlerde 70’leri geçtiğini görüyoruz. Buradan da aşı bağışıklığının önemini
bir kez daha hatırlatmak istiyorum”
diyerek sözlerini tamamladı.
Kocaeli Odavizyon
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Prof. Dr. Oral Erdoğan:

Türkiye kısa vadede faizleri düşürerek
cari açığı üretimle finanse etmeli

Faiz oranlarını kısa vadede
yukarıda tutmaya gerek
olmayacağı kanaatindeyim.
Bu şekilde doların makul
seviyede yüksek kalmasına
imkan sağlarsın. Böyle
olunca ihracatı daha
kontrollü bir ithalatla yapma
ve cari açığı gerçek bir
üretimle kapatma imkanı
olur. Böylelikle hep lafta
kalan ama başarılamayan
cari açığı düşürerek
ekonomik büyümeyi
gerçekleştirme sağlanabilir.
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SO Meclisi’nin konuğu olan Piri
Reis Üniversitesi Rektörü Prof.
Dr. Oral Erdoğan ‘Küresel Ekonomik Büyüme ve Parasal Büyüklükler”
başlıklı konuşmasında pandemi sürecine paralel olarak dünya ekonomisini
yönlendiren ülkelerin artan enflasyonla yaptıkları mücadeleyi anlattı ve ABD
‘nin para politikası ile Amerikan Merkez
Bankası FED’e yönelik beklentileri değerlendirdi. Bu bağlamda özellikle ABD
ve Çin ilişkilerini değerlendiren Prof.
Dr. Oral Erdoğan uluslararası parasal
yatırımlar ve ABD’nin dış dünya ile
parasal ilişkilerine de yer vererek bu
gelişmelerin Türkiye ekonomisine yansımalarını ele aldı. Erdoğan, Türkiye’nin
faizleri biraz daha düşük tutarak makul
yükseklikte dövizle ihracatı sürdürmesi, ithalatı da kontrollü bir şekilde
yaparak cari açığı gerçek üretimle
kapatması gerektiğini söyledi. Erdoğan

cari açığı üreterek kapatmanın ancak
böyle gerçekleşeceğini ifade etti.
Dünyada başta kömürde, doğalgazda; değerli metallerden altın ve
gümüşte ayrıca gıdada arpa, buğday
mısırda olmak üzere emtia fiyatlarının
muazzam arttığına işaret eden Oral
Erdoğan petrolde de varil fiyatının 26
dolarlardan 75 dolarlara kadar arttığını söyledi.
ÜRETİM KAYNAKLI ENFLASYON
Endeksli emtia fiyatlarında da pandemi sonrası özellikle demir cevherinde başta olmak üzere büyük artışlar
yaşandığına dikkat çeken Oral Erdoğan;
bu mallarda özellikle üretim tarafında
enflasyon gözlendiğini söyledi.
“Dünyada üretim kaynaklı bir
enflasyon ağırlıklı” şeklinde konuşan
Oral Erdoğan geçmişte bu durumda
Türkiye’nin de içinde bulunduğu ülke-

ler grubuna “Enflasyon fazla artıyor.
Aman faizleri çok yüksek tut, ekonomini adım adım dizginle’ denilirdi.”
değerlendirmesini yaparak
“Bence bu çok zamansız bir durum,
şu an zaman o zaman değil. Ben olsam
faizleri aşağı indirirdim. İndireceğimiz
zaman da indirmeyi beceremediğimizi
düşünüyorum. İş işten geçiyor. Geçtikten sonra da ortam rahatladı falan
zannedilip faizler inmeye başlayacak.
Hatta o zaman kontrolsüz inecek
halbuki ileriyi göremiyorsun.” şeklinde
konuştu.
Türkiye’de endeksleme mekanizmaları ile enflasyonun ileriye taşındığını ifade ederek “Bu yapışkanlık etkisi
ile hata yapıyoruz.” diyen Oral Erdoğan “Enflasyon politikamızda oturup
çalışılması gerektiğini düşünüyorum.
Enflasyona göre zam yapma ya da
fiyat ayarlamalarını gözden geçirmeliyiz.” dedi.
DÜNYADA FAİZLER YÜKSELMİYOR
Dünyada enflasyonun yükselişte
olmasına rağmen küresel aktörlerin
faizleri yükseltmediklerini ifade eden
Oral Erdoğan şöyle konuştu:
“Küresel enflasyonda özellikle
Amerika’nın yüzde 5’i vurmasıyla
birlikte Temmuz ayı itibariyle kürsel
enflasyonun yüzde 4’lere doğru geldiğini görüyoruz. Buradaki ana faktörün
üretici fiyatlarındaki hareketin, üretimdeki canlanmanın etkili olmasıdır. Bu
noktada dikkatinizi çekmek istiyorum;
ne Amerika ne de enflasyonu canavar
gibi gören Avrupa ve Merkez Bankası
bu enflasyonları görmesine rağmen
faizlerini yukarı çekebildiler mi? 6
aydır artıracakmış gibi, varlık alımlarını
azaltacakmış gibi konuşurken ederken
yapmadılar, yapamadılar. Biz ne yapıyoruz? Onların ne yaptıklarını algılayamadık diye düşünüyorum. Biz şu an bu
enflasyonu korku gibi zannedip bir de
açıklama yapıyoruz; ‘enflasyon üzerine
faiz uygulamamız devam edeceğiz’
gibi… Bu işler değişti. Bizim para politikası anlayışında çok faktöre dayalı bir
yönetim modelinin tam oluşabildiğine
inanmıyorum.
ÇİN FAKTÖRÜ
Ülkelerin para arzları ile küresel
ekonomideki yerleri arasındaki ilişkilere ilişkin değerlendirmesinde Çin
faktörüne dikkat çeken Oral Erdoğan
şunları söyledi:
“M2 Para Miktarı; ekonomideki
emisyondaki paraların, vadesizdeki
paraların, vadelideki paraların toplamının ifadesidir.

Örneğin İngiltere’de 2021 ilk yarısı
sonu itibariyle 2.9 Trilyon Paund kadarmış. Euro ülkelerinin toplamı da
14,2 trilyon Euro kadarmış. Amerika’da
20.4 trilyon dolar, Çin’de 232 Trilyon
Yuan. Türkiye’de de 3.8 Trilyon TL.
Bunları dolara çevirince ne oluyor?
İngiltere 4 trilyon dolar, Avrupa 16.8
trilyon dolar yani koskoca Avrupa, 28
ülkenin toplamı düşünün İngiltere’nin
4 katı kadar parasal büyüklüğe sahip.
Japonya 10.6 trilyon dolar ki Japonya parasal büyüklük anlamında tüm
Avrupa’ya yakın durumda.
Çin Avrupa’nın iki katından fazla parasal büyüklük hacmine sahip;
36 trilyon dolar. Enflasyon sebebini
anladık mı acaba? Amerika 20.4 trilyon
dolar. Parasal büyüklüğün ana sebebi
nerede görülüyor 1 numara Çin, 2
numara Amerika, 3 numara Avrupa
ki ülke ülke baktık mı etkisi düşer,
Almanya öne çıkar. 4 numara İngiltere.
Türkiye de 434 milyar dolar, parasal
anlamda diğerlerine göre oldukça
düşük durumdayız.
Ben bunu anlatırken bir basit teorik
destekleme de yapıyorum. Şöyle ki;
ekonomilerde bir parasal büyüklük
tarafı var bir de üretim tarafı var.
Bunu Cambridge denkleminde fiyat x
miktar = paranın miktarı x dolaşım hızı.
Parasal büyüklükle gerçek ekonomik
büyüklük ilişkisini yorumlamaya çalışacağız.
M2 Para Arzı (kendi para cinsinden,
milyar dolar) grafiğine baktığınızda
Türkiye, parasal değer açısından yok
gibi görünüyor. Japonya M2 para arzı
açısında oldukça yukarıda görünüyor.
Çin ve Amerika’da aşağıda gözüküyor.
Şimdi geliyoruz, M2 Para Arzı’nı dolar
cinsine çevirdiğimizde; Birleşik Krallık
5 trilyon doların altı, Türkiye çok aşağıda, Çin en yukarıda 35 trilyon doların
üzeri, arkasından Amerika geliyor 20
küsur trilyon doların üzeri, sonra Euro
bölgesi geliyor.
M2 Para Arzı Gelişimi’ne ülke
para birimi ile baz yıl endeksli olarak bakalım. Kim kendi para birimini
2016’dan bugüne muazzam olarak
artırmış ona bakalım. Türkiye kendi
para miktarını muazzam olarak artıran
bir ülke.. 100’lerden 270’lere yükselen
bir oran var. TL parasal miktar olarak
muazzam şekilde genişletilmiş. Hani
para basıyor muyuz diye soruluyor ya,
evet. Diğer ülkelere baktığımızda ise
Çin ile Amerika’nın bir derece diğerlerinden (Euro bölgesi, Birleşik Krallık ve
Çin) sıyrıldığını, yukarı doğru hareket ettiğini görüyoruz. Dolar cinsine
çevirdiğimizde Türkiye kendi para

miktarını artırsa da artan para daha da
değersizleşebiliyor. Türkiye, 2016’dan
bugüne dolara çevirdiğimizde değersel
anlamda, üretimsel karşılığı anlamında
hiç de öyle muazzam bir durum yok
ortada.
Ancak Çin, üretimine dayalı muazzam bir ekonomik parasal gerçek
büyüklüğü de sürdürüyor. Özellikle de
pandemi sonrası yükseliş trendi diğer
ülkelerden daha sert bir şekilde gidiyor. Bu anlamda Çin’in dünyada hem
üretimsel hem bunu destekleyici para
politikasıyla önce çıktığını ifade etmem
gerekiyor.
Amerika’ya karşı Çin çok ciddi bir
şekilde parasal büyüklüğe doğru ulaşıyor. Ama bu dünyada anormal gidip de
Çin’in parası geçmiyor, Çin buna karşılık ne yapıyor? Amerika’nın dünyaya
sattığı özellikle de uzun vadeli devlet
kağıtlarının ana talepçisi. Yani Çin kendi parasal genişlemesinin karşılığını
döviz olarak ciddi bir şekilde Amerikan
Doları’na dayalı tutuyor. Altın rezervi
ise o derece yok Çin’in. Çin bu olayı
gerçekleştirdiğinde Amerika’nın kendisine potansiyel saldırma noktalarında
da kendisini risklere karşı koruduğunu
düşünüyor.”
ABD’DE FAİZLER
Amerika’nın hazine kağıtlarının
vadelere göre getirilerini sizlerle
paylaşmak istiyorum. Ağustos 2019Ağustos 2020 hazine kağıtları verim
eğrisine bakacak olursak pandemi
öncesi yaz faiz oranı yüzde 2’nin
üzerinde. 2020 başlarında pandemi
kaygısıyla faizler sıfıra çekilmişti ama
şimdi ise hala oralarda. Bir yıla kadar
kısa vadeli faizler aşağı inmiş, ancak 2
yıldan itibaren ağustos 2020 ye göre
şu anda orta uzun vadeli faiz oranları
nispeten yukarı çıkmış durumda. 10
yıllık faizler yüzde 1.25’lerde, görünen
şu ki ağustos ayına göre Amerika bir
twist yapmış. 1 yıla kadar olan sürede
Amerikan faizlerinin merkez bankası
tarafından sıfıra yakın tutulabileceği
inancı çok yükselmiş. Ancak beklentiler
teorisine göre bir yılda itibaren faiz
oranlarında hızlı bir yukarı hareket
gelme olasılığı çok yüksek fiyatlanıyor
şu an da. Demek ki hiç değilse önümüzdeki 6 ay kadar küresel anlamda
faiz oranlarında muazzam bir artış çok
mümkün değil.
E böyleyse Türkiye Merkez
Bankası’nın bunları okuyup anlamasını
beklerim. Faiz oranlarını gereğinden
fazla kısa vadede yukarıda tutmaya
gerek olmayacağı kanaatindeyim. Bu
şekilde doların makul seviyede yüksek
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kalmasına imkan sağlarsın böyle olunca ihracatı daha kontrollü bir ithalatla
yapma ve cari açığı gerçek bir üretimle
kapatma imkanı olur. Hep lafta kalan
ama başarılamayan cari açığı düşürerek ekonomik büyümeyi gerçekleştirme sağlanabilir.
AMERİKA HIZLI BÜYÜME
SENDROMUNU BAŞARMIŞ DURUMDA
ABD’de herhangi bir resesyon
tehlikesinin görünmediğini, bunun
işareti olan uzun vae ile kısa vadeli
tahvil faizlerinin farklarının sıfır ya da
negatife geldiğinde bunun göründüğünü anlatan Oral Erdoğan
“Öngörüm en az 2 ya da 3 çeyrek
kesinlikle resesyon olasılığı da yok.
Amerika şu anda hızlı büyüme sendromunu başarmış durumda. 1 yıla kadar
Amerika’da işlerin iyi gittiği kanaati çok
güçlü bir kanı. ABD Merkez Bankası
Başkanı Jerome Powell’ın açıklamalarında bu delta varyantının etkileri
bilemiyoruz ama aşılama hızı düştü
tamamen rahatlama dönemine geçiş
için yüzde 100 garanti vermiyorum gibi
söylüyor ama anlaşılan ekonomide
işler Amerika’da yolunda gidiyor.” dedi.
30 yılık tahvil fiyatında artış olduğunu, tahvil fiyatındaki yükselişin bu
tahvilleri satın alan Çin’e yaratığını, ayrıca bu tahvilleri yeniden ihraç edecek
olan ABD’ye yaradığını anlatan Oral
Erdroğan: “Kime yaramıyor Türkiye’ye
çok yarayamıyor çünkü faizlerin
düşük gideceğini anlayamayan, son iki
toplantıdır da bana göre tam anlayamayan bir durumdayız. Faizlerin sinyal
olarak bile 0.25 aşağı çekseydiniz portföy yatırımları, yabancı yatırımcılar girişe devam ediyor mu bunu rahatlıkla
görür ona göre pozisyon ayarlardınız
diye düşünüyorum. “ dedi.
ABD’DE AÇIKLAR
ABD’nin bütçe ve cari açığına ilişkin
değerlendirmelerde bulunan Oral
Erdoğan şöyle konuştu: “Amerika’nın
bütçe açığına baktığınızda son pandemi dönemiyle birlikte pamuk eller
cebe atılmış, geçmiş istikrarlı hareketlere karşı - 2011’den 2020’ye kadar
olan dönem bitmiş- bütçeyi anormal
açmışlar, temmuz 302 milyar dolar, bir
önceki ay 174 milyar dolar, öncekine
baktığınızda çok çok yükseğe ulaştığı
seçim atmosferi etkisiyle 1 trilyon
dolarak kadar gittiği görülüyor. Pandemiyle birlikte meşhur Biden Paketi’ni
hatırlıyorsunuzdur. Burada kamunun
muazzam bir açığı var ve kontrol edilebiliyor gözüküyor.
Bir de cari açık var mı yok mu, tica-

30 Kocaeli Odavizyon

ret dengesine bakalım; sadece Haziran
2021’de son verilere göre 75.7 milyar
dolar dış ticarette açık veriyor. Ve
uzunca bir dönemdir de pandemiden
beri Amerika dış ticaret açığı veriyor.
Yani dünyadan sürekli mal alıyorsun
borçlanıyorsun. Aynı anda kamuda
halkın bir takım kamusal ihtiyaçları için
sürekli gider yapıyor açıyor. İyi de bu
giderlerin bir gün kapanması gerekiyor. Kamu da borçlanıyor Amerika’da,
Amerika genel olarak dış dünyaya da
borçlanıyor. Bunlar ödenecek. Bunları
ödemek için en güçlü araçlardan birisi
faizi yukarı çekmektir ki dünyadaki
doları kendi ülkene çekmeyle ilgilidir. O
politikanın bence alternatifini ürettiler.
Onu beklemeye çok da gerek olmadığı
görülüyor. Herkesi avutuyorlar şu an
‘faizleri bir gün attırırız bak artırırız
bak’ diyerek kazandığını düşünüyorum
ona odaklanmaya çalışıyorum ben de.”
ABD-ÇİN PARASAL GENİŞLEME
Ve geldik olayın başında sizlere söy
lediğim Amerika başta olmak üzere
dünyada parasal büyüklük ile ekonomi büyülüğü ilişkisine. Amerika, milli
gelirini muazzam büyütüyor ama ona
karşı da ciddi bir rakip, Çin geliyor. Bu
arada Amerika’nın para arzı nereye
geldi? Öncelikle söyleyeyim currency
dediğim, nakit dövizde gördüğünüz
tutar, Amerika’nın basılı ve merkez
bankası dışında olduğunu bildiğimiz
döviz miktarı 2.1 trilyon dolar kadardır.
Hep söylediğimiz konu, bastığınız para
aslında keş dolarlar getirin deseniz
sahteleri saymıyorum 2.1 trilyon dolar.
Ama buna karşı parasal büyüklük 20.4
trilyon dolardır. 2.1 trilyon dolara karşın 20.4 trilyon dolar parasal miktar
yatırılmış. Bu biraz önce söylediğimiz
Cambridge denkleminde ya da parasal denklik ilişkisi yani parasal miktar
x dolaşım hızını ifade eder. Burada
özellikle pandemi döneminde parasal
büyüklüğü hızla büyüterek aslında
karşılığında da çok ciddi bir üretim
değeri oluştuğu mesajını anlamamız
gerekiyor. Artı onu dürtüleyen bir
mesaj anlamamız gerekiyor. Bazen parasal miktarı artırarak üretim canlansın istersiniz, üretim de canlanır. Buna
karşı üretimde fiyatlar hızla arttı da
tüketici fiyatları artacak diye beklerseniz yanılırsınız. Onun çok rahat düzene
sokabileceklerini düşünüyorum aksi
zaten facia olur onu herkes biliyor.
Amerika’da 20.4 trilyon dolar M2’ye
karşı 19.3 trilyon dolar M1 var. Yani
vadeli hesapta çok da para tutulmadığını görüyoruz.
M1 ve dolaşımdaki para ilişkisine

gelecek olursak ki bu önemli; özellikle currency÷M1 yani ne kadar basılı
dolaşımdaki (currency) para var, buna
karşılık ne kadar parasal miktar (M1)
yaratmışsınız. Bankalardaki vadesiz hesaplarla birlikte ne kadar para
yaratmışsınız diye baktığınız oran hızla
yüzde 50-60’ları bulmuş. M1 oldukça
düşük iken özellikle 2010 sonrası ve
pandemi başlayasıya kadar yüzde
40’ın üzerinde iken pandemiyle birlikte
muazzam bir şekilde –ki currency
evet biraz artış yaratılıyor ancakparasal genişleme çarpan etkisiyle
oluşturulmuş. Bu kısım bize gerçekten
Amerika’nın hep bize uyguladıktan
sonra öğrenme imkanı yarattığı olaylardan bir tanesi.
ABD’DE CİDDİ BİR BORÇLANMA VAR
Ben teorik iktisatçı değilim, kendimi
finansçı olarak iktisattan anlıyorum
diye düşünüyorum, bildiğim iktisatçılar
burayı anlamakta zorlanma yerine
öğreniyorlar. Bir ay önce sorsaydınız
‘Amerika currency÷M1 oranını yüzde
50‘lilerden yüzde 10‘a düşürecek mi?’
diye ‘O nerenden çıktı ya’ durumuna
düşerlerdi. Şimdi oldu anlatın bakalım
ne demek. Keza M2 de aynı şekilde
anormal bir şekilde yukarı çıkıyor. Basılı döviz miktarını ise o derece yukarı
artırmıyorsun ama çarpan etkisini
artırıyorsun. Piyasada para hareketini
genişleterek çok daha insanın borçlanmasına imkan yaratıyorsun. Bunun
anlamı budur. Ekonomide gerçek para
miktarına karşı siz onu bankalarda ve
vadeli piyasalara çok fazla dolaştırıp
parasal M2’yi büyük yaptıysanız bilin ki
bunun karşılığında çok ciddi bir kesim
borçlanması oluşturulmuştur. Ve borcun ödenmesi noktasında aniden panik
yaysanız ödenecek para aslında para
yoktur. Ama Amerika bu güveni sağlamış, pandemi döneminde ekonomi
rahat havalarını verecek ve halka bu
borcu düşündürtmeyecek. Bugünleri
atlatması gerekiyor Amerika’nın yoksa
işi 2007-2008 gibi olmaz, dünyanın
başını çok daha ağrıtır gibi geliyor
bana.
ÇOK CİDDİ ÇIKTI AÇIĞIMIZ VAR
Türkiye’nin para politikası ve büyüme açısında da kısa bir not düşeceğiz.
Bizde de üretim bazlı ve ihracata yönelik ciddi bir enflasyon oluştu üretim fiyatlarında. Bizim çok ciddi bir çıktı açığımız var. Yani hedeflenen ekonomik
büyüklüğe karşı biz ona ulaşamamışız.
Merkez Bankası’nın 2023 için çıktığı
açığını sıfırlama hedefi var. Ama şu an
nerede? 2021-2022 döneminde sıfırın

altında. Kritik bir yer. Eylül 2021’den
itibaren çıktı açığından fazlasına doğru
dönüş hedefliyorsun. Bu enflasyon
stratejisini belirlemede etkili bir faktör
fakat Merkez Bankası raporuna bakıyorum, açıklamalara bakıyorum bu sefer çıktı açığına değinmiyor. Bu kadar
önemliydi, geçmişte vurgu yapıyordun
şimdi niye vurgu yapmıyorsun? Çünkü
vurgu yapmaya kalkarsan çıktı açığı
olan ekonomide mümkünse TL ile ilgili
faizlerini daha düşük tutman gerekir.
İndirirsen başkası kızıyor, artırırsan
başkası… En iyisi arada kalayım da
şurayı bir atlatayım diyorsun. Bir atlatırsın, iki atlatırsın üçüncüsünde ya sağ
ya sol birisi çakacak.
AMERİKA’NIN DOĞRUDAN YATIRIMLARI
Amerika’nın doğrudan yatırımlarını
2017-18-19-20 itibariyle doğru ifade
etmek için öncelikle tüm ülkelerdeki
doğrudan yatırımlarına bakmak lazım.
6.15 trilyon dolar olduğunu görüyoruz. En çok 3.66 ile Avrupa ardından
Latin Amerika, Asya, Pasifik, Çin
dahil. ABD’de yatırımları ne kadar kim
yapıyor diye baktığımızda da orada
Avrupa’nın yine Amerika’da çok yatırım
yaptığını görüyoruz.
Asya’nın 914 milyar dolar kadar
başta Çin olmak üzere yaptığını görüyoruz. Doğrudan yatırımlar hareketinde Amerika dünyaya daha çok yatırım
yapıyor kendisi daha az yatırım alıyor
bu ilk dikkat çeken bir durum. Burada
bir stratejisi olduğu açık Amerika’nın.
Amerika yurt dışında yatırım için hangi
sektörleri seçiyor diye baktığımızda
özellikle holding anlayışıyla yatırım
yapıyor. Ortaklık şeklinde. Üretimle
ilgili baktığımızda kimyasal, bilgisayar
vs. Bir de bilgi yatırımı dikkat çekiyor,
300 milyar dolar kadar. Bu veriler
Amerika’nın stratejisini anlamada
faydalı diye inanıyorum.
Amerika’nın yabancı doğrudan
yatırımlarına ülke bazında baktığımızda Çin’deki yatırımının ne kadar
az olduğunu görüyoruz. Japonya,
Kanada, İngiltere, Hollanda, Almanya,
yatırım bazında ana yükü almışlar
ama Amerika gidip de Çin’de yatırım düşünmüyor çok fazla. Kısaca
fiyat verilerine bakalım, Euro/Dolar
paritesinde genel fiyatlamada ileri
vadede kendisini koruyacak olan
kişiler Euro alımı yönünde hareket
ediyorlar. Petrolde vadeli fiyatlamalara baktığımızda ise şu an da spotta
69 dolar olan brent petrolün 2023’e
doğru 62 dolara düşük fiyatlandığı
görülüyor. Petrol almayı düşünenlerin uzun vadede daha ucuza almaya

razı olduğunu, satıcısının da o fiyata
okey dediğini görüyoruz. Bu anlamda enflasyonun kırılacağı beklentisi
hakim. Brent petrol ile altın birlikte
baktığımızda Ons ÷Brent oranının
pandemiyle birlikte muazzam savaş
tarihi anlar dediğiz olayı yaşattığını
görüyoruz. Altının 2000 dolara doğru
gittiğini petrolün 30 doların altına
olduğunu gördük. Şimdi ise makul
seviyelerde. Yeni bir sıkıntılı durum
henüz gözükmüyor. Petrolde hafif
düşüş olabilir altın fiyatlarında düşüş
ihtimali var diyebilirim. Yine Küresel
deniz taşımacılığı maliyetinde yukarı
bir hareket oldu. Son bir yılda BDI 300
seviyesinden geldi 4000’lere. 10 kattan fazla artış var. Bu gayet normal.
Birisi anormal bir üretim hareketi Çin
kaynaklı, tüketim hareketi, artı bir de
gemi arzının o derece cevap verememesi liman sıkışıklıkları konteyner
bulunamaması vs. derken navlunlar,
gemi kiralamalar boom yaptı.
Şu olayı da söyleyeyim, petrolde
Osmanlı İmparatorluğu niye çöktü
diye bakıyorsunuz; petrol. Amerika,
İngiltere herkes işin içinde, Akdeniz,
Kıbrıs konuşuyoruz Karadeniz vs.
Bakıyorsunuz Osmanlı İmparatorluğu döneminde tüm petrol yatakları
sizde. Ne oluyor? İkinci Abdülhamit Dönemi itibariyle yavaş yavaş
Türkiye’nin petrol hakimiyetinin bitirildiği bir süreç yaşandı. Üstüne biz
kiminle çok yakın gibiydik? Almanya.
Almanya’nın da petrolde gözü vardı.
İkinci dünya savaşının içine oradan
dahil oldu. Fakat bugün petrol mü

birinci derecede ana konu? Başka bir
sürü alternatifler doğmaya başladı ki
vadeli fiyatlamalarda petrolün düşük
seyretmesi de ana kaynağın petrol
dışı bir şeyler olabileceğini ifade ediyor. Bu konuda daha derin uzmanlar
olabilir onların görüşlerini izlemekte
fayda var.
Ben şöyle bitiyorum çok yakınım var kılavuz kaptan, onun babası
söylemiş;
“Kaçan kim mür kanatlansa
Zanar ki bana bişaretdür
Ğani fehmeylemez kimse
Zevalini işaretdür”
Açıklamasını da yapayım; karınca
kanadını çırptığında bunun kendine
verilmiş bir meziyet, lütuf olduğunu
düşünüyor. Halbu ki bilmez ki bu onun
öleceğine bir işarettir.
İhracatımızın güzel olduğu özellikle çoğunuzun işlerinin güzel olduğu
dönemde bunu bir lütuftan ziyade
tedbir ve fırsat olarak bilmekte yarar
var diye düşünüyorum. Türkiye
Merkez Bankamızın da bugünlerin
lütuf kısmını kullanması, başarması
iyi olurdu diye düşünüyorum. Sizlere
de çok katkısı olurdu. Faizlerdeki ve
TL’deki bir miktar yavaşlama, doları
da hafif dizginleme yani yukarıda
tutma anlamında faydalı olurdu. Yine
kredi borçları TL’de yoğunlaşanların bir derece rahatlaması işletme
sermayesi anlamında faydalı olur. Bir
de kredi bulmada teminat sisteminde devletin gerçekten Kredi Garanti
Fonu’nda yeniden harekete ihtiyaç
var diyorum ve burada noktalıyorum.”
Kocaeli Odavizyon
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Büyükşehir 3 yılda 750 milyon liralık
çevre yatırımı planladı

K

ocaeli’nde “Sıfır Kirlilik=%100
Atık Su Arıtma” ilkesiyle hizmet
veren Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, önümüzdeki 3 yıl içinde kent
genelinde 750 milyon TL değerinde
çevre yatırımı gerçekleştirecek. 2024
yılına kadar yapılacak çevre yatırımlarını en ince detayına kadar planladıklarını ifade eden Marmara Belediyeler
Birliği ve Kocaeli Büyükşehir Belediye
Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın,
mevcut biyolojik arıtma tesislerinde
yapılacak kapasite artışı ve proses
değişikliğinin yanı sıra 3 adet yeni
tesis yapımını öngördüklerini söyledi. Başkan Büyükakın, böylece ileri
biyolojik atık su arıtma tesisi oranını
yüzde 100 seviyesine çıkartacaklarını
aktardı.
Sanayi ve turizm kenti Kocaeli, Büyükşehir Belediyesi’nin yaptığı altyapı
yatırımları, arıtma ve entegre çevre
tesisleri, teknolojik projeler ve uyguladığı sıfır kirlilik ilkesi ile ülkemizin
öncü kentlerinden biri. Kırsal alanlara
kadar kurduğu modüler atık su arıtma
tesisleri ile çevreyi koruyan Büyükşehir iştiraklerinden İSU Genel Müdürlüğü, bugün Kocaeli genelinde 22 adet
atık su arıtma tesisi işletiyor. Kesintisiz
çalıştırılan toplam 574.440 m3/gün
kapasiteli arıtma tesisleri ile 2020
yılında 159.106.802 m³ atık su arıtıldı
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ve 114.815 ton atık su çamuru bertaraf
edildi. Yapılan arıtma ile birlikte yaklaşık 115 bin ton atık su çamurunun İzmit
Körfezi ve dolayısıyla Marmara’ya ve
Karadeniz’e gitmesinin, böylece de
çevrenin kirlenmesinin önüne geçildi.
HEDEF YÜZDE 100
İSU, nüfusu 2 milyona yaklaşan
Kocaeli’nin yaşam kalitesini artırmak
için işletilen en büyük kapasiteli Gebze,
Başiskele Kullar, İzmit Plajyolu, Kandıra Merkez, Kandıra Cebeci ve Dilovası
İleri Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisleriyle azot fosfor giderimi yapıyor. Bu
tesislerle 2021 yılında ulaştığı yüzde
72 ileri biyolojik atık su arıtma oranını
artırmak için yatırım programını belirleyen İSU, 2024 yılına kadar 750 milyon lira çevre yatırımı yapacak. 2009
yılında azot fosfor giderimi yapan ileri
biyolojik atık su arıtma tesisi bulunan
İSU, bu yılın sonlarında başlayacak
çalışmalarla birlikte bu oranı yüzde
100 seviyesine çıkaracak.
NELER YAPILACAK?
Yatırım programı kapsamında ilk
planda 8 aylık süreçte İzmit 42 Evler
ve Karamürsel Merkez Biyolojik Arıtma
Tesisleri ile Dilovası Köseler, Körfez
Çavuşlu, İzmit Hakkaniye, Kandıra
Seyrek, Sarısu ve Sucuali, Karamürsel

Valideköprü Modüler Atıksu Arıtma
Tesislerinin proses değişikliği yapılarak, azot fosfor giderimi yapan ileri
biyolojik arıtma tesisine dönüştürülecek. Ayrıca 2021 yılı sonunda Körfez
Merkez, Gölcük Yeniköy Biyolojik ile
İzmit Akmeşe Modüler Atıksu Arıtma
Tesislerinin kapasite artırımı ve proses
değişikliği çalışmalarına başlanacak.
Son olarak Kandıra Doğu Sahili ile Geb-

da göz önünde bulundurarak mevcut
arıtma tesislerimizi ileri biyolojik atık
su arıtma tesislerine dönüştürmek için
yatırım atağına başlayacağız. Bu yıl
içinde başlanılacak toplam 750 milyon
lira bedelli çalışmalarla birlikte 2024
yılına kadar azot fosfor giderimi yapan
tesis oranımızı yüzde 100 seviyesine çıkaracağız. Attığımız her adımda
yaptığımız her yatırımda çevremizi,
şehrimizi ve insanımızı korumak için
çalışıyoruz“ diye konuştu.

ze Kadıllı ve Körfez Sevindikli’de yeni
ileri biyolojik atık su arıtma tesisleri
inşa edilerek, 2024 yılı içerisinde işletmeye alınacak.
ÇEVREMİZİ GÖZÜMÜZ GİBİ
KORUYORUZ”
Yapılacak dev çevre yatırımların
müjdesini veren Başkan Büyükakın,
“İzmit Körfezi ile Karadeniz’in etrafında
kurulan Kocaeli’mizi ve çevremizi gözümüz gibi koruyoruz. Onu korumak ve
sürdürülebilirliğini sağlamak için her
türlü yatırımı gerçekleştiriyoruz. Bugün gelinen noktada yaptığımız altyapı
yatırımları ve işlettiğimiz ileri biyolojik
atık su arıtma tesisleriyle İzmit Körfezi
ve Karadeniz’i kirlilikten arındırdık. Nüfusu sürekli artan şehrimizin ihtiyacını

MÜSİLAJ İLE MÜCADELE
Marmara Denizinde yaşanan
deniz salyası (müsilaj) tehlikesine de
değinen Başkan Büyükakın, ‘’Yüksek
sıcaklık ve denize deşarj edilen atık sulardaki azot ve fosfor kirliliği sebebiyle
bakterilerin hızla artması müsilaja
neden oluyor. Kısa süre önce yaşadığımız müsilaj olayı Marmara Denizi’nde
kirliliğin bir göstergesi niteliğinde.
Denizdeki canlılara büyük bir tehdit
oluşturan müsilaj, balıkçılık başta olmak üzere birçok sektörü de olumsuz
etkiledi. Marmara Denizi’nin korunması için Marmara Belediyeler Birliği,
Marmara Denizi’ne kıyısı olan belediyeler, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
ile birlikte çözüm noktasında çok hızlı
aksiyon aldık. 6 Haziran’da Kocaeli’nde
Çevre ve Şehircilik Bakanımız Sayın
Murat Kurum’un başkanlığında yapılan
geniş katılımlı toplantıda 22 maddelik
“Marmara Denizi Eylem Planı” kabul
edildi’’ bilgisini verdi.
‘KOCAELİ ÖNCÜ ROL OYNAMALI
Başkanı olduğu Marmara Belediyeler Birliği’nin bu süreçte aktif rol
aldığını vurgulayan Başkan Büyüka-

kın, ‘’Eylem planıyla Marmara’yı uzun
vadede ekosistemin çeşitlendiği, balık
zenginliğin arttığı tertemiz bir deniz
haline dönüştüreceğiz. Tarımsal kaynaklı kirliliğin önüne geçmek için iyi
tarım ve organik tarım uygulamaları
ile basınçlı ve damlama sulama sistemleri yaygınlaştırılacak. Bu konuda
Kocaeli olarak öncü rol oynamamız
gerektiğine inanıyorum. Büyükşehir
Belediyesi olarak İzmit Körfezi Ölçeğinde Sürdürülebilir Çevre Yönetimini
gerçekleştiriyoruz. Kocaeli olarak ön
arıtma ile denize asla deşarj yapmıyoruz. Hayata geçirdiğimiz çalışmalar
sonucunda da Mavi Bayraklı plajlarımız ödül alıyor. Diğer bir taraftan
balıklandırma projelerimiz devam
ediyor. Bu mutlaka Marmara’nın geneline yaygınlaştırılması gereken bir
uygulamadır’’ açıklamasını yaptı.
HAVADAN, KARADAN, DENİZDEN
DENETİM
İzmit Körfezinde deniz altı yaşamının ve yeni türlerin görülmeye başladığını da sözlerine ekleyen Başkan
Büyükakın, ‘’Kocaeli olarak biyolojik
arıtmayı bile biz yeterli görmüyoruz,
ileri biyolojik arıtma sistemlerine
geçiş yapıyoruz. Marmara’da ve körfezde gemi trafiği de mutlaka değerlendirilmelidir. İzmit Körfezi’ni temiz
tutmak amacıyla 2007 yılından bu
yana deniz uçağıyla havadan ve diğer
ekiplerimizle denizden denetimlerimiz devam ediyor. Bu kapsamda
İzmit Körfezi’ni kirlettiği tespit edilen
gemilere para cezaları uygulanıyor.
Kocaeli’de sanayide ciddi ölçüde geri
kazanım suyunu kullanıyoruz’’ bilgisini verdi.
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Aselsan’ın ‘yerlileştirme’yi başardığı
ürün sayısı 400’ü aştı

KOBİ’lerle birlikte kritik
ürünlerin alt bileşenleri
veya sistemleri için
yerlileştirme/millileştirme
çalışmaları yürüttüklerini
dile getiren Görgün, “Bu
kapsamda ortaya çıkan
geniş bir havuzumuz
var. Bu yıl 172 ürün
sergiliyoruz. Son birkaç
yılda yerlileştirdiğimiz,
millileştirdiğimiz
ürün sayısı 400’ün
üzerinde. Bu ürünlerin
yerlileştirilmesinin ülke
ekonomisine katkısı
186 milyon dolar. Hiç
azımsanacak bir rakam
değil.” dedi.
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A

selsan Genel Müdürü Haluk
Görgün 15’inci Uluslararası
Savunma Sanayii Fuarı’nda
(IDEF 2021) millileştirme standında
172 ürün sergilediklerini, son birkaç
yılda yerlileşen ve millileşen ürün
sayısının 400’ün üzerine çıktığını
söyledi.
ASELSAN’ın her zaman IDEF’in
gözdesi olduğunu vurgulayan Görgün, 7 bin metrekare alanda 60’ı ilk
kez olmak üzere 250 ürün sergilediklerini söyledi.
Deniz, kara, hava sistemleri yanında bu yıl uzay teknolojilerine yer
verdiklerini anlatan Görgün, ayrıca
ASELSAN’ın var oluşuna uygun şekilde bir millileştirme standı oluşturduklarını ifade etti.
KOBİ’lerle birlikte kritik ürünlerin
alt bileşenleri veya sistemleri için
yerlileştirme/millileştirme çalışmaları yürüttüklerini dile getiren
Görgün, “Bu kapsamda ortaya çıkan
geniş bir havuzumuz var. Bu yıl 172
ürün sergiliyoruz. Son birkaç yılda
yerlileştirdiğimiz, millileştirdiğimiz
ürün sayısı 400’ün üzerinde. Bu
ürünlerin yerlileştirilmesinin ülke

ekonomisine katkısı 186 milyon dolar. Hiç azımsanacak bir rakam değil.
Bunu ASELSAN’ın büyüklüğü ve gücüyle değerlendirdiğimizde daha da
ilerleyebileceğini biliyoruz. Bunun
için gayret gösteriyoruz. Bu alandaki
gayretleri nasıl geliştirebileceğimizi sürekli düşünüp tartışıyoruz.
Paydaşlarımızın da fikirlerini alıp
uygulamaya sokmaya çalışıyoruz.”
diye konuştu.
Bu yıl fuarda “sürdürülebilirlik”
ve “doğayla barışık olma” temalarını
öne çıkardıklarını belirten Görgün,
“Teknolojiyi geliştirirken doğaya,
çevreye, sürdürülebilir üretime özen
gösterdiğimizi vurgulamak istedik.
5 binin üzerinde canlı bitki vardı
standımızda. Kullandığımız tüm fuar
ekipmanlarının yüzde 90’ı doğayla
barışık, dönüştürülebilir malzemelerdi. Bu konuda da farkındalık
oluşturmak istedik.” dedi.
Fuar kapsamında birçok ürün
tanıtımı, anlaşma, imza töreni gerçekleştirdiklerini ifade eden Görgün,
IDEF için “Dolu dolu geçen, verimli,
her seferinde öğrenerek buradan
ayrıldığımız, kendimizi geliştirmek

için fırsat olarak gördüğümüz bir etkinlik.” değerlendirmesinde bulundu.
Yeni ülkeler, yeni açılımlar
Haluk Görgün, ASELSAN olarak
ihracata dayalı büyümeyi ve gelişmeyi bir hedef olarak belirlediklerini
vurguladı.
Bu hedefe ulaşmak için önceleri
direktörlük seviyesinde olan “uluslararası iş geliştirme ve pazarlama” faaliyetlerini bir Genel Müdür
Yardımcılığı seviyesine çıkardıklarını
anlatan Görgün, şunları kaydetti:
“Sektörlerimizin farklı birimlerinde yer alan uluslararası iş geliştirmeci personelimizi merkezi bir
yapıda toplayıp bütün ürünlerimizin
tek bir elden iyi pazarlanması ve
pazarlandıktan sonra da takibinin
yapılmasını amaçladık. Bu takip ürünü teslim etmek, başarılı çalıştığını
temin etmenin de ötesinde paranızı
alabilmeye varana kadar bir yol haritasıyla yürütüldü. En önemli kaynağımız kaliteli ürünlerimiz. Bunları
kısıtlı zamanda en doğru kimlere
pazarlamalıyız, bunların stratejilerini belirledik. “Tek bir barutum
var, nerede değerlendirmeliyim.”
yaklaşımıyla stratejik olarak ülkeleri
ve ülkelerin kullanıcılarını belirledik.
Sonra peş peşe yeni ülkeler, yeni
açılımlar ortaya çıktı.”
İhracat anlamında geçen yılki
verilerin çok çarpıcı olduğuna işaret
eden Görgün, yeni tip koronavirüs
salgını nedeniyle seyahatlerin çok
kısıtlı olduğu bir dönemde uluslararası alanda 454 milyon dolarlık
sözleşme imzaladıklarını ve tarihinde ilk defa 1 milyar dolarlık birikmiş ihracat siparişine ulaştıklarını
bildirdi.

oldu. 6 yeni ülkeye ihracat yaptık.
Bu ülkelerden bazıları da Avrupa
ülkeleriydi. Bu sene de farklı açılımlar var. Dünyanın her yerinden ilişki
içinde olduğumuz ve güzel haberlerini imzaladıkça paylaşacağımız
çalışmalar devam ediyor. İhracat
bizim sürdürülebilir yapının olmazsa
olmazı. İyi haberleri duymaya devam
edeceksiniz.”
“Siper’le güzel yurdumuzun
korunmasına katkı sağlayacağız”
Hava savunma sistemlerine
yönelik yürüttükleri çalışmalara
ilişkin sorular üzerine Haluk Görgün, ASELSAN’ın bu sistemlerde çok
önemli fonksiyonları icra edecek
ekipmanlar konusunda sorumluluk
aldığını anımsattı.
Bunun geçmişten gelen iyi sistem, tasarım mühendisliği ve üretim
kabiliyetinden kaynaklandığını vurgulayan Görgün, şöyle konuştu:
“ASELSAN’ın haberleşme, arayıcı başlık, komuta kontrol, radar,
dost düşman tanıma sistemleri gibi
alanlarda geçmişten beri elde ettiği
birikim ve tecrübe var. Hava savunma sistemleri, sistemlerin sistemleri olarak adlandırılıyor, kompleks
sistemler. Kendi içlerinde alt sistemler, alt sistemlerin içinde de ayrıca
sistemler var. Hisar projeleriyle çok
ciddi yetenek kazanıldı sistemlerin
sistemleri konusunda. Bunların menzillerini artıracak aşamalandırılmış
projelerimiz var. Hisar’ın aşamaları
var, Siper Projesi’nin de aşamaları
var. Bu projelerin füze ve füzelerin
arayıcı başlıkları bakımından çeşitlendirilmiş halleri var. ASELSAN
füzeler için kullanılan bütün arayıcı
başlıkları yapabiliyor. ASELSAN’ın

Siper’e giden yolda sorumlulukları
altına girebilecek konularda ciddi
bir birikimi var. Uzun Menzilli Hava
Savunma Sistemi Siper’de de bu yapı
taşlarını ölçeklendirerek, büyüterek
sistemin tamamlanmasına ve güzel
yurdumuzun korunmasına katkı
sağlayacağız.”
Gölbaşı’nda ASELSAN’ın “ikizi”
yükseliyor
Haluk Görgün, şirketin Gölbaşı
yerleşkesinde yürütülen çalışmalara
ilişkin de bilgiler verdi.
Yerleşkede halen Radar ve
Elektronik Harp Sistemleri Sektör
Başkanlığının faaliyet gösterdiğini
anlatan Görgün, şunları kaydetti:
“Binanın iki ucunun arası 250
metre. Bunun yanına ikizini yapıyoruz. Bir uçtan bir uca baktığınızda
500 metrelik bir tesis olacak. Dolu
dolu kullanacağımız, iyi planladığımız bir tesis inşa ediyoruz.
Macunköy şehrin göbeğinde kaldı
neredeyse, gelişmeye çok müsait
değil. Macunköy’de faaliyet gösteren birimlerimizden birisi Savunma
Sistem Teknolojileri (SST) Sektör
Başkanlığını İvedik’teki yapısıyla beraber oraya taşımayı planlıyoruz. Bu
yıl sonu bina teslim olacak. Yıl sonu
veya gelecek yılın başında yaklaşık
3 bin kişi transfer edeceğiz oraya.
SST’yi Gölbaşı’na taşımamızla ağırlık
merkezi de biraz oraya kayacak gibi
olacak. Teknik anlamda Akyurt’ta da
ciddi bir yapımız var. Macunköy’de
planlamalarımız devam ediyor.
SST’nin çıkacağı yerleri nasıl değerlendireceğimizi arkadaşlarımızla
tartışıyoruz. Yapılabilecek birkaç alternatif var. tam kararımızı vermedik
ama aşağı yukarı şekillendi.”

Yeni siparişlerin 3’te 1’i yurt
dışından
ASELSAN’ın geçen yıl toplam 1,2
milyar dolarlık sözleşme imzaladığına dikkati çeken Görgün, şu değerlendirmelerde bulundu:
“Geçen yıl tüm sözleşmelerin 3’te
1’i kadar sözleşmeyi ihracatla yaptık.
Daha önce yüzde 10-15 seviyelerinde
olan bu oran geçen sene yüzde 3035 olarak gerçekleşti. Bu büyük bir
başarı. Biz platform üreticisi değiliz,
platformlara elektronik algılayıcılar,
yazılım, sensörler, komuta kontrol
sistemleri sağlıyoruz. Dolayısıyla
platform satıcılarıyla iyi iş birlikleri
kurarak onların satışlarına destek olmaya çalışıyoruz. Geçen yıl
ilk defa ihracat yaptığımız ülkeler
Kocaeli Odavizyon
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Ulusal Yapay Zeka Stratejisi
kamuoyuna tanıtıldı

Türkiye’nin yapay
zeka alanında yol
haritası niteliğindeki
strateji belgesine ilişkin
Cumhurbaşkanlığı Genelgesi
Resmi Gazete’de yayınlandı.
Türkiye’nin bu alandaki
ilk ve en kapsamlı çerçeve
metni olma özelliğini
taşıyan belge, Bilişim
Vadisi’nde düzenlenen
törenle kamuoyuna tanıtıldı.

S

anayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Cumhurbaşkanlığı
Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı
Ali Taha Koç ile birlikte Türkiye’nin
2025 yapa zeka vizyonunu tanıttı.
Ulusal Yapay Zekâ Stratejisi’nin lansmanı için için düzenlenen etkinlikte
konuşan Bakan Varank, “Stratejimizde belirlenen tedbirlerle desteklerimizi daha da etkinleştireceğiz ve bu
alanda da yeni ‘unicorn’lar çıkaracağız” dedi.
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YAPAY ZEKA YOL HARİTASI
Türkiye’nin yapay zeka alanında yol haritası niteliğindeki strateji
belgesine ilişkin Cumhurbaşkanlığı Genelgesi geçen hafta Resmi
Gazete’de yayınlandı. Türkiye’nin bu
alandaki ilk ve en kapsamlı çerçeve
metni olma özelliğini taşıyan belge,
Bilişim Vadisi’nde düzenlenen törenle kamuoyuna tanıtıldı.
KALKINMA HEDEFLERİ ARASINDA
11. Kalkınma Planı ile 2021 Yılı
Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı
doğrultusunda Cumhurbaşkanlığı
Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanlığı ve
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından hazırlanan strateji belgesinin tanıtımında Sanayi ve Teknoloji Bakanı
Varank ile birlikte Cumhurbaşkanlığı
Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Ali
Taha Koç da birer konuşma yaptı.
SAYILI ÜLKE ARASINA GİRDİ
Bakan Varank, bu belge ile
Türkiye’nin yapay zeka alanında
strateji yayımlayan sayılı ülkeler
arasında yerini aldığını belirterek
“2025’te yapay zeka teknolojilerinin

milli hasılamıza katkısını yüzde 5’e
çıkarmayı hedefliyoruz. Ülkemizin
uluslararası yapay zeka endekslerinde ilk 20’de yer almasını amaçlıyoruz.” dedi.
İNSAN GÜCÜ VE AR-GE
Bu hedefleri gerçekleştirebilmenin birinci şartının nitelikli insan kaynağından geçtiğini kaydeden Varank,
“2025’te bu alandaki istihdamın en
az 50 bine ulaşmasını hedefliyoruz.
Hedeflere ulaşmanın bir diğer ön
şartı da Ar-Ge ve inovasyon kültürünü yaygınlaştırmak ve girişimciliği
geliştirmek.” diye konuştu.
YENİ UNİCORN’LAR
Varank, Türkiye’deki girişim ekosisteminin yakın zamanda çıkardığı
“unicorn”larla tüm dünyanın dikkatini
çekmeyi başardığını vurgulayarak
“Yapay Zeka Stratejimizde belirlenen
tedbirlerle desteklerimizi daha da etkinleştireceğiz ve bu alanda da yeni
‘unicorn’lar çıkaracağız.” dedi.
YAPAY ZEKA ÇAĞRISI
TÜBİTAK’ta Yapay Zeka Enstitü-

sü kurduklarını anımsatan Varank,
“Yapay Zeka Enstitümüz bünyesinde
uygulayacağımız yeni bir TEYDEB
destek programından da bahsetmek
istiyorum. Bu destekle öncelikli olarak
belirlediğimiz alanlarda yani akıllı
üretim sistemleri, akıllı tarım, akıllı
finans ve iklim değişikliği alanlarında
sanayinin ihtiyaç duyduğu yapay zeka
çözümlerinin ülkemizdeki teknoloji
şirketleri ve üniversiteler tarafından
geliştirilmesini sağlayacağız. Yakın
zamanda proje teklif çağrısını ilan
edeceğiz.” diye konuştu.

çıkardı ve ekrana yansıttı.
YERLİ VE MİLLİ DİJİTAL İKİZLER
Bakan Varank’ın dijital ikizi, Bilge
ve Bilgin’e “Size yerli ve milli dijital
ikizler diyebilir miyiz?” sorusunu yöneltti. Dijital ikizlerden Bilgin, yerli ve
milli olduklarını ifade ederek “Yapay
zeka teknolojisiyle daha fazla yerli

ve milli ürünün hayata geçirilmesine
katkıda bulunacağız.” yanıtını verdi.
Türkiye’nin teknoloji ve inovasyon
üssü Bilişim Vadisi’nde gerçekleştirilen tanıtım toplantısına Kocaeli Valisi
Seddar Yavuz, Sanayi ve Teknoloji
Bakan Yardımcısı Mehmet Fatih Kacır,
TÜBİTAK Başkanı Hasan Mandal, rektörler ve bilim insanları katıldı.

DİJİTAL DUVARA ÇARPIYOR
Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm
Ofisi Başkanı Koç, her şeyin dijitalleştiği yeni bir dünyaya koşar adımlarla
ilerlendiğini kaydederek “Geleneksel
teknolojilerin dijital bir duvara çarptığı
günümüzde, ‘Müreffeh bir Türkiye
için çevik ve sürdürülebilir yapay zeka
ekosistemiyle küresel ölçekte değer
üretmek’ vizyonuyla 2021-2025 Ulusal Yapay Zeka Stratejimizi hazırladık.” dedi.
BEŞERİ SERMAYE
Birinci önceliklerinin, beşeri
sermaye olduğunu vurgulayan Koç,
“Öncelikle araştırmacı ve uygulayıcı
istihdamı destekleyeceğiz. Yapay
zeka alanında yeni mezun sayısı artacak. Yükseköğretim öncesi gençlere
yönelik tematik programları yaygınlaştıracağız.” diye konuştu.
YÖNLENDİRME KURULU
Koç, kamu, STK’lar, özel sektör,
üniversiteler birlikte çalışacaklarını
vurgulayarak Belgenin uygulama
süreci, Cumhurbaşkanı Yardımcımızın
başkanlık edeceği ‘Yönlendirme Kurulu’ tarafından koordine edilecek. Ayrıca, yapay zeka ekosistemi danışma
grubu ve eylem koordinasyon grubu
kuracak, idari ve teknik koordinasyonu sağlamak üzere geniş katılımlı
çalışma grupları oluşturacağız.” dedi.
YAPAY ZEKA SESLİ ASİSTANLAR
Tanıtım toplantısında yapay zeka
ve hologram teknolojileri de kullanıldı.
Bakan Varank, Dijital Dönüşüm Ofisi
Başkanı Koç ile programın sunucusu Canan Yener Reçber hologram
teknolojisi ile ekrana yansıtıldı. Koç’un
konuşmasının ardından hologramdaki
sunucu, Varank’ı kürsüye davet etti.
Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Koç,
yapay zeka sesli asistanlar Bilge ve
Bilgin’i tanıttı. Yapay zeka ürünü ikizler, Varank ve Koç’un dijital ikizlerini
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Prometeon’dan Kocaeli’ye 15 milyon
dolarlık Ar-Ge merkezi yatırımı

Prometeon Tyre Group
Genel Müdür Vekili Roberto
Righi ise, “Prometeon Türkiye, 75 ülkeyi kapsayan Türkiye-Orta Doğu-Afrika-Rusya
bölgesinin idari üssü. Tüm
dünyada salgının etkisini
çok kuvvetli hissettiğimiz bir
yılda, üretim kapasitemizi
artırmayı başarmanın mutluluğunu yaşadık.” dedi.

E

ndüstriyel lastik üreticisi
Prometeon, Kocaeli üretim
tesisinde yer alan ve yaklaşık
15 milyon dolar yatırım yapılan yeni
Ar-Ge merkezinin kapılarını açtı.
Tesisin açılışını gerçekleştiren Sanayi
ve Teknoloji Bakanı Sayın Mustafa
Varank, “Ar-Ge Merkezi sayesinde
Prometeon tarafından üretilen ve
tüm dünyaya satılan ticari lastikler
bundan böyle Türk mühendislerinin
imzasını taşıyacak. TÜBİTAK ile 30’a
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yakın ortak proje ve 8 patent geliştiren Prometeon’un kapasitesi, yeni
Ar-Ge yatırımları ile daha da artacak” dedi. Yatırımlarının 2023 yılında
toplam 160 milyon dolara ulaşacağını
kaydeden Prometeon Tyre Group
Genel Müdür Vekili Roberto Righi de,
“Bu miktarın 15 milyon doları yeni ArGe Merkezimizin tamamlanması için
tahsis edilecek” bilgisini paylaştı
Anteo, Eracle, Tegrys, Formula,
Pharos ve Pirelli lisansıyla endüstriyel ve ticari lastikler üreten Prometeon Tyre Group’un yeni Ar-Ge Merkezi,
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa
Varank’ın katılımıyla gerçekleştirilen
bir törenle açıldı.
Kocaeli’deki Ar-Ge Merkezi’nin
ihracata olan önemine değinen Bakan
Mustafa Varank, “Bugün açılışını
yaptığımız Ar-Ge Merkezi sayesinde
Prometeon tarafından üretilen ve
tüm dünyaya satılan ticari lastikler
bundan böyle Türk mühendislerinin
imzasını taşıyacak. Şu ana kadar
TÜBİTAK ile 30’a yakın ortak proje
ve 8 patent geliştiren Prometeon’un
kapasitesi, yeni Ar-Ge yatırımları ile
daha da artacak” dedi.

‘GRUBUN EN BÜYÜK MERKEZİ
TÜRKİYE’DE’
Türkiye’nin Prometeon Tyre Group
içerisinde en fazla büyüyen pazar
olduğunun altını çizen Prometeon
Tyre Group Genel Müdür Vekili Roberto Righi ise, “Prometeon Türkiye, 75
ülkeyi kapsayan Türkiye-Orta DoğuAfrika-Rusya bölgesinin idari üssü.
Tüm dünyada salgının etkisini çok
kuvvetli hissettiğimiz bir yılda, üretim
kapasitemizi artırmayı başarmanın
mutluluğunu yaşadık. 2020’de Türkiye pazarı, yurtdışı pazarlar arasında
en fazla büyüyen pazar oldu. 2021’in
ilk yarısında pazarın yaklaşık yüzde
12 üzerinde gerçekleştirdiğimiz büyümenin yanı sıra Türkiye’ye olan güvenimizi Ar-Ge Merkezi yatırımımızla da
taçlandırdık. Türkiye’deki yeni Ar-Ge
Merkezi’miz grubun dünya çapındaki
en büyük araştırma ve geliştirme
tesisi konumunda yer alıyor” dedi.
6 YILDA 160 MİLYON DOLARLIK
YATIRIM
Righi, 2017’de başladıkları yatırımların 2023 yılında toplam 160 milyon
dolara ulaşacağını kaydederek, “Yıllık

üretim kapasitemizi 1.5 milyon lastiğe
yükselterek 2017’den 2020’ye uzanan
yatırım hedefimizi de tamamlamış
olduk. 2021-2023 yılları arasında 40
milyon dolarlık yatırım hedefimiz
çerçevesinde hem teknolojik ihtiyaçlar hem de üretim kapasitesi iyileştirmeleri için fabrikamıza düzenli olarak
yatırım yapmaya devam edeceğiz. Bu
miktarın 15 milyon doları yeni Ar-Ge
Merkezimizin tamamlanması için
tahsis edilecek. Ar-Ge çalışmalarına
her yıl düzenli olarak ayırdığımız bütçe, grubun cirosunun yaklaşık yüzde
3’ünü oluşturuyor” değerlendirmelerinde bulundu.
İtalya’nın Ankara Büyükelçisi Massimo Gaiani de Pirelli’nin her zaman
İtalya için “amiral gemisi” olduğunu
belirterek, bu şirketin Türkiye’ye her
zaman öncelik verdiğini söyledi.
Ar-Ge merkezinin de açılmasıyla
olabilecek en yüksek ortaklık seviyesine ulaşılacağına işaret eden
Gaiani, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip
Erdoğan ile İtalya Başbakanı Mario
Draghi arasında dün telefon görüşmesi gerçekleştiğini hatırlattı.
Gaiani, görüşmenin son derece
uzun, dostane olduğunu dile getirerek, şunlar kaydetti:
“G-20’nin uluslararası gündemi
de görüşülen konular arasındaydı. Bir
yandan da ikili ilişkiler üzerinde durdular ve ekonomi konusuna özellikle
önem verdiler. İlk 5 ayın verilerine
baktığımızda şunu görüyoruz; artık
pandemi öncesi dönemin rakamlarına
ulaşmış durumdayız. Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan, bizlere 30 milyar
dolar (ticaret hacmi) hedefimizi hatırlattı. 2,5 yıl önce geldiğimde bana
böyle bir hedef vermişti. Bu görevimi
yerine getirmeye çalışıyorum. Prometeon gibi başarılı şirketler sayesinde

ve Türkiye’deki ortakları sayesinde
bu hedef, son derece zorlu bir hedef
ama gerçekleştirebileceğimiz bir
hedef. Sayın Bakan Varank’ın ve Türk
makamlarının yardımıyla bu hedefi
gerçekleştireceğimize inanıyorum.”
BAKANLIK LİSANSLI İLK AR-GE
MERKEZİ
Prometeon Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı Lale Cander de, doğrudan
yatırımın Türkiye pazarı için büyük
öneme sahip olduğunu ifade ederek, “Türkiye sürekli gelişen, büyüyen ve üreten bir ülke. Kocaeli’deki
Türkiye’nin ilk lastik fabrikasında 60
yılı aşkın tecrübe ile faaliyetlerimize
devam ediyoruz. Prometeon Ar-Ge
Merkezi, Türk lastik pazarındaki Bakanlık lisanslı ilk Ar-Ge Merkezi olup,
yeni yatırımımız Türk mühendislerinin geliştireceği ürünlerle çalışmalarımıza hız kazandıracak” ifadesini
kullandı.
Kocaeli fabrikasındaki Ar-Ge Merkezi yatırımının Türkiye’nin rolü için

oldukça kritik olduğunu vurgulayan
Prometeon Tyre Group Global CTO’su
Alexandre Bregantim de şunları
söyledi: “Türkiye’ye 2023’e kadar 160
milyon dolar yatırım yapmak üzere
yola çıktık. Kocaeli’deki fabrikamızı
grubumuzun en büyük ticari lastik
üretim merkezine dönüştürdük.
Üretim kapasitemizi 1,5 milyon adete
çıkardık. Türkiye, grubun en gelişmiş
teknolojiye sahip fabrikası olarak
Prometeon’un en premium pazarları
olan Avrupa ve Türkiye için üretimde
başrolü üstleniyor. Prometeon Tyre
Group olarak ciromuzun yaklaşık
yüzde 3’ünü inovasyon yatırımlarına harcıyoruz. Ar-Ge Merkezi’nde
yakıt tüketimini ve CO2 emisyonlarını
azaltan yeni lastik teknolojileri geliştirmek için yaklaşık 100 kişilik Ar-Ge
ekibiyle çalışıyoruz.” diye konuştu
Yapılan açıklamaya göre, yatırımla birlikte Türkiye’deki Ar-Ge ekibi
yaklaşık 100 kişiye yükselirken Ar-Ge
Merkezi’nde geliştirilen prototip ve
patent sayısı da artacak.
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Atlar KSO için yarıştı: KSO 2021

Koşusu’nu Perfect Runner kazandı

Kocaeli Sanayi Odası
adına koşulan yarışmada
birinciliği Talat Üstüner’in
sahibi olduğu, yetenekli
jokey Mertcan Çelik
idaresindeki 2 numaralı at
Perfect Runner rakiplerini
geride bırakarak kazandı.

K

ocaeli Sanayi Odası 2021
Yılı Koşusu, Kocaeli Kartepe
Hipodromu’nda gerçekleştirildi.
Yarışı göğüsleyen atın jokeyi ve antrenöre kupa ile çiçek takdim edildi
Kocaeli Sanayi Odası (KSO)’nın
geleneksel hale gelen hipodrom
koşusu bu yıl da yapıldı. Kartepe
Hipodromu’nda 4 yaş ve üstü yaşlı
İngiliz atlarına mahsus kum pistte
düzenlenen 1700 metre mesafeli 8
KVS koşu Kocaeli Sanayi Odası adına
düzenlendi. Koşu programını; KSO
Yönetim Kurulu Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, KSO Meclis Başkanı Hasan
Tahsin Tuğrul, Yönetim Kurulu üyele-
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ri; Atalay Kaya, Bora Ergene, Mustafa
Böyet, KSO Genel Sekreteri Memet
Barış Turabi, Genel Sekreter Yardımcısı Mehmet Egemen Mert, Kartepe
Hipodrom Müdürü Cumhur Özertaş
ile idari işler müdürü Murat Özeren
birlikte takip etti.
KUPA VE ÇİÇEK TAKDİMİ
KSO Yönetim Kurulu, çekişmeli geçen yarışı ilgiyle izledi. Kocaeli Sanayi
Odası adına koşulan yarışmada birinciliği Talat Üstüner’in sahibi olduğu,

yetenekli jokey Mertcan Çelik idaresindeki 2 numaralı at Perfect Runner
rakiplerini geride bırakarak kazandı.
Yarış sonrası protokol tribününde
yapılan kupa töreninde KSO Yönetim
Kurulu Başkanı Ayhan Zeytinoğlu,
atın sahibini temsilen antrenör Engin
Karataş’a kupasını takdim ederken,
çıktığı 150 koşuda da derece alan 20
yaşındaki yetenekli jokey Mertcan
Çelik’e de KSO Meclis Başkanı Hasan
Tahsin Tuğrul bir buket çiçek armağan etti.

[kapasite ►

Ağustos ayında Kocaeli’de sanayinin
kapasite kullanımı yüzde 71 oldu
Aylara göre kapasite kullanım oranlarının seyri
Yıl / Ay (yüzde )
2013 (Türkiye)
2013 (Kocaeli)

1
75,0
69,4

2
73,5
68,2

3
74,2

4
75,0
70,9

5
76,6
71,3

6
77,5
71,8

7
78,1
71,8

8
78,9
70,8

9
77,8
72,0

10
78,6
71,9

11
77,5
71,5

12
78,0
72,4

Yıllık
76,6
71,0

2014 (Türkiye)
2014 (Kocaeli)

75,6
70,5

73,8
71,9

70,0
73,1
70,7

75,1
70,6

74,7
71,4

75,6
71,5

74,9
72,6

74,9
70,6

75,1
70,7

75,4
71,7

75,1
71,9

75,5
70,8

75,0

2015 (Türkiye)
2015 (Kocaeli)
2016 (Türkiye)
2016 (Kocaeli)
2017 (Türkiye)
2017 (Kocaeli)
2018 (Türkiye)
2018 (Kocaeli)
2019 (Türkiye)
2019 (Kocaeli)
2020 (Türkiye)

74,4
70,9
77,2
70,6
77,0
70,7
78,2
70,9
74,4
70,0
75,5

74,1
70,6
76,0
70,4
76,8
70,4
77,8
70,6
74,0
70,2
76,0

74,0
70,3
76,2
70,4
76,7
70,7
77,8
70,8
74,3
70,3
75,3

76,8
71,8
77,0
71,1
78,4
71,4
77,3
71,5
75,5
71,0
61,6

77,5
71,5
77,7
70,1
78,8
71,6
77,9
71,5
76,3
70,0
62,6

77,6
70,7
78,0
71,2
79,0
71,5
78,3
71,5
77,1
69,5
66,0

78,5
70,8
77,8
68,8
78,7
71,0
77,1
71,5
76,2
70,0
70,7

76,8
70,4
76,3
69,4
78,8
71,7
77,8
71,1
76,6
70,3
73,3

75,9
70,3
78,1
69,6
79,0
70,9
76,2
71,0
76,3
70,5
74,6

75,5
70,6
77,9
70,0
79,7
71,1
75,4
71,2
76,4
70,7
75,4

75,9
70,6
78,0
70,8
79,9
71,0
74,1
70,5
77,2
70,9
75,8

75,8
70,5
78,1
70,4
79,0
70,7
74,1
69,2
77,0
71,0
75,6

71,2
74,7
70,8
77,4
70,3
78,5
71,1
76,8
70,9
75,9
70,4
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

75,9

75,3

76,6

76,7

77,1

2021 (Kocaeli)

69,9

70,4

70,7

71,0

70,3

71,1

70,3

71,0

T.C. Merkez Bankası tarafından açıklanan Türkiye geneli kapasite kullanım oranı ağustos ayında yüzde 77.1 ile
geçen yılın aynı ayına göre 3.8 puan, temmuz ayına göre 0.4 puan arttı.
Kocaeli Sanayi Odası tarafından her ay açıklanan Kocaeli sanayi kuruluşlarının kapasite kullanım oranı
ağustos ayında yüzde 71 olarak gerçekleşti. Ağustos ayı kapasite kullanım oranı, geçen yılın aynı ayına göre
2.5 puan, temmuz ayına göre 0.7 puan arttı.

İstihdam

İç Siparişler

Dış Siparişler

Firma Bildirimleri

Ağustos (yüzde)

Firma Bildirimleri

Eylül (yüzde)

1irma Bildirimleri

Eylül (yüzde)

Arttı

21

Arttı

23

Arttı

19

Değişmedi

72

Değişmedi

60

Değişmedi

66

Azaldı

7

Azaldı

17

Azaldı

15

Ağustos ayı anketine yanıt veren firmaların
bir önceki aya göre yüzde 21’inin istihdamlarının arttığı, yüzde 72’sinin istihdamlarında değişim yaşanmadığı, yüzde 7’sinin
istihdamlarının azaldığı belirlenmiştir.

Değerlendirmeye
alınan firmaların
ölçekleri

Firmaların yüzde 23’ü eylül ayında iç siparişlerinin arttığını belirtilirken, yüzde 17’si
siparişlerinin azaldığını belirtmiştir. Firmaların yüzde 60’ında ise sipariş miktarlarında
bir değişim yaşanmamıştır.

KOBİ
Büyük
Ölçekli

Ankete katılan firmaların yüzde 19’u dış siparişlerinin eylül ayında arttığını belirtirken,
yüzde 15’i azalış bildirmişlerdir. Firmaların
yüzde 66’sında ise alınan dış sipariş miktarlarında bir değişim yaşanmamıştır.

Bölgemizdeki sanayi sektöründeki gelişmelerin ve değişmelerin
aylık olarak takip edilmesi amacıyla hazırlanan ağustos ayı anketi
çerçevesinde Odamızca bir araştırma yapılmıştır. Araştırmaya katılan firma sayısı 137 adet olup bu firmaların yüzde 76’sı KOBİ, yüzde 24’ü büyük ölçekli firma niteliğindedir.
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TOBB Deprem ve Afet Çalışma Grubu
toplandı

K

ocaeli Sanayi Odası Başkanı Ayhan Zeytinoğlu’nun, TOBB Başkan Yardımcısı olarak sorumlu

olduğu TOBB Deprem ve Afet Çalışma
Grubu Toplantısında; ülkemizde yaşanan afetlerle ilgili TOBB tarafından

gerçekleştirilen yardımlar, ‘Sağlam
KOBİ’ projesi ve afetlere hazırlık için
yapılacak çalışmalar görüşüldü.

Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı Sağlık
ve Kimya Ürünleri Çağrısı Semineri’ne katılım...

K

ocaeli Sanayi
Odası Başkanı
Ayhan Zeytinoğlu; Sanayi ve
Teknoloji Bakanlığı,
Türkiye Odalar ve
Borsalar Birliği ile
Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşu
iş birliğinde gerçekleştirilen ‘Teknoloji
Odaklı Sanayi Hamlesi Programı Sağlık
ve Kimya Ürünleri
Çağrısı Bilgilendirme
Semineri’ne katıldı.
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Yalova, Orhangazi ve Gemlik TSO ziyareti

K

ocaeli Sanayi
Odası Başkanı
Ayhan Zeytinoğlu, TOBB Başkanı
Rifat Hisarcıklıoğlu ile
birlikte Yalova Ticaret ve Sanayi Odası,
Orhangazi Ticaret ve
Sanayi Odası ile Gemlik Ticaret ve Sanayi
Odası’nı ziyaret etti.
Söz konusu ziyaretlerde meclis üyeleriyle bir araya gelindi.
Sektör sorunları
ve çözüm önerileri
dinlendi.

Standartlara Yön Ver-Standardizasyon
Semineri’ne katılım

K

ocaeli Sanayi
Odası Başkanı
Ayhan Zeytinoğlu, Türk Standardları
Enstitüsü (TSE)’nün ev
sahipliğinde Wellborn
Luxury Hotel’de düzenlenen ‘Standartlara
Yön Ver-Standardizasyon Semineri’ne katıldı.
Seminerin açılışında
konuşan Ayhan Zeytinoğlu, standardizasyonun ulusal ve
uluslararası ticareti
kolaylaştırdığına ve
rekabet gücünü arttırdığına vurgu yaptı, oda
olarak TSE ile işbirliği
içinde olmaya devam
edeceklerini söyledi.
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Kocaeli İl Koordinasyon Kurulu ‘sel’
gündemiyle toplandı

K

ocaeli Sanayi
Odası Başkanı
Ayhan Zeytinoğlu, ülkemizde
meydana gelen sel
felaketleriyle ilgili
Kocaeli Valisi Seddar
Yavuz’un başkanlığında düzenlenen
istişare toplantısına
katıldı.

Kadın Girişimciler toplandı

K

ocaeli Kadın
Girişimciler
Kurulu, Nurcan
Babalık’ın başkanlığındaki icra kurulu
toplantısını KSO
Meclis Salonu’nda
gerçekleştirdi. Kurul
gündemindeki konular ve çalışmaları
değerlendirdi.
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Menşe Uygulamalarında Usül ve Esaslar
webinarı düzenlendi

K

ocaeli Sanayi
Odası ve Doğu
Marmara Gümrük ve Dış Ticaret
Bölge Müdürlüğü iş
birliği ile oda üyelerine yönelik ‘Menşe
Uygulamalarında
Usul ve Esaslar’ webinarı düzenlendi.

Ticaret Bakanı Mehmet Muş’u ziyaret...

K

ocaeli Sanayi
Odası Başkanı
Ayhan Zeytin
oğlu, Ticaret Bakanı
Mehmet Muş’u ziyaret etti. Bakan Muş’u
Kocaeli’ye davet
ederek, ağırlamaktan
memnuniyet duyacaklarını söyleyen
Zeytinoğlu, sanayicilerin sorunlarını ve
çözüm önerilerini içeren bir dosya sundu.
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KOCAELİ’DE TEMMUZ AYINDA TEŞVİK BELGESİNE BAĞLANAN YATIRIM PROJELERİ
FİRMA  

                  SEKTÖR

      YATIRIM TÜRÜ  YATIRIM TUTARI İSTİHDAM

UZMAR GEMİ İNŞA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

İMALAT - GEMİ YAPIMI VE ONARIMI

KYY

163.464.065

424

UZMAR GEMİ İNŞA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

İMALAT - GEMİ YAPIMI VE ONARIMI

KYY

163.464.065

417

DEMİRHAN TEL MAMÜLLERİ İNŞAAT GIDA VE PLASTİK SANAYİ
TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

İMALAT - B.Y.S. METAL EŞYA İMALATI

TEVSİ

65.318.413

86

ECZACIBAŞI MONROL NÜKLEER ÜRÜNLER SANAYİ VE TİCARET
ANONİM ŞİRKETİ

İMALAT - ECZACILIKTA VE TIPTA KULLANILAN KİMYASAL VE
BİTKİSEL KAYNAKLI ÜRÜNLERİN İMALATI

TEVSİ

35.500.000

12

ARICI MAKİNA GIDA İÇ VE DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

İMALAT - GIDA, İÇECEK VE TÜTÜN İŞLEYEN MAKİNELERİN İMALATI

KYY

31.892.130

45

TEBOSAN OTOMOTİV YAN SANAYİ İNŞAAT VE TİCARET ANONİM
ŞİRKETİ

İMALAT - MOTORLU KARA TAŞITLARI VE BUNLARIN MOTORLARIYLA
İLGİLİ PARÇA VE AKSESUARLARIN İMALATI

KYY

29.184.121

15

KESKİN KİMYA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

İMALAT - ANA KİMYASAL MADDELERİN İMALATI (KİMYASAL GÜBRE
VE AZOTLU BİLEŞİKLER HARİÇ)

MOD.

25.643.454

10

SAN BORU ENDÜSTRİ ANONİM ŞİRKETİ

İMALAT - DEMİR-ÇELİK ANA SANAYİİ

KYY

16.737.446

0

YMS YILDIZ İNŞAAT MALZEMELERİ İMALAT SANAYİ VE TİCARET
LİMİTED ŞİRKETİ

İMALAT - B.Y.S. METAL EŞYA İMALATI

TEVSİ

15.318.437

17

FORMFLEKS OTOMOTİV YAN SANAYİ VE TİCARET ANONİM
ŞİRKETİ

İMALAT - MOTORLU KARA TAŞITLARI VE BUNLARIN MOTORLARIYLA
İLGİLİ PARÇA VE AKSESUARLARIN İMALATI

TEVSİ,
NAKİL, ÜRÜN
ÇEŞİTLENDİRME

12.276.833

2

PNG MÜHENDİSLİK MAKİNE SANAYİ VE TİCARET LİMİTED
ŞİRKETİ

İMALAT - ÇATAL-BIÇAK TAKIMI, EL ALETLERİ VE HIRDAVAT
MALZEMELERİ İMALATI

TEVSİ

8.831.396

4

ENELSAN ENDÜSTRİYEL ELEKTRONİK SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ

İMALAT - ÖLÇME, KONTROL, TEST, SEYRÜSEFER V.B. AMAÇLI ALET
VE CİHAZLARIN İMALATI (SANAYİDE KULLANILAN İŞLEM K

TEVSİ

6.442.000

7

MAKFEN MAKİNE KİMYA İNŞAAT MÜHENDİSLİK SANAYİ VE
TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

İMALAT - TANK, SARNIÇ VE METAL MUHAFAZA İMALATI

TEVSİ

4.220.000

10

BANT BORU SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

ENERJİ - ELEKTRİK ÜRETİMİ, İLETİMİ VE DAĞITIMI

KYY

2.890.758

2

GERPA ELEKTRİK TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

İMALAT - B.Y.S. METAL EŞYA İMALATI

TEVSİ

2.802.618

7

ENSAN KALIP VE MAKİNE SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

İMALAT - METAL YAPI MALZEMELERİ İMALATI

TEVSİ, ÜRÜN
ÇEŞİTLENDİRME

2.551.843

10

TEZ MET MAKİNA İNŞAAT TAAHHÜT SANAYİ VE TİCARET
LİMİTED ŞİRKETİ

İMALAT - DİĞER ÖZEL AMAÇLI MAKİNELERİN İMALATI

TEVSİ

2.425.473

3

EMK MAKİNA KALIP SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

İMALAT - DİĞER ÖZEL AMAÇLI MAKİNELERİN İMALATI

TEVSİ

2.232.689

5

KARABUDAK MÜHENDİSLİK MAKİNA İMALAT SANAYİ LİMİTED
ŞİRKETİ

İMALAT - DİĞER ÖZEL AMAÇLI MAKİNELERİN İMALATI

TEVSİ

2.150.000

4

SAADE TURİZM OTELCİLİK VE İNŞAAT SANAYİ TİCARET LİMİTED
ŞİRKETİ

İMALAT - SEBZE VE MEYVELERİN İŞLENMESİ VE SAKLANMASI

KYY

2.062.400

15

ÖZTAŞ ÇELİK SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

İMALAT - B.Y.S. METAL EŞYA İMALATI

TEVSİ

1.374.516

4

BANT BORU SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

ENERJİ - ELEKTRİK ÜRETİMİ, İLETİMİ VE DAĞITIMI

KYY

1.264.599

2

ENS PLATFORM HİDROMEKANİK MAKİNE MÜHENDİSLİK
SANAYİ VE TİCARET AŞ

İMALAT - KALDIRMA VE TAŞIMA TEÇHİZATI İMALATI

TEVSİ

1.181.272

5

T

emmuz ayında Kocaeli merkezli
olarak planlanan 23 yatırım
projesi için 599,3 milyon liralık
harcama yapılacak. Bu projeler gerçekleştiğinde bin 106 kişilik istihdam
kapasitesi yaratılacak. Planlanan
yatırım projerinin 411 milyon lira
harcama gerektiren 8’i komple yeni
yatırım projelerinden, diğerleri tevsii
projelerinden oluşuyor.
Temmuz ayının yatırım şampiyonu olan ve 326,9 milyon liralık
yatırım öngören Uzmar’ın ardından
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Demirhan Tel Mamülleri 65.3 milyon
liralık harcama ile gerçekleştireceği
tevsi yatırımı ile 86 kişilik istihdam
kapasitesi sağlayacak.Proje ile yılda
541.7 bin kilogram PVC kaplı tel, 24.3
milyon kilogram PVC kaplı helezon çit
üretimi yapacak.
Dikkat çeken bir diğer yatırım
projesi de Eczacıbaşı Monrol Nükleer
Ürünler San ve Tic AŞ’nin yapacağı
35.5 milyon liralık yatırım olacak.
Tevsi özellikli proje ile eczacılık ve
tıpta kullanılan kimyasal ve bitkisel

kaynaklı ürünlerin imalatı gerçekleştirilecek. Arıcı Makina 31,9 milyon
liralık yatırım projesi ile 45 kişilik
istihdam sağlayacak. Şirket et kıyma,
plastik tabak kapatma, et testeresi, kavurma kazanı gibi makinalar
üretecek.
Tebosan şirketi 29,2 milyon liralık
harcama ile motorlu kara taşıtları
parçaları üretimi yaparak 15 kişilik istihdam yaratacak. Keskin Kimya 25.6
milyon lira harcamayla ana kimyasallar üretimi gerçekleştirecek.

Uzmar, 326,9 milyon liralık tutar ile temmuz
ayının yatırım şampiyonu oldu

T

emmuz ayının yatırım şampiyonu Kocaeli Serbest
Bölgesi’nde (KOSBAŞ) faaliyet
gösteren Uzmar Gemi İnşa Sanayi ve
Ticaret AŞ oldu.
KOSBAŞ’ta faaliyet gösteren
kılavuzluk, romörkörlük hizmetleri
ve romörk üretimi yapan şirket 326.9
milyon liralık harcama gerektiren
yatırım ile gemi yatırımı ve üretimi gerçekleştirecek. Başiskele’de
gerçekleştirilecek yatırım projesi tamamlandığında 841 kişiye istihdam
sağlayacak.
Halen üretim tesislerinde bin
500 kişilik istihdam kapasitesi olan
şirket yapacağı komple yeni yatırım
ile sektördeki kapasitesini daha da
geliştirecek. 1979 yılında Kaptan
Altay Altuğ tarafından kurulan şirket
bugün romörkör üretiminde uzmanlaşan şirkete sözkonusu yatırımı için
Sigorta Primi İşveren Hissesi, KDV
İstisnası, Gümrük Vergisi Muafiyeti
teşvikleri tanındı.
Yılda ortalama 17 adet römokör
inşa eden tersane pandemi sürecinde çalışan sağlığını korumak için de
kendi bilim kurulunu oluşturarak önlem aldı. Üretimin yüzde 99’unu ihraç
eden Uzmar Tersanesi, 23 ülkeye
200’ün üzerinde römokör ihraç etti.

UZMAR HAKKINDA...
UZMAR’ın hikâyesi, Kıdemli Kaptan Altay
Altuğ’un 1973 yılında, Ege Denizi’ndeki
limanlara hizmet vermek üzere, “Türkiye’nin
İlk Özel Kılavuzluk ve Römorkörcülük Şirketi”ni
kurmasıyla başladı.
1996 yılında, kendi filosunu genişletmek
amacıyla kendi römorkörlerini inşa etmeye
başlayan UZMAR, çok kısa bir sürede ihracat
potansiyeli yüksek bir üretim kalitesi ve
hızı yakalayarak dünyanın önemli römorkör
işletmecisi firmalarına ardı ardına teslimler
gerçekleştiren, sektörde öncü bir gemi inşa
uzmanı haline geldi.
UZMAR, 2007 yılında Kocaeli Serbest
Bölgesi’nde kurduğu modern tersanesinde,
son teknoloji ürünü deniz araçlarını üretmek
için istasyon bazlı seri üretim yöntemini
kullanmaktadır.
UZMAR, kurulduğu günden beri denizciliğin köklü geleneklerini ve değerlerini takip
etmekte ve korumaktadır.
Bugün, Nemrut Koyu / Aliağa – Ambarlı
Limanı / İstanbul – Hatay Limanı / İskendurun
ve Akçansa Limanı / Çanakkale ’de, yılda 30
binin üzerinde başarılı manevra gerçekleştiren

UZMAR, aynı zamanda da 6 kıtada 22’den
fazla ülkeye birçok farklı tipte deniz aracının
ihracatını yapmaktadır.
Kaptan Altay Altuğ’un profesyonel yaklaşımı ve ileri görüşlü girişimleri, günümüzün
liman operasyonlarının ve kılavuzluk hizmetlerinin modern standartlara ulaşmasında
önemli rol oynamıştır.
İlk Kılavuzluk İstasyonu / İzmir
İlk Yerleşik Kılavuzuk İstasyonu / Türkiye
İlk Kılavuzluk Radyo İstasyonu / Türkiye
İlk Özel Kılavuzluk ve Römorkörcülük
Hizmetleri Şirketi / Türkiye
İlk Özel Kılavuzluk İstasyonu / Türkiye
İlk kez Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı
tarafından, “Yetkili Kılavuzluk ve Römorkörcülük Hizmeti Şirketi” yetkinliği belgesi
alan özel kuruluş.
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[eğitim ►

KSO’nun destek verdiği
İzmit MTAL’in kontenjanı doldu
Mesleki eğitimin kalitesini artırmak ve iş dünyasının ihtiyaç duyduğu iş
gücünün yetiştirilmesini sağlamak amacıyla Kocaeli Sanayi Odası’nın destek
verdiği İzmit MTAL, tüm bölümlerde tam doluluk oranına ulaştı

İ

ş dünyasının ihtiyaç duyduğu nitelikli insan gücünün yetiştirilmesi
amacıyla mesleki ve teknik eğitim
verilen okullarda öğrenci ve öğretmenlerin sosyal-zihinsel becerilerinin
geliştirilmesi, mesleki bilgi, beceri ve
yabancı dil yeteneklerinin artırılması amacıyla MEB, TOBB ve TOBB ETÜ
arasında imzalanan Mesleki İşbirliği
Protokolü, meslek liselerine olan talebi artırdı. Protokol kapsamında 113
meslek lisesini sahiplenen oda ve borsaların çalışmaları meyvelerini verdi,
bu okulların kontenjan dolululuk oranı
yüzde 96’ya ulaştı. Kocaeli, bu alanda
da büyük bir başarı sağladı ve Kocaeli Sanayi Odası (KSO)’nın tam destek
verdiği İzmit Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (MTAL)’nde, tüm bölümlerde ilk yerleştirmede yüzde 100 doluluk oranına ulaşıldı.
8 ALANDA TAM DOLULUK
8 mesleki ve teknik bölümle eğitim
veren İzmit Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi; Endüstriyel Otomasyon,
Makine Teknolojisi, Motorlu Araçlar
Teknolojisi, Metal Teknolojisi, Mobilya ve İç Mekan Tasarımı, Elektrik ve
Elektronik Teknoloji, Kimya Teknolojileri, Bilişim Teknolojileri Alanları’nda

48 Kocaeli Odavizyon

yüzde 100 doluluğa ulaştı, 450 öğrencilik kapasitesini doldurdu. KSO’nun
destek verdiği okul; mesleki/teknik
donatı alanlarının fazlalığı, uzman
eğitimci kadrosu ve kaliteli eğitimiyle
öğrencilerin rağbet gösterdiği bir eğitim kurumu olarak ön plana çıktı.
ÖĞRENCİLERE VE AİLELERİNE
TEŞEKKÜR
Mesleki eğitimin ve nitelikli iş gücünün yetişmesinin ülkemizin refahı
için önemli olduğunun altını çizen KSO
Yönetim Kurulu Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, mesleki eğitme yönelik farkındalığın artmış olmasından dolayı

memnuniyet duyduğunu belirtti, okulu
tercih eden öğrencilere ve onları destekleyen ailelerine teşekkür etti. Okul
müdürü Mehmet Aktaş da okulun 71
yıllık köklü bir eğitim kurumu olduğunu hatırlattı, TOBB ile yapılan protokol
kapsamında KSO’nun desteklediği bir
proje okulu olmanın artılarını yaşadıklarını söyledi. Aktaş,“ TOBB –KSO
Protokolü Proje Okulu olarak emin
adımlarla, öğrencilerimizin yarınlara hazırlanmasını, üretimin istihdam
gücü olmalarını hedefliyor ve destekliyoruz. Mesleki ve teknik eğitime verilen destek geleceğimizin üretim köprüsü olacaktır” dedi.

[ziyaret ►

15. Uluslararası Savunma Sanayi Fuarı’na
ziyaret

K

ocaeli Sanayi
Odası Yönetim
Kurulu Başkanı
Ayhan Zeytinoğlu ve
Meclis Başkanı Hasan
Tahsin Tuğrul, 15.
Uluslararası Savunma Sanayi Fuarı’nı
ziyaret etti. Ziyarette, Aselsan Genel
Müdürü Sayın Haluk
Görgün ve Hava
Kuvvetleri Komutanı
Sayın Hava Orgeneral
Hasan Küçükakyüz
ile bir araya gelinerek
istişareler bulunuldu.

30 Ağustos Zafer Bayramı kabul töreni...

K

ocaeli Sanayi
Odası Başkanı
Ayhan Zeytinoğlu, Kocaeli Valisi
Seddar Yavuz ve eşi
Selda Yavuz’un ev
sahipliğinde, Valilik
Yerleşkesi’nde düzenlenen 30 Ağustos
Zafer Bayramı Kabul
Töreni’ne katıldı.
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[meslek komiteleri ►

5-6 Ekim 2021 tarihinde düzenlenecek Kocaeli Sanayi Odası 3. Proses Emniyeti Sempozyumu ve Sergisi’nin Bilim
Kurulu Toplantısı, video konferans yöntemi ile gerçekleştirildi.

KSO Ağaç ve Ağaç Ürünleri Sanayi Grubu ile Mobilya İmalatı
Sanayi Grubu’nu temsil eden
6. ve 26. meslek komitelerinin
ağustos ayı toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıya katılan
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi
Ustam Kocaeli Projesi Sorumlusu Büşra Özdağ ‘Ustam Kocaeli Projesi’ hakkında komite
üyelerine bilgilendirmelerde
bulundu.

9. ve 10. Kimya Meslek Komiteleri
Toplantısı; müsilaj, AB Yeşil Mutabakatı, Proses Emniyeti Sempozyumu, koronavirüs salgını,
aşılama çalışmaları ve konteyner
soruları gündemi ile online olarak
toplandı.
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KSO Plastik İnşaat Malzemeleri
ve Diğer Plastik Ürünler Sanayi
Grubu’nu temsil eden 13. meslek
komitesi ağustos ayı toplantısında
sektördeki gelişmelerin yanı sıra
pandemideki son süreci ve gündemi
meşgul eden konuları görüştü.

KSO Demir Dışı Metaller Sanayi
Grubu’nu temsil eden 18. meslek
komitesi toplantısında AB Yeşil
Mutabakatı kapsamında yakın zamanda uygulanmaya başlanacak
olan ‘Karbon Vergisi’ konusunda
ülkemiz sanayicilerinin hızlıca
alması gereken önlemler değerlendirildi.

KSO, Elektrikli
Teçhizat Ürünleri
Sanayi Grubu’nu
temsil eden 21.
meslek komitesinin toplantısında
‘Ustam’ projesini
anlatmak üzere
Kocaeli Büyükşehir
Belediyesi Strateji
Planlama ve Bilgi
işlem Şefi Çetin
Alkan toplantıya
dahil oldu, projenin
içeriği, hedefleri,
amaçları ve bu güne
kadar geldiği noktayı rakamlarıyla
paylaştı.
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[meslek komiteleri ►

KSO Genel Amaçlı Makine İmalatı Sanayi Grubu’nu temsil eden 23. meslek komitesi, ağustos ayı toplantısında
USTAM Projesi hakkında üyelerimize daha detaylı bilgi vermek ve sürecin nasıl işlediğini anlatması amacıyla KBB
Mesleki Eğitim Birimi’nden Büşra Özdağ’ı konuk etti. Toplantıda, 23. meslek komitesinin başlatmış olduğu ‘Sanayiye
Uzman Projesi’nin gidişatı ve ne neler yapılacağı hakkında bilgi paylaşımı da yapıldı.

KSO 24. ve 36.
otomotiv meslek komiteleri ağustos ayı
toplantısını gerçekleştirdi. Toplantıda;
Türkiye yan sanayisinin bölgesel tedarik
zincirlerinde yer
alması için stratejiler
görüşüldü, ÖTV ile
ilgili matrah artışının belli modellerde
özellikle iç pazara
faydası olduğu belirtildi ve aşı olmayı
reddeden personelin
durumuyla ilgili bilgi
alışverişi yapıldı.

Kocaeli Sanayi Odası Hesapları İnceleme Komisyonu, aylık toplantısını
gerçekleştirdi.

52 Kocaeli Odavizyon

KSO Diğer Ulaşım Araçları Bakım ve Onarım Sanayi Grubu’nu temsil eden 25. meslek komitesi, eylül ayı toplantısında
sektörde yaşanan sorunları konuştu, aşılamanın gerekliliği konusunda görüş alışverişinde bulundu.

İçecek Sanayi Meclisi gündem değerlendirmesi için bir araya geldi

T

ürkiye Odalar ve Borsalar Birliği
(TOBB) Türkiye İçecek Sanayi
Meclisi; TOBB Yönetim Kurulu
Üyesi Cengiz Günay’ın katılımı ve İçecek
Sanayi Meclis Başkanı Ozan Diren
başkanlığında, video konferans yoluyla
bir araya geldi.
TOBB Yönetim Kurulu Üyesi Cengiz
Günay yaptığı açılış konuşmasının
ardından söz alan Meclis Başkanı Ozan
Diren, Ticaret Bakanı Mehmet Muş ile
gerçekleştirilen Sektör Meclisleri İstişare
toplantısında dile getirilen konular
hakkında bilgi verdi.

Diren ayrıca, sektörün özellikle
yarı mamul üreticilerini ilgilendiren
ve meyve olarak saklanamayan tarım
ürünlerinin ikincil versiyonlarının
lisanslı depoculuk kapsamına alınması
ve bunların üretildiği fabrikalarının
da lisanslı depo sayılmasına olumlu
bakıldığını ifade etti.
Meclisin çalışma alanları ile yol
haritasını somutlaştırmak üzere Meclis
Sektör Raporu ve Strateji Belgesi
hazırlıklarına başlayan Türkiye İçecek
Meclisi Depozito Yönetim Sistemi
Çalışma Grubu tarafından hazırlanan

raporu değerlendirdi.
Su Kanunu Taslağı ve 1. Su Şurası
çalışmaları hakkında bilgi alan
Meclis, sanayide su kullanımının
ücretlendirilmesi ve havza bazlı
yönetimde havza komisyonlarının suyun
hangi temel alanlarda kullanılacağının
belirlemesi gibi hususlara ilişkin
değerlendirmelerde bulundu ve Su
Kanunu Taslağı’nın Şura çıktıları ile
entegre edilmesi gerekliliğine vurgu
yaptı. TOBB Yönetim Kurulu Üyesi Cengiz
Günay, ilgili yetkililerle bağlantı kurularak
sürece destek verileceğini ifade etti.
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[makale ►

Gümrük Birliği’nin Geleceği ve
Alternatif Senaryolar
Doç. Dr. Çiğdem NAS
İKV Genel Sekreteri

Türkiye-AB ilişkilerinin geleceğine yönelik senaryolar
değerlendirilirken esas hedef, Türkiye-AB Gümrük Birliği’nde geriye
doğru adım atılması yerine, onu daha iyi işleyen ve daha kapsamlı
bir modele dönüştürülmesi için atılacak adımlar olmalı.

T

ürkiye ile AB arasındaki
Gümrük Birliği (GB) 1996’dan
beri yürürlükte ve 1963 tarihli
Ankara Anlaşması’nda öngörülen
ortaklık ilişkisinin son dönemini
oluşturuyor. Taraflar arasında sanayi ürünleri ve işlenmiş tarım ürünlerinde gümrük vergisi, miktar kısıt-
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laması ve eş etkili her türlü önlem
ve uygulamayı yasaklayan Gümrük
Birliği aynı zamanda Türkiye’nin AB
Ticaret Politikası ve Ortak Gümrük
Tarifesi’ne uyumunu zorunlu kılıyor.
Türkiye’nin 2005 yılında başlayan AB katılım müzakereleri üyelik
ile sonuçlanması halinde, Türkiye AB

üyesi olarak iç pazarının bir parçası
olacak ve AB ticaret politikasının
yapım ve karar alma süreçlerinde
yer alacaktı. Ancak üyelik sürecinin
tamamlanmamış olması, gümrük
birliğindeki bazı soruların giderilmesi ve kapsamının genişletilmesi
için yeni bir müzakere sürecinin
başlatılması ihtiyacını açığa çıkardı.
Zaten üyelik müzakerelerinde gümrük birliği ile ilişkili olan 8 fasıl 2006
yılında AB Konseyi’nin adlığı kararla
askıya alınmıştı. Bunun gerekçesi
ise Türkiye’nin liman ve hava limanlarını Güney Kıbrıs Rum Yönetimi
(GKRY) bandıralı taşıtlara açmaması
ve bu sebeple gümrük birliğini Üye
Devletlere tümüyle ve ayrım olmadan uygulamaması olarak formüle
edilmişti.
Gümrük birliğinin güncellenmesi ve kapsamının genişletilerek

modernize edilmesi hedefi 2014
yılında yayımlanan Dünya Bankası
raporu ile gündeme gelmiş, sonrasında Kıdemli Memurlar Çalışma
Grubu tarafından belirli bir çerçeveye oturtulmuş ve 2015 yılında
dönemin Ekonomi Bakanı ve Avrupa
Komisyonunun Ticaretten Sorumlu Üyesi’nin vardığı mutabakat ile
hız kazanmıştı. 2016 yılının sonunda Avrupa Komisyonu Türkiye
ile müzakereleri başlatmak için
Konsey’den yetki talebinde bulunmuştu. Ancak o talep yerine getirilmedi. Önce Almanya ve Avusturya
gibi bazı Üye Devletler Türkiye’deki
siyasi durum ve hukuki gelişmeler
sebebiyle karşı çıktı. Daha sonra
2018 yılında Konsey tarafından alınan kararla AB, Türkiye ile Gümrük
Birliği’nin güncellenmesine ilişkin
müzakerelerin başlatılmasının düşünülmediğini açıkladı.
Özellikle Doğu Akdeniz’de
Türkiye ve AB arasındaki gerilimin
azaltılmasına yönelik olarak Ekim
2020 AB Zirvesi’nde ortaya atılan
Pozitif Gündemin en önemli unsurlarından birini de yine gümrük birliğinin güncellenmesi oluşturuyordu.
Bu konu Mart 2021 ve Haziran 2021
AB Zirveleri’nde gündeme geldi ve
gümrük birliğinin modernizasyonu
müzakerelerinin başlatılması için
Komisyona yetki verilmesine paralel
olarak var olan ticareti zorlaştırıcı
uygulamaların giderilmesine yönelik teknik hazırlıkların da yapılması
istendi. Bu doğrultuda Avrupa Komisyonu ve Ticaret Bakanlığı yetkilileri arasında görüşmelere başlandı
ve temmuz ayında Gümrük Birliği
Ortak Komitesi toplandı. Özellikle
AB’nin şikayetçi olduğu ek gümrük
vergisi ve menşe şehadetnamesi
gibi uygulamaların kaldırılmasında
sonuç alındı.
Ancak tam bu gelişmeler yaşanırken, Avrupa Parlamentosu Uluslararası Ticaret Komitesi’nde (INTA)
görüşülmesi planlanan bir raporun
öne sürdüğü hususlar oldukça dikkat çekti. “The EU-Turkey Customs
Union and Trade Relations: What

Options for the Future? (AB-Türkiye
Gümrük Birliği ve Ticaret İlişkileri:
Gelecek İçin Hangi Seçenekler?” adlı
rapor komitenin talebi üzerine hazırlatılmış olup Erdal Yalçın ve Gabriel Felbermayr tarafından kaleme
alınmıştı. Rapor, gümrük birliğinin
getirdiği faydaları detaylı bir şekilde
ele almasına rağmen, gümrük birliği
ilişkisinin belirli ölçüde bir siyasi entegrasyon gerektirdiği ve TürkiyeAB ilişkilerinin geldiği durumda bu
siyasi entegrasyonun söz konusu
olmaması gerekçesiyle gümrük birliğinin devam ettirilemeyeceğini, bu
sebeple bir Serbest Ticaret Anlaşması (STA)’na dönüştürülmesinin de
geçerli bir seçenek olarak dikkate
alınması gerektiğini ileri sürüyor.
AP Uluslararası Ticaret Komisyonu
İçin Hazırlanan Rapor
Söz konusu rapor AB ve Türkiye arasındaki Gümrük Birliği’nin
özellikle sınai ürünlerinde ticareti
artırıcı olumlu etkilerini ele aldıktan
sonra gümrük birliğinde var olan
asimetriden kaynaklanan sorunları
ayrıntılı bir şekilde analiz ediyor.
Raporda, gümrük birliğinin Türkiye
için birçok ekonomik faydaya yol
açmasına rağmen, özellikle üçüncü
ülkelere uygulanan asimetrik tarifeler nedeniyle bazı olumsuzlukları da
olduğu belirtiliyor. Var olan koşulları ele aldıktan sonra, rapor Türkiye
ve AB arasındaki ekonomik ve ticari
ilişkilerin geleceği için 4 farklı seçeneğin olası etkisini analiz ediyor. Bu
seçenekler şu şekilde sıralanıyor:
• Mevcut gümrük birliği çerçevesi-

nin olduğu haliyle devamı,

• Gümrük birliğinin modernizasyo-

nu ve güncellenmesi,

• İkili ticari ilişkilerin derin ve kap-

samlı bir STA’ya dönüştürülmesi
(DKSTA-Deep and Comprehensive Free Trade Agreement”),
• Gümrük birliğinin askıya alınması
(DTÖ kurallarının geçerli olması).
Rapor, Türkiye ve AB arasındaki ekonomik ve siyasi ilişkilerde
yaşanan zorluklara değinirken,
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Rapor, Türkiye ve AB
arasındaki ticari ilişkilerin
geleceğinin sadece
ekonomik etki analizlerine
göre şekillendirilemeyeceğini,
siyasi ilişkilerin etkisinin de
dikkate alınması gerektiğini
vurguluyor.
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bu zorlukların aşılamamasının bir
kısır döngü yarattığı ve Türkiye
ekonomisi için olumsuz etkileri
olmaya başladığını öne sürüyor.
Bu olumsuzlukların istikrarsızlığa
neden olabileceği ve uzun vadede
ilişkilerin daha da bozulmasına yol
açabileceği ileri sürülüyor. Buradan
yola çıkarak AB ile siyasi gerilimlerin
olduğu bir ortamda ekonomik ilişkileri stabil tutmanın bir yolu olarak
Derin ve Kapsamlı Serbest Ticaret
Anlaşması (DKSTA) opsiyonu destekleniyor. DKSTA’nın tıpkı AB-BK
Ticaret Anlaşması’nda olduğu gibi
alternatif bir ekonomik entegrasyon
yol haritası sunabileceği söyleniyor.

Bununla birlikte, gümrük birliğinden
farklı olarak STA’nın menşe kurallarının uygulanmasını gerektireceği ve
Türkiye’nin AB değer zincirlerindeki
rolü açısından ticareti azaltıcı yönde
bazı olumsuz etkileri olacağı da
ekleniyor. Bunun yanında, gümrük
birliğinden çıkıldığı için AB ticaret
politikasına uyum ve ortak gümrük
tarifesini uygulama yükümlülüğü de
kalkacağından, Türkiye’nin AB dışı
ülkelerle ticaretini kendisinin belirlemesi imkânı doğuyor. Ancak AB ile
ticaretin azalmasını AB dışı ülkelerle
telafi etmenin mümkün olamayacağı ve gümrük birliğinin yerini bir
DKSTA’nın almasının Türkiye’nin

GSYH’sında % 0,8 oranında bir
azalmaya yol açacağı sonucuna
varılıyor.
Rapor, ekonomik analizlere
göre Türkiye ve AB arasındaki ticari
ve ekonomik ilişkilerin geleceği
açısından iki tarafa da en fazla
fayda sağlayacak modelin gümrük
birliğinin modernizasyonu olduğunu
belirtiyor. Bununla birlikte, AB ve
Türkiye arasında var olan Gümrük
Birliği’nin kısmi bir gümrük birliği
olduğu ifade ediliyor. Bunun sebebi
olarak öncelikle gümrük birliğinin
tarım ürünlerini kapsamaması,
Türkiye’nin AB STA’larına taraf olamaması sebebiyle asimetrik olması

ve Türkiye’nin AB ortak gümrük
tarifesinin belirlenmesinde etkisinin
son derecede sınırlı olması gösteriliyor. Bu sorunların aşılamamasının
Türkiye’nin gümrük birliği kurallarına uyum sağlamasını zorlaştırdığını
belirtiyor. Yazarlara göre, var olan
siyasi koşullar altında, gümrük
birliğinin özellikle ikinci ve üçüncü kısıtlarını aşma ihtimalinin çok
düşük olduğu ve çok daha güçlü
bir siyasi yakınlaşmayı gerektirdiği
sonucuna varılıyor. Türkiye ve AB
arasındaki siyasi ilişkilerin durumuna bakarak, ilişkilerin geleceğinde
ele alınabilecek seçenekler arasına
statükoyu devam ettirmek, gümrük

birliğini modernize etmek ve kapsamını genişletmek ve gümrük birliğini
askıya almak seçeneklerinin yanı
sıra AB’nin BK, Japonya ve Kanada
ile yaptığı modern STA’lar gibi bir
DKSTA’ya dönüştürmek seçeneğinin
de eklenmesi gerektiği ileri sürülüyor. Bu tür bir STA’nın gümrük
birliğinden daha sığ (daha az derin)
olduğu ve menşe kurallarının uygulanması sebebiyle değer zincirlerini
aksatma ihtimalinin bulunduğu
kabul ediliyor. Ancak STA’nın gümrük birliği ile karşılaştırıldığında çok
daha az siyasi entegrasyon gerektirmesinin, Türkiye ve AB arasındaki
ilişki dikkate alındığında, ilişkilerin
geleceği açısından daha gerçekçi
bir model olduğu ifade ediliyor.
Raporun, STA’nın gümrük birliğine
göre ticareti azaltma etkisi olsa da
neden tercih edilebileceğini açıklayan, temel argümanı ise şu cümlede
özetleniyor: “Siyasi entegrasyon
olmayan bir GB’de kalıcı uyum sorunları ve sürekli gerilimler görülür
ki bunlar ikili ekonomik ilişkilere
STA’ya geçmekten daha fazla zarar
verebilir”.
AP Uluslararası Ticaret Komitesi
için hazırlanan bu rapor, Türkiye
ve AB arasındaki ticari ilişkilerin
geleceğinin sadece ekonomik etki
analizlerine göre şekillendirilemeyeceğini, siyasi ilişkilerin etkisinin
de dikkate alınması gerektiğini
vurguluyor. Bu tespite katılmakla
birlikte, Türkiye’nin herhangi bir
üçüncü ülke gibi ele alınmasına ve
siyasi ilişkilerde yaşanan zorlukların Türkiye’nin geri döndürülemez
biçimde AB’den uzaklaşması şeklinde yorumlanmasına katılmak mümkün değil. Türkiye-AB ilişkileri uzun
soluklu ilişkilerdir ve geçtiğimiz 5-6
seneye bakarak ilişkilerin geleceğini ipotek altına sokacak kararlar
vermekten kaçınmak gerekir. Asıl
hedef gümrük birliğinden geriye bir
adım atmak değil, gümrük birliğini
daha iyi işleyen ve daha kapsamlı
bir modele dönüştürmek olmalıdır.
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AVRUPA İŞLETMELER AĞI DOĞU MARMARA ABİGEM
TİCARİ ve TEKNOLOJİK İŞBİRLİĞİ PLATFORMU
Avrupa İşletmeler Ağı, Avrupa Birliği ile
ilgili konularda, özellikle KOBİ ölçeğindeki kurumlar için önemli başvuru noktalarından biridir. Bu ağ, belirgin sorulara ana dilde ve pratik
yanıtlar sunmak üzere organize olmuştur. Yapı
içinde yaklaşık 600 adet yerel organizasyon
bulunmakta, bu organizasyonlar yaklaşık 4
bin çalışanı ile girişimcilere rekabetçi güçlerini desteklemek amacıyla hizmet vermektedir.
Yaklaşık 4 bin çalışanın birbiri arasında iletişim kurmak için yapılandırılan ağ üzerinde
iletişime geçtiğimiz KOBİ’lerin bilgileri potansiyel işbirliği fırsatları için yayınlanmaktadır.
Projenin amacı projeye dahil olan tüm ülkeler
arasındaki ekonomik faaliyetleri geliştirmek ve
genişletmektir.
Bu bağlamda, Avrupa İşletmeler Ağı Doğu
Marmara Konsorsiyumu’nun bir parçası olan
Doğu Marmara ABİGEM yayınlanan yabancı
KOBİ profillerini Türk firmalar ile paylaşmakta ve Türk firmaların bilgilerini ticari işbirliği
profil formu oluşturarak sistemde yayınlamaktadır. Ticari yada teknolojik işbirliği fırsatı arayan, dışa açılmak ve pazar payını genişletmek
isteyen firmalar ücretsiz olarak bu hizmetimizden faydalanabilirler.
Yayınlanan profiller hakkında bilgi
almak yada firmanıza uygun profili aramak için Doğu Marmara ABİGEM ile
iletişime geçebilirsiniz.
Kocaeli Merkez Ofisi
0 262 323 08 56
Yelda Kanpara ve Burak Çakır
ykanpara@abigemdm.com.tr;
bcakir@abigemdm.com.tr

Ticari ve Teknolojik İşbirliği Teklif ve Talepleri
Referans no:TOPT20210727001
Portekizli KOBİ, temiz enerji üretimini ve dolayısıyla kârı artırmayı
vaat eden güneş panelleri için yenilikçi ve yıkıcı bir teknoloji birimi
geliştirmiştir. KOBİ, elektronik komponent üreten büyük şirketler,
portföyünü büyütmek isteyen güneş enerjisi için ürün üreten şirketler
veya yenilenebilir güneş enerjisi üreten şirketlerle lisans, ticari veya
üretim anlaşması yapmak istemektedir.
Referans no: TOAT20210805001
Avusturyalı KOBİ, rotor kanatlarında hassas buz tespiti ve sıcaklık
ölçümü için çoklu otonom, ince ve esnek sensörlerden oluşan sensör
çözümleri geliştirmektedir. Bu yenilikçi, uyarlanabilir ürün, rüzgar
türbinlerinin enerji verimini artırmakta ve güvenli ve optimum çalışmasını sağlamaktadır. Artan verimlilik ve yerinde denetimlerde
azalma nedeniyle maliyet tasarrufu sağlanmaktadır. KOBİ, teknik
destek ile lisans, teknik ve ticari anlaşmalar için ortaklıklar aramaktadır.
Referans no: TODE20210705002
Batarya veya elektrikle çalışan makinelerin sistem yerleşiminde
kapsamlı uzmanlığa sahip bir Alman girişimi, yanmalı güç aktarma
organlarını pille elektrikle çalışan aktarma organları ile değiştirmeyi
amaçlayan mobil makine üreticilerine tüm aktarma organları sistemlerinin geliştirilmesi ve üretimi hizmetini sunmaktadır. Teknik destek
ve üretim anlaşmaları içeren ticari anlaşmalar aranmaktadır.
Referans no: TOFR20210628001
Elektromanyetik sensörlerin ve dönüştürücülerin geliştirilmesi ve
üretiminde faaliyet gösteren Fransız KOBİ işletmesi, IoT cihazları
veya sensör için kablosuz otonom güç kaynağı sağlayan elektrik teli
veya kablolarından yeni bir enerji toplama teknolojisi geliştirmiştir.
Teknik destekli ticari bir anlaşma veya yeni ürünlerin geliştirilmesi
konusunda teknolojik işbirliği için sensörler, IoT ürünleri veya IoT
iletişim cihazları geliştiren endüstriyel ortaklar aramaktadırlar.
Referans no: TRNL20210517001
Hollandalı bir start-up, su geçiren bir karo geliştirmiştir. Karo dairesel ve iklime uyumlu bir üründür ve taranan tortulardan yapılmıştır.
Yağmur suyu hala toprağa sızabilir, bu nedenle şiddetli yağmurlar
kanalizasyon sistemlerinin taşmasına ve sokakların taşmasına neden
olmaz. Şirket, karo üretimini üst seviyelere çıkarmak istemektedir
ve ortak geliştirme için uzmanlık ve özel teknoloji ile üretim ortakları
aranmaktadır. Şirket, bir üretim ve/veya teknik işbirliği anlaşması
aramaktadır.
Referans no:BODE20210806001
Bir Alman KOBİ’si, sert kireç ve korozyona karşı koruma sağlamak
için su borularının ana hatlarına veya kazanların ve diğer cihazların
önüne kurulacak patentli bir su arıtma sistemi sunmaktadır. Uygulamalar özel evler, ticari binalar, ofis binaları, hastaneler ve endüstriyel uygulamalardır. Suyu yumuşatmaz, mineralleri çıkarmaz, agresif mineralleri nötralize ederek metal yüzeyleri koruyarak daha iyi
performans sağlar. Distribütörlük anlaşmaları aranmaktadır.
Referans no: BRCZ20210805001
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