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KSO Yönetim Kurulu Başkanı Zeytinoğlu:

Enflasyonla mücadelede ana araç
‘denk bütçe’ olmalı...

K

SO Başkanı Ayhan Zeytinoğlu bütçe açıklarının
kapatılması için hükümet tarafından denk bütçeyi
sağlamak üzere atılan sıkı para politikasına yönelik
adımların zorunlu olarak desteklenmesi gerektiğini
söyledi. Bütçe açığı ve cari açığın aynı anda yaşanmasının ekonomi üzerindeki olumsuz etkilerine işaret eden
Zeytinoğlu ancak denk bütçe ile enflasyonun önce durdurulup, sonra düşürülebileceğini söyledi. Bütçe açığının
yükselmesi halinde bankacılık sistemindeki kaynakların
kamu ihtiyaçları için kullanıldığını, bunun da faizler üzerinden yatırımları vurduğunu anlatan Ayhan Zeytinoğlu
Türkiye’nin rekor kıran ihracatla şans yakaladığını, buna
karşın enflasyon ve sonuçta ikiz açık ile risk biriktirdiğini
söyleyerek ekonomik değerlendirmelerde bulundu...
İHRACAT
Haziran ayında ihracat tarihi rekorla yüzde 46,9 artışla 19 milyar 773 milyon dolara çıktı. Mayıs ayına göre artış
yüzde 19,8 olarak gerçekleşti. Yıllık ihracatımız da haziran
itibariyle 199 milyar 567 milyon dolar olarak gerçekleşti.
Aylık bazda 20 milyar dolarlık ihracat seviyelerini sık sık
dile getiriyorduk. Yine rekorlarla devam ediyoruz.
Halen çip, konteyner bulamama ve gemi hatlarındaki sorunların devam etmesine rağmen bu seviyeyi çok
olumlu buluyoruz.
Rekabetçi kurun ihracatı desteklemesi de çok önemli.
Belirli bir istikrarda olan bir kura sahip olmak ve bu kurun
ihracatımızı desteklemesini bekliyoruz. Ayrıca, TürkiyeAB görüşmelerinin hızlanmasıyla ihracatta yeni rekorlar
kırmayı bekliyoruz.
AB ile TIR taşımacılığı konusunda yaşadığımız sorunlar, kotalar, geçiş sınırlamaları ve ücretlerindeki sorunlar
giderilirse 2021 yılında rekor büyüme görebileceğimize
inanıyoruz.
İTHALAT
İthalat haziran ayında yüzde 38,8 artışla 22 milyar
661 milyon dolar olarak gerçekleşti. Aylık bazda artış
yüzde 9,9 olarak gerçekleşti.
Alt kalemlerde aylık bazda artışlara baktığımızda:
Yatırım mallarında yüzde 18,5, Hammaddelerde yüzde
7,7, Tüketim mallarında yüzde 14,8 olarak görüyoruz. Haziran ayında dış ticaret açığı yüzde 1,04 artışla 2 milyar
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888 milyon dolar oldu. İhracatın ithalatı karşılama oranı
ise yüzde 87,3’e yükseldi. Önümüzdeki aylarda turizm
gelirlerindeki artışla da birlikte cari açığa olumlu yansımalarını bekliyoruz.
ENFLASYON
Enflasyon verilerine baktığımızda haziran ayında;
TÜFE aylık yüzde 1,94 artışla yıllık bazda yüzde 17,53’e,
ÜFE aylık yüzde 4,01 artışla yıllık bazda yüzde 42,89’a
çıktı. ÜFE’deki bu hızlı artışta döviz kurları ve emtia
fiyatlarındaki yükselişin etkili olduğunu düşünüyoruz.
ÜFE ile TÜFE arasındaki fark daha da açılarak 25.36 puana
yükseldi.
Üreticiler üzerinde devam eden maliyet baskısının,
önümüzdeki dönem tüketici fiyatlarına yansımalarını
görebiliriz. Bunun yanında TÜFE’de, önümüzdeki iki üç ay
boyunca baz etkisiyle de artışlar olabilir. Dolayısıyla enflasyonda kasım ayına kadar yükselişin devam edeceğini
düşünüyoruz.
Öte yandan 1 Temmuz itibariyle, elektrik ve doğal gaz
fiyatları zamlandı.Temmuz enflasyonunda bunların da
yansımalarını görebiliriz. Elektrik tüketim tarifelerine 1
Temmuz-31 Eylül 2021 dönemi için yüzde 15 artış yapıldı.
CARİ AÇIK VE BÜTÇE AÇIĞI RİSKİ...
Doğalgazda; konut abonelerinin tarifesinde yüzde
12 artış yapılarak bin metreküp doğalgaz için fiyatı 1488
TL’ye çıkartıldı. Sanayi grubu tarifesinde yüzde 20 artış
yapılarak bin metreküp doğalgaz 1783 TL’ye yükseltildi.
Elektrik üretim santralleri için bin metreküp doğalgazın
fiyatı yüzde 20,2 arttırılarak 2060 TL’ye çıkartıldı.Sanayiciler olarak maliyetlerimizin artmasını tabii istemeyiz.
Enerji zamları maliyetlerimizi artıran faktörden biri.
Ancak cari açık ve bütçe açıklarının birlikte olması
ülkemizi diğer ülkelere karşı kırılgan haline getirebiliyor.
Devletimizi bu zamları yapma konusunda mecbur kılıyor.
Biz samimiyetle hükümetimizin denk bütçe yapmasını
istiyoruz. Devlet bütçe açığı nedeniyle bankalardan para
çekme durumunda kaldığında bizim kullanımımıza açık
olan kredilerde azalma oluyor. Bu da faizlerin yükselmesine neden oluyor. Zaten şu an faizler çok yüksek ve
maalesef bu oranlar yatırımlarımızı olumsuz etkiliyor.
Sonuç olarak açıkların azaltılması yönünde hükü-

metimizin atacağı adımlara olumsuz bakılmamalı diye
düşünüyoruz. Ayrıca, bütçenin iyileştirilmesi noktasında
petrolden alınan ÖTV oranı arttırılabilir diye düşünüyoruz.
KAPASİTE KULLANIMI
Haziran ayı kapasite kullanım oranı Türkiye ölçeğinde
yüzde 76,6 olarak gerçekleşti. Böylelikle kapasite kullanımı geçen yıla göre 10,6 puan / mayıs ayına göre 1,3 puan
artış gösterdi. Kocaeli’e kapasite kullanımı yüzde 71,1’e
çıkarak geçen yıla göre 9,9 puan / mayıs ayına göre 0,8
puan arttı.
İSO 500’DE 75 KOCAELİ FİRMASI
İlk 500 listesinde Kocaeli’den 75 işletme yer almasına
karşın İSO’nun açıkladığı listede firma merkezleri başka
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. İlk 1000 büyük işletme
içerisinde ise 133 Kocaeli firmamız yer alıyor.
DIŞ TİCARETTE BENZER DURUM
Benzer durum dış ticaret rakamlarında da var. Kocaeli
Gümrüklerinden yapılan ihracatı geçen yıl 26,6 milyar
dolar olarak açıklamıştık. Sadece ilimizde üretim yapan
firmaların dış ticareti ile ilgili Doğu Marmara Gümrük ve
Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü ile bir çalışma yaptık.
Çalışma sonucunda 2020 yılında; ilimizde üretim
yapan firmaların ihracatlarının toplamı 38,3 milyar dolar
olduğunu tespit ettik. Bu firmaların Kocaeli’den yaptıkları ihracat 11,71 milyar dolar. Kocaeli dışından yaptıkları
ihracat 26,6 milyar dolar. Toplam Türkiye ihracatından
aldığımız pay yüzde 22,5)
İthalatın ise 43,8 milyar dolar olarak söylemiştik. Bu
çalışma sonucunda ilimizde üretim yapan firmaların ithalatının 69,8 milyar dolar olduğunu tespit ettik. Toplam
Türkiye ithalatından aldığımız pay ise yüzde 31,8.Dolayısıyla; Kocaeli dış ticaret hacminin 108,1 milyar dolar, daha
önce yüzde 17,8 olarak açıkladığımız Türkiye dış ticaretindeki payımızın ise yüzde 27,7 olduğunu gözlemledik.
Kurumlar tarafından açıklanan resmi verilerin, firma
merkezleri baz alındığı için ilimizin potansiyelini tam olarak yansıtmadığını düşünüyoruz. İhracat rakamları başta
olmak üzere firmaların üretim yaptıkları illere yazılmasının önem arz ettiğine dikkat çekmek istiyoruz.
Açıklanan resmi verilerin sağlıklı olmaması halinde
devletin vereceği teşvikler ve yönlendirmelerin birebir
örtüşmeyeceği endişesini de taşıyoruz. Ayrıca Büyükşehir
Belediyemizin burada ciddi kaybı oluşmaktadır. Bu sebeplerle vergilerin ve ihracatın firmaların üretim yaptıkları illere yazılmasını talep ediyoruz.

75 firmamızla birlikte, Türkiye’nin 1000 Büyük Sanayi
Kuruluşunda 133 firmamız bulunuyor.
Ayrıca Turkishtime tarafından hazırlanan “Ar-Ge 250,
Türkiye’nin En Çok Ar-Ge Harcaması Yapan Şirketleri”
araştırmasında ilk 250’de 49 firmamız, ikinci 250’de ise
28 firmamız yer aldı.
Toplamda 77 firma, bu alanda yaptıkları harcamalar
ile Kocaeli’nin en fazla Ar-Ge harcaması olan ilk 3 şehir
arasına girmesini sağladı. 77 firmanın yaptığı harcama
toplamı 1 milyar 923 milyon 234 bin TL olarak gerçekleşti.
Yine Turkishtime tarafından yapılan “2020 Ar-Ge Merkezinde Alınan Patent Sayısı” araştırmasında, ilk 50’de 12
firmamız yer alıyor.
Pandemiye rağmen bu listelere girmeyi başaran
firmalarımızı tebrik ediyor, gelecek yıl açıklanacak olan
2021 yılı sonuçlarında ise daha çok firmamızı bu listede
görmeyi temenni ediyorum.
ULUSLARARASI VERGİ REFORMU
OECD, aralarında ABD, Çin, Almanya, Fransa, İngiltere,
Japonya ve Türkiye’nin de yer aldığı 130 ülkenin uluslararası vergi reformu konusunda anlaşma sağladığını açıkladı. Bu kapsamda ülke olarak 30 Mayısta imzaladığımız
niyet mektubumuzun adımlarını atmamız için, önümüzde
iki önemli tarih var. 30 Ağustos ve 30 Eylül tarihleri. Birinde 2019, diğerinde 2020 yılına ilişkin,
AB’de yaşayan Türk vatandaşlarının banka bilgilerini, AB ülkeleri
ile paylaşıma açmamız gerekiyor. Bu tarihlerde gereğini
yaptığımız takdirde Türkiye’nin
artık listeden tamamen
çıkacağına ve sorunun sona
ereceğine inanıyorum.
İkinci bir husus olarak
deniz ve hava taşıma araçları için liman ve hava meydanlarında yapılan hizmetlerde
KDV muafiyeti var. Aynı
muafiyetin, kuru yük
limanları olan demiryolu
lojistik merkezlerinde
de yapılmasını talep
ediyoruz.

İKİNCİ 500’DE 58
KOCAELİ FİRMASI
İstanbul Sanayi Odası tarafından her yıl yapılan “Türkiye’nin
İkinci 500 Büyük
Sanayi Kuruluşu”
anketinde 2020
yılında 58 firmamız
yer aldı. İlk 500’deki
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Destekler sürmeli...
“Büyümenin tüm
sektörlere eşit
yansımadığının,
büyümenin bereketinden
herkesin eşit ölçüde
faydalanmadığının
da farkındayız. Başta
hizmetler kesimi olmak
üzere salgından en
fazla olumsuz etkilenen
ve büyümeden yeteri
kadar pay alamayan
sektörlerimiz için destek
adımlarının mutlaka
sürdürülmesini istiyoruz.
Güçlü büyümeyi
sürdürebilmek için
kredi faizlerinde ve
enflasyonda düşüş,
döviz kurlarında
istikrar sağlanması
gerektiğini ve geçmişte
yaptığımız gibi yine bunu
başarılabileceğimizi de
düşünüyoruz.”

TOBB Konseyleri müşterek
toplantıda Bakan Elvan ile
buluştu

H

azine ve Maliye Bakanı
Lütfi Elvan’ın katılımıyla gerçekleştirilen
Türkiye Odalar ve Borsalar
Birliği (TOBB) Müşterek Konsey Toplantısı’nda konuşan
TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, ikinci çeyrekte tarihin en yüksek çeyrek büyüme
rakamına ulaşabilmeyi ümit
ettiklerini söyledi.
TOBB Ticaret ve Sanayi
Odaları, TOBB Ticaret Odaları,
TOBB Sanayi Odaları, TOBB
Ticaret Borsaları ve TOBB
Deniz Ticaret Odaları Müşte-
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rek Konsey Toplantısı Hazine
ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan’ın
katılımıyla gerçekleşti.
Hisarcıklıoğlu, buradaki
konuşmasında, yılın ilk çeyreğinde kaydedilen yüzde 7’lik
büyümeyi özel sektöre verilen
desteklerin yerine ulaştığını
göstermesi açısından çok
önemsediklerini belirterek,
“İkinci çeyrekte belki de tarihimizin en yüksek çeyreklik
büyüme rakamını yakalamayı
ümit ediyoruz. Ayrıca yine bu
sene, hem sanayi üretiminde
hem de ihracatta rekor sevi-

yelere ulaşacağımızı düşünüyoruz.”
değerlendirmesinde bulundu.
- “Büyümeden yeterli pay
alamayan sektörlere destek
adımları sürdürülmeli”
Tüm bu gelişmelerin morallerini
yükselterek çalışma şevklerini artırdığına işaret eden Hisarcıklıoğlu,
şunları kaydetti:
“Öte yandan, bu durumun tüm
sektörlere eşit yansımadığının,
büyümenin bereketinden herkesin
eşit ölçüde faydalanmadığının da
farkındayız. Başta hizmetler kesimi
olmak üzere salgından en fazla
olumsuz etkilenen ve büyümeden
yeteri kadar pay alamayan sektörlerimiz için destek adımlarının

mutlaka sürdürülmesini istiyoruz.
Güçlü büyümeyi sürdürebilmek için
kredi faizlerinde ve enflasyonda
düşüş, döviz kurlarında istikrar
sağlanması gerektiğini ve geçmişte
yaptığımız gibi yine bunu başarılabileceğimizi de düşünüyoruz.”
- “Kur ve fiyat istikrarıyla,
finansman maliyetleri kalıcı
şekilde düşürülebilir”
Hisarcıklıoğlu, mali disipline ve
finansal istikrara büyük bir önem
verildiğini bildiklerini aktararak,
Türk özel sektörü olarak tüm bunları desteklediklerini vurguladı.
Kur ve fiyat istikrarının sağlanmasıyla, finansman maliyetlerinin
kalıcı bir şekilde düşürülebileceğini

de öngördüklerini bildiren Hisarcıklıoğlu, “Yine sizin de iş dünyasını, üretimi, yatırımı ve istihdam
piyasasını destekleyici politikaları
devam ettireceğinize de inanıyoruz.” dedi.
- “KGF’yi KOBİ’lere sürekli destek
sağlayan yapıya kavuşturmakta
fayda var”
Bir yandan istikrara dönük adımları atarken, bir yandan da 2022
ve sonraki dönemde sürdürülebilir
büyümeye ve katma değeri yüksek
yatırımlara dönük planlamaların
yapılması gerektiğine işaret eden
Hisarcıklıoğlu, küresel ekonominin
önemli bir dönüşüm sürecinden
geçtiğine dikkati çekti.
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Hisarcıklıoğlu, hem salgın sonrasında küresel tedarik zincirinde
yaşanan dönüşüm hem de yeşil
mutabakat ve iklim değişikliği çerçevesinde atılan adımların önemli
fırsatları ve tehditleri de içinde
barındırdığını söyledi.
“Bizim de Türkiye olarak, bu yeni
dönemde ülkemizi ve iş dünyamızı
iyi konumlayabilmemiz için, gereken adımları hızla atmamız lazım.”
diyen Hisarcıklıoğlu, bunun için de
kamu-özel sektör diyaloğunu daha
da sıklaştırmak, ortak akılla bu
süreçte kazanan ülkeler arasında
konumlanmak gerektiğini anlattı.
Hisarcıklıoğlu, Nefes Kredisi’ni
yeniden canlandırılmış olmasını çok
değerli bir adım olarak gördüklerini
dile getirerek, “Yeni dönemde Kredi
Garanti Fonunu (KGF) çok daha
odaklı ve yatırıma dönük programlarla KOBİ’lere sürekli destek sağlayan bir yapıya kavuşturmamızda
fayda görüyorum.” diye konuştu.
-Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi
Elvan
Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi
Elvan, küresel ekonominin geçen yıl
2. Dünya Savaşı sonrası dönemin
en şiddetli daralmalarından birine
şahit olduğuna dikkati çekerek, hem
toplumların hem de ekonomilerin
sağlığının, pandemiden ciddi şekilde yara aldığını belirtti.
Yeni tip koronavirüs (Kovid19) salgınının, küresel ekonomide
bir dizi yapısal dönüşüme de hız
kazandırdığını ifade eden Elvan,
dijitalleşme, yeşil dönüşüm ve
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değer zincirlerinin yeniden şekillenmesinin önümüzdeki dönemin en
önemli gündem maddeleri olacağını
söyledi.
Bakan Elvan, KGF aracılığıyla
sağladıkları teminat politikalarını
da değiştireceklerini belirterek,
KGF’nin teminat verirken gözeteceği hususların başında, doğru
yere ve doğru işe gidecek kredilerin
teminatlandırılmasının geleceğini
bildirdi.
Özellikle mikro ve KOBİ ölçeğindeki firmaların finansmana erişim
imkanlarını artırmak ve teminat
eksikliklerini gidermek için KGF kapsamında yeni destek mekanizmaları
oluşturacaklarını ifade eden Elvan,
şöyle konuştu:
“Eximbank üzerinden mevcut
ihracatçılarımıza sağladığımız desteklerin yanında, yeni ihracatçıların
da ortaya çıkmasını sağlayacak bir
mekanizma tasarlıyoruz. Temmuz
ayıyla birlikte KGF destekli iki yeni
mekanizma hayata geçecek, bunların da müjdesini de vermek istiyorum. İlk olarak, ihracatı önceleyen
yatırımlara KGF teminatı ile 5. ve 6.
bölgelerde uzun vadeli kredi desteği
sağlayacağız. İkinci olaraksa küçük
ölçekli firmaların istihdama katkısının artırılması ve likidite sıkıntılarını
azaltmak için ilave olarak istihdam
ettikleri her bir kişi için KGF kefaletiyle krediye erişim imkanı sağlayacağız. Firmanın istihdama kattığı
her bir kişi için 12 ay boyunca ödediği sosyal sigorta ve işsizlik sigortası
primleri firmaya katkı olarak kredi
faiz bakiyesinden düşülecek.”

- “Vergi alanında önemli adımlar
atacağız”
Elvan, Kovid-19 sonrası döneme
de en iyi şekilde hazır olmak için
ekonomi ve hukuk alanlarında çok
güçlü bir reform programı oluşturduklarını, uygulanacak politikaları
belirlerken, TOBB başta olmak üzere
ilgili sivil toplum kuruluşlarıyla yakın
iş birliği halinde çalıştıklarını söyledi.
Reform Paketi’ndeki ilerlemelere de
değinen Elvan, haziran sonuna süre
koydukları 35 eylem başlığından
31’inin tamamlandığını ifade etti.
Elvan, “Geriye kalan 4 eylemden
2’sinin teknik çalışmalarına nihai
halini verdik. Aslında bu 2 çalışma
da tamamlandı. 2 eylem içinse Yüce
Meclisimizin takdirini bekliyoruz.
Böylece yılın ilk yarısı için öngördüğümüz eylemleri başarıyla tamamlamış durumdayız.” diye konuştu.
Küresel salgının verdiği iki mesaj
olduğunu dile getiren Elvan, “Birincisi değişimi görüp, dönüşüme ayak
uydurma gereği. Salgınla birlikte
Türk sanayisi rüştünü fazlasıyla
ispatladı. Değişen koşullara hızla
adapte olup, üretim ve inovasyon
kabiliyetleriyle en zor zamanlarda
bile umudumuz oldu.” diye konuştu.
Salgının verdiği diğer mesajın ise
“risk yönetiminin en iyi şekilde yapılması gereği” olduğuna dikkati çeken
Elvan, “Büyük ya da küçük demeksizin her bir işletmenin risk yönetimini
en etkin şekilde uygulamasında
fayda bulunuyor.” dedi.
Konsey toplantısı Bakan Elvan’ın
konuşmasının ardından basına kapalı devam etti.
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üretim, otomotivde
yüzde 23, otomobilde yüzde 15 arttı

Ocak-Haziran döneminde

Otomotiv Sanayicileri
Derneği Yönetim Kurulu
Başkanı Haydar YENİGÜN

2021 yılı OcakHaziran döneminde
toplam pazar geçen
yılın aynı dönemine
göre yüzde 57
artarak 411 bin 952
adet düzeyinde
gerçekleşti. Bu
dönemde otomobil
pazarı ise yüzde 52
oranında arttı ve 310
bin 325 adet olarak
gerçekleşti.
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021 yılı Ocak-Haziran döneminde toplam üretim yüzde 23 ve
otomobil üretimi bir önceki yılın
aynı dönemine göre yüzde 15 oranında
arttı. Bu dönemde, toplam üretim 639
bin 661 adet, otomobil üretimi ise 416
bin 21 adet düzeyinde gerçekleşti.
2021 yılı Ocak-Haziran döneminde
toplam pazar geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 57 artarak 411 bin
952 adet düzeyinde gerçekleşti. Bu
dönemde otomobil pazarı ise yüzde
52 oranında arttı ve 310 bin 325 adet
olarak gerçekleşti.
Ticari araç grubunda, 2021 yılı
Ocak-Haziran döneminde üretim
yüzde 43 seviyesinde artarken, ağır
ticari araç grubunda yüzde 74 oranında, hafif ticari araç grubunda yüzde
40 oranında arttı. 2020 yılı Ocak-Haziran dönemine göre ticari araç pazarı
yüzde 74, hafif ticari araç pazarı yüzde

67 ve ağır ticari araç pazarı yüzde 121
arttı.
2021 yılı Ocak-Haziran döneminde
bir önceki yılın aynı dönemine göre,
toplam otomotiv ihracatı adet bazında
yüzde 15 oranında, otomobil ihracatı
yüzde 6 oranında arttı. Bu dönemde, toplam ihracat 461 bin 528 adet,
otomobil ihracatı ise 297 bin 127 adet
düzeyinde gerçekleşti.
2021 yılı Ocak-Haziran döneminde
bir önceki yılın aynı dönemine göre,
toplam otomotiv ihracatı Dolar bazında yüzde 34, Euro bazında geçen yılın
aynı dönemine göre yüzde 23 arttı. Bu
dönemde toplam otomotiv ihracatı
14,7 Milyar $ olarak gerçekleşirken,
otomobil ihracatı yüzde 14 artarak 4,8
Milyar $ seviyesinde gerçekleşti. Euro
bazında otomobil ihracatı ise yüzde 4 artarak 4 Milyar € seviyesinde
gerçekleşti.
Kocaeli Odavizyon
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Prof. Dr. Halûk Kabaalioğlu’nun 4 ciltlik kitabı

“Uzunca bir Curriculum Vitae...”
Türkiye’nin AB-ABD ve Kıbrıs
ilişkilerinde tarihe düşülen notlar
Uzunca bir Curriculum Vitae:
ÖZGEÇMİŞ
Yazar: Prof. Dr. Halûk Kabaalioğlu,
Editör: Müjde Oktay Demirhan,
İKV Yayınları, İstanbul,
Birinci Cilt: Türkçe, 609 sayfa,
2018 ISBN 978-605-5984-91-5
İkinci Cilt: Türkçe, 559 sayfa, 2019
ISBN 978-605-7756-00-8
Üçüncü Cilt: Türkçe, 586 sayfa,
2021 ISBN 978-605-7756-06-0
Dördüncü Cilt: Türkçe, 496 sayfa,
2021 ISBN 978-605-7756-O7-7
Birinci Cilt
Samimi, renkli, canlı ve esprili
üslupla yazılmış dört ciltlik bu anı
kitabında Halûk Hoca iç içe geçmiş üç
temel konuya değinmektedir:
• Türkiye’nin Avrupa Birliğine
(AB) tam üyeliği konusunda çıkan
engeller;
• Kıbrıs davasının, Kıbrıslı Türkler ve Türkiye’nin hak ve
menfaatleri korunarak bir çözüme
ulaşması;
• Üniversitelerde donanımlı
gençler yetiştirilmesi.
Hoca kitabında aslında hayatının
karşılığını yazmıştır. Hangi konulara kafa yormuş, hangi süreçlerden
geçerek “Haluk Hoca” olunmuş,
düşünceleri, izlenimleri, başından
geçenler, aptıkları ettikleri, çağrışımlar, olaylar, durumlar, dönemler
üzerinden hayatını anlatmaktadır.
Zaman zaman anı üslubundan çıkıp
makale, rapor, gazete yazısı haline
gelen yerler var. Bazen de “Hocalığı
tutmuş, okuyanı da eğiteyim bari
demiş.” dedirten yerler var. Kitapta fotoğraflar, resimler, broşürler,
gazete kupürleri gibi bol malzeme
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kullanılmış. Bunlar hem hareketliliği
sağlıyor hem de okuyanı anlattığı
şeyin içine çekip atmosferi anlamayı
kolaylaştırıyor. Bazıları anlattığı şeyi
desteklemek için kullanılmış, bazıları
bir şeyleri gözünüzde canlandırmak
için. Hocanın deneyimlerini anlattığı
bu kitaba kıyısından bakıp öylesine
okursanız gelip geçer ama yazma
amacını anlayıp okursanız yol gösterir.
Hoca, kendisine çizdiği yola uymadığı için İstanbul Üniversitesindeki
asistanlığı gözünü kırpmadan bırakmış. Harvard’dan yüksek lisans için
onay geldiği halde Columbia’yı tercih
etmiş. 1970’lerde birkaç lisan bilen,
birkaç masterli ender hukukçulardan
biri olarak zengin olabilecek iken,
gelen iş tekliflerini elinin tersiyle itip
200 dolarlık bursuyla okumaya devam etmeyi tercih etmiş (Cilt I Bölüm
4). Columbia Üniversitesinde Prof.
Walter Gellhorn, Prof William L.Cary,
Prof. Wolfgang Friedman, Prof. Hans
Smit,
Prof. Willis L.M. Reese gibi hocalarının akademik olarak kendisine
kattıklarının yanı sıra, onlardan
bağlantı kurmayı ve sürdürmeyi de
çok iyi öğrenmiş. İyi organizasyonlar
görmüş. “Kendi başına müessese”
olarak tarif ettiği Columbia’daki
hocalarının yolunu takip edip, o da
hep kendi başına bir müessese gibi
çalışmış. Bu, biraz da işleri “delege etmeden”, kimseleri işin içine
karıştırmadan her şeyi kendi başına
yapma alışkanlığından kaynaklanıyor
olabilir. Sonradan davranış biçimine
bakılınca da anlaşılıyor ki, kendi iş
yapma tarzına sınırlama getiren iş
ortamlarını derhal terk etmiş.
Hocanın kendi insiyatifi ile harekete geçip yaptığı çok iş var. Mesela
yıllarca Türkiye’nin tezlerini yurt
dışında destekleyecek kişiler bulmak
için adeta bir Türkiye dostları yaratma müessesesi gibi çalışmış.
Türkiye’nin AB üyeliğine sıcak
bakan yabancı üniversite hocalarını
özellikle aramış. Bunun için bıkmadan usanmadan yurt dışı seyahatlere
çıkmış. O toplantıdan bu seminere,
o kolokyumdan bu derse. Gitmiş
havayı koklamış, dinlemiş, konuşmuş, arkadaşlık kurmuş, o sırada
nerede çalışıyorsa onları oraya davet
etmiş. Üniversitedeyse üniversiteye;
Marmara’ya, Lefke’ye, Yeditepe’ye,
veya bir kurumdaysa oraya; İSO’ya,
İKV’ye, TOBB’a, Barolar Birliğine… Alt
yapıyı oluşturup ortam sağladıktan
sonra onların gelip Türkiye’de ders

veya seminer vermelerini, gazetelere demeç vermelerini, televizyon
programlarına çıkmalarını, makaleler
yazmalarını sağlamış. Bunu yüzlerce
defa yapmış. Dört ciltlik kitabın dördünde de örnekleri çok. Dahası, bunu
bütçesi kısıtlı devlet üniversitelerinde çalışırken de yapabilmiş olması
hakikaten çok kıymetli.
İkinci Cilt
Yeditepe Hukuk Fakültesi
Dekanlığı (2002-2017)
İkinci cildin tamamı 15 yıl görev
yaptığı Yeditepe Hukuk Fakültesi
dekanlığı dönemine ayrılmış. Hocanın
Brüksel AB Nezdinde Türkiye Daimi
Temsilciliği’nde dört yıl süren müşavirlik görevi bittikten sonra gelen
teklifler arasından Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanlığını
neden seçtiği ile başlıyor.
Birinci sebep okulun Prof. Dr.

İnan, Ecmel Barutçu, Yıldırım Keskin, Yalım Eralp, Tansuğ Bleda, Uluç
Özülker gibi) emeklerine hürmeten,
yazdıkları kitaplardan alıntıları bol
tutarak anlatmayı tercih etmiş.
AET’ye karşıt olanları da unutmamış.
Fatin Rüştü Zorlu’nun ileri görüşlülüğü ile Yunanistan’ın hemen ardından 1959’da AET’ye yapılan başvurudan sonra Türkiye’de 1960 darbesi
yaşanmış, Gümrük Birliği esasına
dayalı, nihai hedefi tam üyelik olan
Ortaklık Anlaşması ancak 1963’de imzalanabilmiştir. Hazırlık Döneminin
bitip Geçiş Dönemine intikalimiz için
uzun uğraşlar sonucu 1970’de imzalanıp 1973’de yürürlüğe giren Katma
Protokol etrafında yapılan tartışmaları Hoca, bir amaca yönelik olarak
uzun tutmuş: “Avrupa’yı suçlarken,
tam üyeliğimizi kendi içimizdekilerin
de nasıl baltaladığını unutmamak
gerekir. ‘Bu kadar yıl bizi beklettiler,

“Yunanistan’ın tam üyelik başvurularından sonra gereğini
yapmayan Ankara hükümetleri, bu kez de Güney Kıbrıs Rum
Yönetiminin AB üyesi olmasını engelleyemedi. Annan Planı
tartışmaları arasında Kıbrıs Rumlarının AB üyesi olmasına
göz yumduk. AET’ye girmek için; Zürih Londra anlaşmaları ile
Kıbrıs’ın tapusunu almamızı sağlayan Fatih Rüştü Zorlu’nun
mirasına ihanet ettik.”
(3.cilt / Önsöz)
Ahmet Serpil gibi bir rektöre sahip
olmasıdır.1982’den beri tanıdığı ve
güvendiği, Marmara Üniversitesinde
beraber çalıştığı, AT Enstitüsü Yönetim Kurulu üyeliği de yapmış olan
Ahmet Serpil iyi bir yöneticidir. İkinci
sebep; kurumsallaşsın diye okula
kendi adını vermemiş, okul binasına
şu kadar para harcamış, “Bunun bütçesi olmaz. Sınırsız yetki veriyorum”
deyip kütüphaneye limitsiz kitap
alınmasını kabul etmiş, en önemlisi de akademik konularda Fakülte
işlerine hiçbir şekilde müdahale
edilmeyeceği sözünü vermiş Bedrettin Dalan gibi bir kurucuya sahip
olmasıdır.
Üçüncü Cilt
Cilt III Bölüm 1 “Türkiye-AB ilişkilerinin tarihsel gelişimi” ile başlıyor.
Hoca bu defa konuyu her zaman
derslerde anlattığı şekilde değil de,
bu konuda yazmış, çizmiş, uğraş
vermiş, risk almış, uykusuz kalmış
büyükelçilerin (Semih Günver, İsmet
Birsel, Ziya Müezzinoğlu, Kâmran

almak istemiyorlar’ şeklinde serzenişte bulunanlar, aslında önümüze
çıkan fırsatları nasıl kaçırdığımızı da
unutmamalıdır” diyor ve Cilt III Bölüm
1’de bunun örneklerini veriyor:
• AET’ye üyelik konusunda
siyasi karar verilmiş olmasına
rağmen Devlet Planlama Teşkilatının (DPT) “devlet içinde devlet” gibi
davranıp ilişkileri sabote etmek için
neler yaptıklarına;
• ithal ikameci kalkınma
modelinden yana olanların bir
türlü büyümeyen “infant industry”
tezlerine; milli sanayimize darbe vuracağı iddiasıyla “40 milyon
memleket evladını bu Hristiyan
Yahudi tuzağına düşürmem” diyen
MSP’ye;
• “Türk ekonomisi Ortak Pazar
ilişkilerinde ezilmeyecek, bağımsızlığını güçlendirecek” diyen CHP’ye;
• ideolojik olarak kapitalist
dünyaya girmek istemeyip AET
dışında başka model arayan “onlar
ortak biz Pazar” sloganları atan
guruplara;
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• sonradan fikir değiştiren
profesörlere;
• ilişkiyi dondurarak Türkiye’ye
vakit kaybettirip trenin kaçmasına
sebep olan başbakanlara,
• üçüncü dünya ülkeleriyle
daha yakın ekonomik ilişkiler kurup
çok yönlü ve seçenekli dış siyaset
izlemek isteyen Dışişleri bakanlarına değiniyor.

sürecinin başlamasının ardından
liberallerin ve AKP’nin Türkiye’nin AB
üyeliğini desteklediği, ana muhalefet
partisi CHP’nin ise Türkiye’nin AB
üyeliğine karşı olduğu gibi bir hava
yaratılmıştır. Avrupa’da da Ergenekon - Balyoz Davalarına bakış bu
çerçeveye oturtulmuştur.
2009’da Türkiye’de liberallerin askerlere yapılanları hararetle
desteklediği dönemde, Komisyonun

“Zaman zaman zücaciye dükkanına girmiş bir fil gibi
davrandığımız oluyor. Kırdığımız vazolar, avizeler, çanak
çömlek oluyor. Özellikle son on yılda çok şey kırdık, döktük...
Uluslararası koşullar, kuvvet dengeleri ve konjonktür uygun
olduğunda, biz de hazır isek üyelik hedefine ulaşmamız
imkansız değildir. Tabii demokratik, laik, insan haklarına saygılı
sosyal bir hukuk devleti olmak kaydıyla.. Ancak Türkiye gerçek
demokrasiye döndüğünde bu gelişme olumlu karşılanacak ve
Ankara’ya destek olmak isteyenler çoğalacaktır.”
(4.cilt / Önsöz)
Dördüncü Cilt
Cilt IV Bölüm 1 Hocanın üç dönem
üst üste İKV Yönetim Kurulu başkanı olduğu (2007-2014) dönemde
yaptıkları yer alıyor. Yeditepe Hukuk
dekanı olarak görevi devam ederken
bir de İKV Başkanı olunca çok isabetli
bir kararla, müthiş bir akademisyen
olan Yıldız Teknik Üniversitesinden Doç. Dr. Çiğdem Nas’ı İKV genel
sekreterliğine getirmesi, Hocanın
yükünü azaltmış. Zaten Hoca nerede görev yapsa, sağ kolu olarak her
zaman liyakatli bir eski öğrencisini
yanına almıştır.
İş dünyasından, üniversitelerden, odalardan, barolardan, siyasi
partilerden katılımcılar eşliğinde,
Avrupa’nın hemen hemen bütün başkentlerinde seminerler, konferanslar,
paneller, toplantılar düzenlenmişler.
Hocanın her toplantıda öncelikle
vurgulamaya çalıştığı şey; 1996’da
Gümrük Birliği uygulamasına geçildikten sonra GB’nin nihai bir hedef
değil, sadece Ortaklık Anlaşması
uyarınca tam üyelik öncesi ulaşılması
gereken bir aşama olduğunu ve esas
hedefin tam üyelik olduğunu, hedef
tarih belirlenmeden sürdürülen müzakere sürecinin belirsizlik yarattığını hatırlatmak olmuş. Bu konuda pek
çok makale yazmış, tebliğ sunmuş
(Bkz. GB ve AB-Türkiye İlişkileri ile
ilgili bazı ekler ss.323-452)
Bir dönem Türkiye ve AB’de ilginç
bir durum oluşmuştur. 2005’de Türkiye ile müzakerelerin açılıp adaylık
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“ilerleme raporu” yayınlamasından önce, Hoca Brüksel’e yaptığı
bir ziyareti anlatıyor. Avrupa Parlamentosu Türkiye Raportörü Ria
Oomen-Ruijten’i ziyaret etmiş. Kendisine Kıbrıs, vize, kamyon kotaları,
AB’nin akdettiği STA’lar vs. ile ilgili
mutat sorunları anlattıktan sonra
Türkiye’de Ergenekon - Balyoz Davaları konusunda duyulan endişeleri
de dile getirmiş, “Bildiğimiz hukuk
kuralları fütursuzca çiğneniyor ama
siz ‘Türkiye bağırsaklarını temizliyor.’
diyerek bunu alkışlıyorsunuz.” demiş.
Hukuk devleti, insan hakları, yargı
bağımsızlığı konularında sık sık nutuk
çeken Avrupalı parlamenter sus pus
olmuş. Hoca kendi kendine soruyor:
Avrupa Parlamentosundan o tarihlerde gelecek uyarılar, ikazlar, daha
sonra yanıldıklarını, kandırıldıklarını
itiraf eden hükümet yetkililerinin
daha önce uyanmalarına yol açar
mıydı, bilmiyorum. Benimle beraber
Oomen-Ruijten’in odasına giren ve
konuşmalarımızı not alan İKV Brüksel
Temsilcisi Haluk Nuray da şaşırmıştı.
Ancak, kadının bizi neden kaile almadığını açıklayan bir hatırlatma yaptı;
“Halûk Hocam, bizden önce Profesör
Ahmetİnsel Bey raportörü ziyaret
etti.”.
Türkiye-AB ilişkilerinin tıkandığı
dönemlerde Hoca beklemek yerine aktif olmayı seçmiş. TUNAECS
başkanı, İKV Yönetim Kurulu başkanı
ve Yeditepe Hukuk Fakültesi dekanı
olarak üç şapkasını da kullanıp çeşitli

üniversiteler, AB kurum ve kuruluşlarıyla, gazetecilerle sürekli temaslarda bulunmuş.
Hoca o dönemdeki tıkanmayla
ilgili: “Süreci tıkayan faktörler arasında Kıbrıs sorununa ilişkin olarak
AB’nin Türkiye’den liman ve havalimanlarını GKRY bandıralı gemi ve
taşıtlara açma talepleri, iki büyük AB
üyesi Almanya ve Fransa’da liderler
düzeyindeki isteksizlik, Fransa ve
GKRY’nin müzakere sürecinde bazı
başlıkların açılmasını engellemesi
bulunuyordu. 2005 yılında başlayan
müzakerelerde o güne dek 13 başlık
açılmış durumda idi. Daha sonra,
toplam 35 başlıktan sadece üçünün müzakereye açılması mümkün
görülüyordu.” demektedir. Düşünce
ve ifade özgürlüğü, kamu ihaleleri
konuları da sorunlar arasındadır.
2011 yılında Türkiye-AB ilişkilerindeki tıkanıklığı gidermek için
AB Komisyonu tarafından “ Pozitif
Gündem” diye bir yaklaşım ortaya
atılır. Pozitif Gündem, Türkiye’nin
AB katılım sürecine ivme kazandırmak amacıyla başlatılan yeni bir
çalışma yöntemidir. Hoca bunun
bir çeşit müzakere sürecine alternatif “Türkiye’ye imtiyazlı ortaklık”
rotasına dönüşmesi ihtimalinden
çekinmektedir ve bunu hem İKV’ye
hem Yeditepe’ye davet ettiği Bureau
of European Policy Advisers BEPA
yetkililerine aktarmıştır (Bu konudaki
değerlendirmeleri için bkz.s.129-132).
Ankara Anlaşmasını çok iyi bilen
Prof. Maresceau da (s.141, 183) Prof.
Andrea Ott da (s.187) Türkiye’nin
üyeliğine karşı çıkan kimi üye devletlerin “imtiyazlı ortaklık” adı altında
geliştirdikleri çeşitli seçeneklerin
hukuki altyapısının bulunmadığı
söylemektedir. Bunu defalarca dile
getiren Haluk Hoca da Avrupa Parlamentosunda düzenlenen “Türkiye-AB
İlişkileri: Şimdi Ne Olacak?” toplantısında: “İster ‘özel ilişki’, ister ‘süper’
veya ‘jumbo ortaklık’ adı verilsin, tam
üyelikle sonuçlanmayan müzakereler sonunda 74 milyon
Türk vatandaşı, Avrupa tarafından kandırıldığı düşüncesi ile AB’yi
artık pek dost olarak göremeyecektir.” şeklinde bir konuşma yapmış (s.152), Türkiye’nin AB Konseyi
toplantılarına, bakan düzeyinde
gözlemci olarak davet edilmesi gibi
formüllerin uygulamaya koyulmasını
önermiş.
M. Demirhan tarafından yazılan
bilgi notundan derlenmiştir.

[gündem ab ►

AB ile ‘pozitif gündem’de
söylemden eyleme geçme zamanı geldi

İ

KV Başkanı Ayhan Zeytinoğlu,
24-25 Haziran 2021 tarihlerinde
yapılacak AB Zirvesi öncesinde
açıklamalarda bulundu. Başkan
Zeytinoğlu, Zirve’de Türkiye-AB
ilişkileri bağlamında pozitif gündemin de ele alınacağını ve bu
konuda somut adımlar beklediğini kaydetti. Başkan Zeytinoğlu,
temelleri Ekim 2020’de yapılan AB
Konseyinde atılan ve o günden beri
AB Zirveleri’nin gündeminde yer
almaya devam eden pozitif gündemde artık uygulama aşamasına
geçilmesi gerektiğini vurguladı.
Başkan Zeytinoğlu şunları söyledi:
“Pozitif gündem Türkiye-AB
ilişkilerinde bir canlanma umudu
yarattı. Esas hedefimiz tam üyelik
olmaya devam ediyor. Bu açıdan
pozitif gündem müzakere sürecinin yerini tutabilecek bir kapsam
taşımasa da var olan koşullarda
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kısır döngüyü kırmak için bir araç
olabilir.
Özellikle jeopolitik gelişmeleri
de dikkate aldığımızda, Türkiye’nin
Avrupa’daki konumunun pekiştirilmesi ve ABD de dâhil olmak üzere
Batı ile ilişkilerinin güçlendirilmesi
değişen dünya dengelerinde büyük
önem taşıyor. Burada ortak değerler etrafında bütünleşme, demokrasi ve özgürlükler vurgusuna da
dikkat çekmek lazım. Türkiye’nin
hem ekonomik açıdan hem de siyasi ve jeopolitik açıdan AB ile ilişkilerini onarılmasında pozitif gündem
etkili bir ol oynayabilir. Ancak artık
söylemden eyleme geçme zamanı.
Pozitif gündem, ilk olarak geçtiğimiz yıl Ekim ayında AB Konseyi tarafından önerilmişti. Mart
ayındaki Zirve’de de içerik olarak
geliştirilmiş ve aşamalı, orantılı
ve geriye döndürülebilir bir yaklaşım olarak lanse edilmişti. Pozitif

von der LEYEN’E TEPKİ
AB Komisyonu Başkanı
Ursula von der Leyen’in,
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın
20 Temmuz’da Kuzey
Kıbrıs’a yapacağı ziyaret
öncesinde Güney Kıbrıs’a
giderek Rum yönetimine tam
destek verdiği “Kıbrıs’ta iki
devletli çözümü asla kabul
etmeyeceğiz.” şeklindeki
mesajını değerlendiren Başkan
Zeytinoğlu: “Kabul edilebilir
değil. Türkiye’nin anlaşmalardan
kaynaklanan hakları var. Artık
AB’nin karar alma mekanizması
değişmeli. Yunanistan ve
Güney Kıbrıs Türkiye’nin AB
ile yakınlaşmasına engel
olamamalı. AB karar alırken
yapılan oylama ‘oy birliği’nden
‘oy çokluğu’na dönüşmeli”
değerlendirmesini yaptı.

[içecek sanayi ►
gündemin en önemli unsurlarından biri
gümrük birliğinin güncellenmesi. 2014’ten
beri gündemde olan bir konu ve artık bir
an önce uygulama aşamasına geçilmesi
gerekiyor. AB’nin ticaret politikasını da
temelden etkileyen Yeşil Mutabakat ve
dijital gündem, gümrük birliğinin güncellenmesini daha da acil hale getirdi. Sınırda
karbon düzenlemesi ile özellikle demir
çelik, çimento ve alüminyum gibi enerji yoğun sektörlerden AB’ye yapılan ihracata ek
bir maliyet gelecek. Ayrıca Yeşil Mutabakat
AB pazarında geçerli olan üretim ve ürün
standartlarını da değiştiriyor. Çevre etkisi
ve karbon ayak izinin azaltılması temel
öncelik haline geldi. Bu durum AB ve Türkiye arasındaki ekonomik ve ticari ilişkinin
revizyonunu gerektiriyor. Aynı zamanda
çevre ve iklim politikalarında uyum ihtiyacı
daha da artıyor. Çevre faslı Türkiye’nin AB
müzakerelerinde açılmış olan fasıllardan
biri ve Türkiye SEVESO direktifi gibi bazı AB
mevzuatına uyumda oldukça ileri düzeyde.
Ancak bu uyumun iklim değişikliğine de
yansıtılması gerekiyor. Gümrük birliğinin
modernizasyonu ilişkilerin bu boyutunun güncellenmesi ve canlandırılmasına
olanak tanıyacak. Yarınki Zirve’den gümrük
birliğinin güncellenmesi ve yüksek düzeyli
diyalogların başlatılması konusunda somut adımlar bekliyoruz.”
Başkan Zeytinoğlu, pozitif gündem ile
ilişkili olarak halklar arası temaslar ve mülteci işbirliği konularına da değindi:
“İlişkilerin diğer bir önemli boyutunu
göç ve mülteci konusunda işbirliği ve vize
serbestliği konuları oluşturuyor. Özellikle
mülteci konusunda Türkiye AB için vazgeçilmez bir rol oynuyor. Ülkemiz yaklaşık 4
milyon mülteciyi barındırarak, AB’nin yükünü alıyor. Bu mültecilerin AB’ye geçmesi
özellikle Almanya gibi Üye Devletler için
siyasi ve ekonomik olarak büyük bir maliyet
oluştururdu. Bu açıdan Türkiye’nin oynadığı
rol çok önemli. 18 Mart 2016’daki TürkiyeAB mutabakatı sadece mülteci işbirliğini
içermiyordu. Bunun yanında müzakerelerde
yeni fasıllar açılması, vize serbestliğinin
sağlanması ve gümrük birliğinin güncellenmesi ile ilgili maddeler de vardı. Ancak bu
konularda bir ilerleme sağlanamadı.
AB Türkiye’deki Suriyeli mültecilere
yönelik 3+3 milyar avroluk proje desteğini
sürdürdü. Şimdi bu mali işbirliğinin devam
etmesi gündemde. Ancak kapsamın daha
da genişletilmesi ve yük paylaşımını da içerecek şekilde ele alınması gerekiyor. Bunun
yanında, vize serbestliği sürecinde de beklentilerimiz devam ediyor. COVID-19 sonrası
normalleşme ile birlikte ilişkilerde tekrar
gündeme gelmesi için kalan kriterlerin de
hızla karşılanması lazım. Gümrük birliğinin
etkin işlemesi ve pozitif gündemin hayata
geçmesi için somut adım bekliyoruz.”

TOBB İçecek Sanayi Meclisi çevre
odaklı farkındalık yaratma peşinde

T

ürkiye Odalar ve Borsalar
Birliği (TOBB) Türkiye İçecek
Sanayi Meclisi Temmuz
Ayı toplantısı, Meclis Başkanı
Ozan Diren başkanlığında
video konferans yöntemiyle
gerçekleştirildi. 
Açılış konuşmasının ardından
Meclis Başkanı Ozan Diren;
çevre odaklı konuların öneminin
farkındalığı ile her çalışmada aktif
yer alındığını ifade etti. Buna bağlı
konulardan biri olan ve 1 Ocak
2022’de hayata geçirilmek üzere
hazırlıkları Bakanlık nezdinde
devam eden Depozito Yönetim
Sistemi’nin tüm paydaşların
(içecek üreticileri, satış noktaları,
atık ve geri dönüşüm firmaları,
alt tedarikçiler gibi) katılımı ile
etkin ve kapsamlı planlama ve
yürütmenin önemini ifade etti.
İçecek Meclisi’nin de üyeleri
olan MASUDER, MEDER, MEYED
ve SUDER ile Çevre ve Şehircilik
Bakanlığı Bakan Yardımcısı
Prof. Dr. Sn. Emin Birpınar’ın da
katılımı ile Çevre Yönetimi Genel
Müdürlüğü yetkilileri ile Ankara’da
gerçekleştirilen toplantıda
görüşülen konular ve edinilen
bilgiler katılımcılarla paylaşıldı.
Ayrıca Atık ve Geri Dönüşüm
Sanayi Meclisi nezdinde kurulan
farklı alanlardan paydaşların

bir araya geldiği, Depozito İade
Sistemi Alt Çalışma Grubu’nun da
kapsayıcılığı ile çalışmalara katkıda
bulunduğuna vurgu yapıldı.
26 Haziran günü Resmî
Gazetede yayınlanan
Ambalaj Atıklarının Kullanımı
Yönetmeliği’nin de etkilerinin
dikkatle incelenmesi, GEKAP,
Depozito Yönetim Sistemi ve
Ambalaj Atıklarının Kullanımı
Yönetmeliği’nin bütünlük içinde
tekrara mahal vermeyecek şekilde
uygulanmasının gereği paylaşıldı.
Meclis Üyeleri; atığın yerinde
ayrıştırılmasının sistemin
başarısı için esas olduğunu ifade
etti ve ticari ve operasyonel
döngünün yanı sıra tüketicinin
bilinçlendirilmesinin hayati önemi
yönünde ortak görüş beyan etti.
Ayrıca Belediyelerin de sisteme
entegre edilmesi yönünde
görüşler sunuldu.
Bir diğer husus olarak, 29
Haziran 2021 tarih ve 31526
no.lu Resmî Gazetede yayınlanan
‘Yatırımlarda Devlet Yardımları
Hakkında Kararda Değişiklik
Yapılmasına Dair Karar’ 5nci
Maddesinde yer alan Gümrük
Vergisi Muafiyetinde Değişiklik
ile yürürlüğe giren Ek-8 listesinin
sektöre getireceği olumsuzluklar
dile getirildi.
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[500 büyük ►

Başkan Zeytinoğlu: İkinci 500’de Kocaeli’den

58 firma yer aldı

Kocaeli Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ayhan Zeytinoğlu “Kocaeli bu yıl
58 firma ile Türkiye’nin ikinci 500 büyük firması içerisinde yer aldı” dedi

İ

İstanbul Sanayi Odası (İSO),
Türkiye’nin ikinci 500 Büyük Sanayi Kuruluşu-2020 yılı sonuçlarını
açıkladı. Listede Kocaeli’de üretim
yapan 58 firma yer aldı. Kocaeli
Sanayi Odası (KSO) Yönetim Kurulu
Başkanı Ayhan Zeytinoğlu “Kocaeli
bu yıl 58 firma ile Türkiye’nin ikinci
500 büyük firması içerisinde yer aldı.

İstanbul Sanayi Odası’nın açıkladığı
listede, firma merkezlerinin başka
illerde olmasından dolayı Kocaelili
firma sayısı 40 olarak görünüyor.
Merkezleri başka illerde olup, üretimleri ilimizde olan firmaları dikkate
aldığımızda 2020 yılında 58 işletmemizin Türkiye’nin en büyük ikinci
500 firması içerisinde yer aldığını

SIRA-KURULUŞ

memnuniyetle görüyoruz. Geçen yıl
ise listede 56 firmamız yer almıştı.
2020 yılı gibi zorlu bir yılda ikinci
500 listesine giren tüm firmalarımızı
tebrik ediyorum” dedi.
İlk 500’deki 75 firma ile birlikte,
Türkiye’nin 1000 büyük sanayi kuruluşunda Kocaeli’den 133 firma yer
aldı.

SIRA-KURULUŞ

1

-

Murat Ticaret Kablo Sanayi A.Ş.

235

287

Özler Plastik San. ve Tic. A.Ş.

22

-

Bekaert Kartepe Çelik Kord San. ve Tic. A.Ş.

236

319

Sami Soybaş Demir San. ve Tic. A.Ş.

30

29

Kanca El Aletleri Dövme Çelik ve Makina Sanayii A.Ş

241

208

VİG Metal San. ve Tic. A.Ş.

248

281

Kale Oto Radyatör San. ve Tic. A.Ş.

252

182

Hepşen Kimya San. ve Tic. Ltd. Şti.

258

359

Alarko Carrier San. ve Tic. A.Ş.

298

199

Çelik Halat ve Tel Sanayii A.Ş.

299

151

Çelikel Alüminyum Döküm İmalat San. ve Tic.
A.Ş.

300

318

Esan Akümülatör ve Malzemeleri San. Tic. A.Ş.

301

448 Green Chemicals Kimyasal Maddeler San. ve
Tic. A.Ş.

305

231

Tayaş Gıda San. ve Tic. A.Ş.

307

265

Polisan Kimya Sanayii A.Ş.

334

+

İsmini açıklamak istemiyor

335

+

İsmini açıklamak istemiyor

336

205

Entek Elektrik Üretimi A.Ş.

342

+

Ayes Çelik Hasır ve Çit Sanayi A.Ş.

358

+

Galva Metal San. ve Tic. A.Ş.

371

313

Belgin Madeni Yağlar Tic. ve San. A.Ş.

385

386

Arfesan Arkan Fren Elemanları San. ve Tic. A.Ş.

391

447

Prefabrik Yapı İnşaat San. ve Tic. A.Ş.

48

+

CFN Kimya San. ve Dış Tic. A.Ş.

59

67

Niğdelioğlu Metal Döküm İnşaat San. ve Tic.
Ltd. Şti.

63

31

Ferro Döküm San. ve Dış Tic. A.Ş.

65

248

Turkuaz Polyester Reçine Kimya San. Tic. Ltd.
Şti.

71

10

B-Plas Bursa Plastik Metal İnşaat Enerji
Madencilik Jeotermal Turizm Sivil Havacılık ve
Tarım San. ve Tic. A.Ş.

81

-

İsmini açıklamak istemiyor

82

+

Akwel Gebze Turkey Otomotiv Sanayi Ltd. Şti.

86

-

Opsan Orijinal Sac Parça San. ve Tic. A.Ş.

88

225

Chryso-Kat Katkı Malzemeleri San. ve Tic. A.Ş.

111

-

İsmini açıklamak istemiyor

113

305

Dalgakıran Makina San. ve Tic. A.Ş.

132

206

Gülçiçek Kimya ve Uçan Yağlar San. ve Tic. A.Ş.

139

95

Akplas Plastik Kalıp San. ve Tic. A.Ş.

141

273

Plastay Kimya San. ve Tic. A.Ş.

145

-

İsmini açıklamak istemiyor

153

-

İsmini açıklamak istemiyor

392

382

Petro Yağ ve Kimyasallar San. ve Tic. A.Ş.

154

189

Klöckner Pentaplast Gebze Ambalaj Maddeleri
A.Ş.

393

401

Müsellimoğlu Demir Çelik Tic. ve San. Ltd. Şti.

404

397

Birinci Otomotiv San. ve Tic. A.Ş.

170

101

Demisaş Döküm Emaye Mamülleri Sanayi A.Ş.

416

+

Koruma Temizlik A.Ş.

174

164

Parsan Makina Parçaları Sanayii A.Ş.

426

438

Nuh Beton A.Ş.

177

221

Korkmaz Mutfak Eşyaları San. ve Tic. A.Ş.

435

434

Ecoplas Otomotiv San. ve Tic. A.Ş.

178

166

Hasparlak Çelik San. Tic. A.Ş.

445

+

180

179

Akım Metal San. ve Tic. A.Ş.

Schattdecor Dekoratif Kağıt Baskı San. ve Tic.
Ltd. Şti.

188

+

Marshall Boya ve Vernik Sanayi A.Ş.

451

461

Plastifay Kimya Endüstrisi A.Ş.

215

303

De-Ka Elektroteknik San. ve Tic. A.Ş.

468

400 Almesan Alüminyum San. ve Tic. A.Ş.

233

+

Corning Optik İletişim Sanayi Ltd. Şti.

472

379
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Türk Ytong Sanayi A.Ş.

[aile şirketleri ►

KSO Meclis Üyesi Tekin Urhan
TAİDER Başkanı oldu

Ü

lkemiz aile işletmelerinin
yüksek performanslı, uluslararası yönetim ilkelerine sahip,
ülkemize değer yaratan ve sürdürülebilir kurumlar haline gelmelerine destek vermek için 2012 yılında
İzmir’de kurulan TAİDER Aile İşletmeleri Derneği, pandemi dolayısıyla
ertelenen 8. genel kurulunu İzmir’de
gerçekleştirdi. TAİDER Başkanlığı’na
Kocaeli Sanayi Odası (KSO) Dış İlişkiler
Komisyon Başkanlığı ve iki dönemdir
meclis üyeliği görevini yürüten Tekin
Urhan seçildi. Dilovası OSB’de kriyojenik basınçlı kaplar sektöründe faaliyet
gösteren Cryocan sanayi tesisinin
kurucusu olan Urhan, TAİDER’in 20212023 dönemi yönetim kurulu başkanı
olarak görevine başladı.
9 YILDA 10 BİN KİŞİ
Yeni başkan Urhan, 2019-2021
dönemi yönetim kurulu başkanı
Candan Çilingiroğlu’ndan görevi
devraldı. Çilingiroğlu genel kurulda
yaptığı konuşmada, “Dokuz yıllık bir
sürede 300’ü aşkın etkinliğimizde
10 binin üzerinde kişiye dokunarak Türkiye’deki aile işletmelerinin
gündemini yansıttık. Paydaşı olduğumuz sivil toplum örgütleri, odalar ve
üniversitelerle ortak düzenlediğimiz
etkinlikler ve eğitimlerle pek çok
aile şirketi sahibi, kurum yöneticisi
ve akademisyenle bir araya geldik”
ifadelerini kullandı.
TAİDER’in Türkiye’deki aile işlet-

melerinin nesilden nesile aktarılmasına ve sürdürülebilir bir gelişme
izlemesine, ülke ekonomisinin daha
sağlıklı ve istikrarlı büyümesine
destek olmayı hedeflediğini söyleyen
yeni başkan Tekin Urhan ise “TAİDER,
9 yıldır aile işletmelerinin sürdürülebilirliği ve iletişimi için büyük sorumluluklar üstleniyor. Derneğimiz ilk
günden itibaren büyük bir ivmeyle büyüyor. Bugüne kadar etkin olmamızda
emeği geçen tüm başkanlarımıza,
yönetim kurulu ve dernek üyelerimize
teşekkür ediyorum. Bundan sonraki
dönemde de hedeflerimize büyük bir
heyecanla koşacağız” dedi.
KARARLILIKLA DEVAM EDECEĞİZ
Urhan konuşmasının devamında, “Yapacağımız araştırmalarla
aile şirketlerine yön vermeye ve ışık
olmaya devam edeceğiz. TAİDER
olarak iş dünyası ve platformlarıyla
olan işbirliğimiz ve düzenli istişarelerimizin, ülkemizin ekonomik kalkınması için atılan sosyal adımlara güç
verdiğine inanıyorum. Üyelerimizin,
temsilcilerimizin ve tüm kadrolarımızın destekleriyle aile işletmelerinin
sürdürülebilirliğini devam ettirme ve
yükseltme misyonumuza kararlılıkla
devam edeceğiz. Hem ülkemizin hem
de bulunduğumuz coğrafyanın diğer
ticari ve kültürel etkileşim platformlarına ve tüm proje ortaklarımıza
şükranlarımı sunuyorum” diyerek
sözlerini tamamladı. Urhan’ın yönetim

kurulunda Kocaeli’de faaliyet gösteren şirketlerin temsilcileri de yer
aldı. TAİDER’in bugün 214 aile şirketi
ve üyelerinin yarısı 18-40 yaş arası
gelecek nesiller olmak üzere 716 aile
üyesi bulunuyor.
TEKİN URHAN HAKKINDA....
1976 yılında Antakya’da dünyaya
gelen Tekin Urhan, aile şirketleri olan
Agrocan ve Cryocan Yönetim Kurulu Başkanı ve Can Grup İcra Kurulu
Başkanı’dır. İlköğretim ve lise eğitimini Antakya’da tamamladıktan sonra
Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler
Fakültesi İşletme Bölümü’nden mezun oldu. 2000 yılında konut ve sanayi tesislerine LPG sistemleri kurulumu
ve LPG satışı yapmak üzere yurt içi ve
yurt dışında önemli işlere imza atacak
olan Doğa-Can isimli şirketi, kardeşleri Metin Urhan ve Bülent Urhan ile
birlikte kurdu. 2009 yılında kardeşi
Kemal Urhan’ın katılımıyla kriyojenik
basınçlı kaplar sektöründe faaliyet
göstermek üzere Kocaeli’de Cryocan
sanayi tesisini kurdu ve pek çok STK,
oda ve birlik tarafından ödüle layık
bulundu. 2017 yılında Adana’da Agrocan Tarımsal Ürünler fabrikasını kurarak biyosistem mühendisliğine dayalı
damlama sulama sitemleri imalatına
başladı. Urhan, Kocaeli Sanayi Odası
Dış İlişkiler Komisyon Başkanlığı ve
iki dönemdir meclis üyeliği görevini
yürütüyor.
Kocaeli Odavizyon
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[savunma sanayi ►

Savunma sanayine 100 milyon
dolarlık katkı

Bakan Varank, ASELSAN
Sivas’ın 5. Kuruluş Yıl
Dönümü Programı’nda yaptığı
konuşmada, kamu-özel
sektör ortaklığında, 5 yıl önce
kurulan ASELSAN Sivas’ın optik
bileşenler ve elektro-optik
cihazlarda seri üretim yapabilen
lider bir firma haline geldiğine
dikkati çekti.

yaptığı konuşmada, kamu-özel sektör ortaklığında, 5 yıl önce kurulan
ASELSAN Sivas’ın optik bileşenler ve
elektro-optik cihazlarda seri üretim
yapabilen lider bir firma haline geldiğine dikkati çekti. Girişimci olmanın, üretim yapmanın ve istihdam
oluşturmanın önemini vurgulayan
Varank, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip
Erdoğan’ın liderliğinde ortaya koyulan
“Milli Teknoloji Hamlesi” vizyonu doğrultusunda çalıştıklarını anlattı.

S

YÜKSEK TEKNOLOJİLİ ÜRÜNLERİN
MERKEZİ
“Türk mühendislerin yerli ve milli
imkanlarla geliştirip ürettiği yüksekteknolojili ürünlerin merkezi olan bir
Türkiye” konumuna gelmeyi hedeflediklerinin altını çizen Bakan Varank,
“ASELSAN Sivas, bu hedef doğrultusunda attığı adımlarla savunma
sanayi ekosistemimize 100 milyon
dolarlık bir katkı sağladı. Kullandığı
teknolojileri yerlileştirmek üzere birbirinden kıymetli Ar-Ge çalışmalarına
imza attı. Kendi Ar-Ge merkezine ve
tasarım ofisine sahip olan şirket, 5 yıl
gibi kısa bir sürede güvenlik güçleri-

Sanayi ve Teknoloji Bakanı
Mustafa Varank, “Türk mühendislerin yerli ve milli imkanlarla
geliştirip ürettiği yüksek-teknolojili
ürünlerin merkezi olan bir Türkiye”
konumuna gelmeyi hedeflediklerini kaydederek, “ASELSAN Sivas, bu
hedef doğrultusunda attığı adımlarla
savunma sanayi ekosistemimize
100 milyon dolarlık bir katkı sağladı.
Kullandığı teknolojileri yerlileştirmek
üzere birbirinden kıymetli Ar-Ge çalışmalarına imza attı.” dedi.
Bakan Varank, ASELSAN Sivas’ın
5. Kuruluş Yıl Dönümü Programı’nda

18 Kocaeli Odavizyon

mize çok kritik ürünlerin teslimatını
gerçekleştirdi. 40 bin gündüz görüş
dürbünü, 25 bin gece görüş dürbünü,
30 bin refleks nişangah ve 2 bin keskin nişancı dürbünü bunlardan sadece
bazıları. Yine 2 bin 500’ün üzerinde
çok hassas sürekli odaklı termal
kamera objektifi burada üretilebiliyor.
Optik Litografi, Laser Optik ve Band
Pass filtre gibi birçok kritik teknoloji
burada geliştirildi. 300’ü aşkın hassas
optik ürün ASELSAN Sivas’ta üretilebiliyor.” ifadelerini kullandı.
ELEKTRO-OPTİK CİHAZ VE MERCEK
ÜRETİMİ
Üretilen ürün kalemlerinin tamamına yakınının belli miktarlarda ihraç
edildiğini vurgulayan Varank, “Made
In Türkiye” damgalı ürünlerin Sivas’ın
merkezinden çıktığını ve dünyanın
dört tarafında kullanıldığını anlattı.
Varank, elektro-optik cihaz ve mercek
üretimi konusunda da Türkiye’nin dışa
bağımlılığını ortadan kaldırma noktasında kararlı olduklarına dikkati çekerek, bu sebeple burada kazanılacak
mühendislik ve üretim kabiliyetlerinin
çok değerli olduğunu dile getirdi.

[enerji►
TELESKOP MERCEKLERİ
Bakanlık onaylı Ar-Ge Merkezinde Türk
mühendislerinin katma değerli ve yenilikçi
ürünleri geliştirdiğine işaret eden Varank,
“Tabanca Refleks Nişangah ailesi, Zırhlı
Araç Periskop ailesi ve Holografik Refleks
Nişangah ürünleri, bu faaliyetler sonucunda seri üretim aşamasına geldi. Şimdi kritik
bir ürünün çalışmasının burada yapılmasını
şirketimizden talep ediyoruz. Uzay alanında
kullanılacak teleskopların merceklerini de
ASELSAN Sivas üretebilir. Bu görevi onlara
vermiş olalım. Allah’ın izniyle onu da ürettiğimizde, bu ürünü üretebilen nadir ülkelerden
biri olacağız.” diye konuştu.
3,5 MİLYAR TL DESTEK
Bugüne kadar ASELSAN’a sadece Ar-Ge
Merkezleri kapsamında sağlanan destek
tutarının 3,5 milyar liraya yaklaştığının
bilgisini veren Varank, “TÜBİTAK aracılığıyla,
ASELSAN’ın 114 projesine 625 milyon lira kaynak aktardık. ASELSAN için 9 yılda 18 teşvik
belgesi düzenledik, bunların 3’ünü ASELSAN
Sivas için verdik.” dedi.
SAVUNMA SANAYİSİNDE YERLİLİK
Savunma sanayisinde yerliliğin ve yüksek
teknolojiye sahip olmanın önemine işaret
eden Varank, “Sözde adaletten bahsedenlerin, işlerine gelince bu kavramları nasıl yok
saydıklarını, ambargo kartına nasıl sığındıklarını görüyoruz. Bu sebeple, biz kendi
göbeğini kendisi kesebilen, güçlü bir ülke
olmalıyız. Türkiye’nin istikbalini ve istiklalini
teminat altına alacak yüzde 100 yerli savunma sanayine ulaşmamız gerekiyor.” diye
konuştu.
GENÇLERİMİZE GÜVENİYORUZ
Varank, 2016’da 35 bin olan savunma
sanayisinde çalışan sayısının bugün 80 bine
ulaştığını vurgulayarak, gelecek yıllarda
bunun daha da artacağını söyledi. “Gençlerimize güveniyoruz, onlara inanıyoruz.” diye
konuşan Varank, gençlerin her zaman yanında olacaklarını bildirdi.
Etkinlikte, Sivas Valisi Salih Ayhan, AK
Parti Genel Başkan Yardımcısı Vedat Demiröz, AK Parti Sivas Milletvekili ve TBMM Milli
Savunma Komisyonu Başkanı İsmet Yılmaz
ile ASELSAN Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Başkanı Haluk Görgün ile ASELSAN Sivas
Kurucu Ortağı ve Yönetim Kurulu Başkan
Vekili Osman Yıldırım da birer konuşma yaptı.
Konuşmaların ardından İŞKUR İş Başı
Eğitim Programı kapsamında imza töreni
yapıldı. Daha sonra ASELSAN Sivas ile ESTAŞ
arasında, Eklemeli İmalat Makinaları için
Galvanometre Üretimi Ar-Ge Projesi’ne ilişkin
protokol imzalandı.
Bakan Varank, etkinlik alanında bulunan
alt yüklenici firmaların stantlarını da ziyaret
etti.

TOBB Enerji Meclisi, sektördeki
güncel konuları değerlendirdi

T

ürkiye Odalar ve Borsalar
Birliği (TOBB) Türkiye Enerji
Meclisi toplantısı, Meclis
Başkanı Zeki Konukoğlu’nun
başkanlığında gerçekleştirildi.
Toplantıda, Meclisin çalışma planı
oluşturulurken sektöre ilişkin
güncel durum değerlendirilmesi
yapıldı. 
Meclis, sektörel sorunları geniş
bir perspektiften ele almak ve
proaktif yaklaşım sergileyebilmek
için piyasa yapılanmasına uygun
olarak Üretim-Yatırım, Ticaret ve
Dağıtım alt komitelerini kurdu.
Üretim-Yatırım Alt Komisyonun
Başkanlığına Elektrik Üreticileri
Derneği Yönetim Kurulu Başkanı
Cem Aşık, Ticaret Komitesi
Başkanlığına Enerji Ticareti Derneği
Başkanı Burak Kuyan ve Dağıtım Alt
Komitesinin Başkanlığına Elektrik
Dağıtım Hizmetleri Derneği Genel
Sekreteri Mustafa Özge Özden
seçildi. Zeki Konukoğlu’nun,
komisyondan beklentileri ve
çalışma sistemine ilişkin beklentileri
aktardığı toplantıda, çalışma
gruplarının öncelikli konuları
değerlendirildi.
Türkiye Enerji Meclisi
Danışmanı Kemal Uslu, 2021 yılı
Ocak-Haziran Elektrik Piyasasında
Gerçekleşmelere ilişkin bir sunum
yaptı. Uslu sunumunda; kurulu
güç ve üretimin kaynak bazında
değerlendirmesi, su gelirlerinin
ve buna bağlı olarak hidrolik
santral üretimlerinin azalmasının
spot piyasa fiyatlarına olan etkisi,
doğalgaz spot piyasa fiyatlarının
ve BOTAŞ’ın elektrik üretim
santrallerine satış tarifesine ilişkin

değerlendirme yaptı. Türkiye geneli
elektrik tüketiminin %51,7’sinin
görevli perakende şirketlerin
K1 portföyünden karşılandığı,
kalan kısmın %24,2’sinin görevli
perakende şirketlerin K2
portföyünde, %21,4’ünün toptan
satış şirketleri portföyünde,
%3,1’inin ise üretim şirketleri
tarafından ikili anlaşmalarla
karşılandığını belirten Kemal
Uslu, yılın ilk yarısında elektrik
talebinin %10 civarında arttığını ve
Piyasa Takas Fiyatının ilk altı ayda
aritmetik ortalamasının 328,3 TL/
MWh olarak gerçekleştiği bilgisini
verdi.
EPİAŞ Strateji Geliştirme
Direktörü Avni Çebi, YEK-G
Türkiye’nin Yeşil Sertifikası ve
Avrupa Yeşil Mutabakatını konulu
sunumunda; karbon salınımını
offsetleyecek olan YEK-G
sisteminin; amacı, sistem süreçleri,
organize YEK-G piyasası hakkında
bilgi vermiştir. Avrupa’nın,
karbonsuzlaştırma politikaları
kapsamında yenilenebilir enerji güç
kapasitesini artırmaya çalıştığını
ve enerji sertifikalarının ticaretinin
yapılmasının söz konusu olduğunu
ifade etti. Avrupa Birliğinde
“kaynağın orijinini bildirme sistemi”
olan YEK-G Sistemi ile üretici ve
tüketicinin yenilenebilir enerji
kaynağından ürettiğini belgeleme
imkânı bulunduğunu belirtti.
Meclis üyeleri, 1 Haziran 2021
tarihli Doğal Gaz Fiyat Artışının
Kojenerasyon tesislerine etkileri ve
Hibrid tesislerinin ormanlık alanlara
da yapılabilmesi hususlarında da
bilgi aldı.
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[türkak ►

Bakan Yardımcısı Faruk Kaymakcı, TÜRKAK
toplantısını KSO’da gerçekleştirdi

D

ışişleri Bakan Yardımcısı ve
AB Başkanı Büyükelçi Faruk
Kaymakcı, bir dizi ziyaret için
Kocaeli’ye gelerek, Yönetim Kurulu
Başkanı olduğu Türk Akreditasyon
Kurumu’nun (TÜRKAK) toplantısını
Kocaeli Sanayi Odası’da gerçekleştirdi.
İlk olarak Darıca’da düzenlenen Karadeniz Ekonomik İşbirliği
Zirvesi’ne katılan bakan yardımcısı
Faruk Kaymakcı, daha sonra TÜRKAK Yönetim Kurulu ile birlikte Türk
Standardları Enstitüsü’nü (TSE)
ziyaret etti.
ZİYARETE KATILANLAR
Ziyarette; TÜRKAK Yönetim
Kurulu Üyesi olan KSO Genel Sekreteri Memet Barış Turabi’nin yanı
sıra TÜRKAK Başkan Yardımcısı ve
Türkiye İhracatçılar Meclisi Yönetim Kurulu Üyesi Salih Zeki Poyraz,
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“Bizimköy’ü ziyaret
etmekten gerçekten çok
memnun oldum. Kocaeli
Sanayi Odası’nın girişimiyle
hayata geçen bu proje
amacına ulaşmış. Hem
engelli hem engelsiz
vatandaşlarımızın aynı çatı
altında çalışması çok güzel
bir örnek.”

TÜRKAK Yönetim Kurulu Üyesi
Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası
Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı
Mustafa Zihni Serdar, Genel Sekreter
Banu Müderrisoğlu, Genel Sekreter
Yardımcısı Ayşe Yalova Gökçe, Deney

Akreditasyon Başkanı Serhat Gök, İş
Geliştirme ve Projeler Müdürü Şakir
Ömer Sarı ile Kurumsal İletişim Müdürü ve Genel Sekreter Özel Kalem
Müdürü Ömer Karavelioğlu da hazır
bulundu.
TSE’Yİ GEZDİLER
Bakan Yardımcısı Kaymakcı ve
beraberindekileri, TSE Genel Sekter
Yardımcısı Hüseyin Alper Türedi, TSE
Marmara Bölge Koordinatörü Hüseyin Taşan, Deney ve Kalibrasyon
Merkezi Başkanı Dr. Metehan Çalış
ile Grup Başkanları karşıladı. Bakan
Yardımcısı Faruk Kaymakcı ve beraberindeki heyete TSE’nin faaliyetleri
hakkında sunum yapan yetkililer,
daha sonra Kimya Laboratuvarı’nı
gezdirdi. Bakan yardımcısı Kaymakcı, kimya analizlerinin yapılması ve
standartlarının belirlenmesiyle ilgili
detaylı bilgi aldı.

TÜBİTAK ZİYARETİ
Heyetin ikinci durağı Türkiye
Bilimsel ve Teknolojik Araştırma
Kurumu (TÜBİTAK) Gebze Yerleşkesi
Ulusal Metroloji Enstitüsü (UME)
oldu. Enstitü Müdürü Dr. Mustafa
Çetintaş ve müdür yardımcılarının
hazır bulunduğu karşılamanın ardından, Bakan Yardımcısı Kaymakcı ve
beraberindekiler, UME’nin faaliyetleri hakkında yapılan sunumu dinledi,
karşılaşılan sorunların çözümü için
fikir alışverişinde bulundu. TÜBİTAK
ziyareti Akustik Laboratuvarı’nın
gezilmesiyle son buldu.
KSO’NUN YAŞ GÜNÜNÜ KUTLADI
Bakan yardımcısı Faruk Kaymakcı, TÜRKAK heyetiyle birlikte yönetim
kurulu toplantılarını yapmak üzere
bu kez Kocaeli Sanayi Odası’na geçti.
Burada TÜRKAK yönetim kurulu üyeleriyle öğle yemeği yiyen ve ardından toplantıya geçen bakan yardımcısı Faruk Kaymakcı, toplantı bitimi
KSO’nun kuruluşunun 32. yılı dolayısıyla oda başkanı Ayhan Zeytinoğlu
ile birlikte pasta kesti. KSO’yu Türk
sanayisine ve ekonomisine sunduğu
katkılarından dolay kutlayan Kaymakcı, “Sanayi odamıza nice yıllar
diliyorum” dedi. Bakan yardımcısı
Kaymakcı, daha sonra KSO Başkanı
Zeytinoğlu ile birlikte KSO’nun sosyal
sorumluluk projesi olan Bizimköy
Engelliler Üretim Merkezi’ni ziyaret
etti.

GURUR VERİCİ
Engelli, engelsiz bireylerin bir
arada çalıştığı tesisin üretim alanlarını gezen, çalışanlarla sohbet eden
bakan yardımcısı Kaymakcı, gördüğü
tablodan çok etkilendi. Ziyarette
merkezin Genel Müdürü Hüsnü Bayraktar, Bizimköy’ün faaliyet alanlarıyla ilgili bilgilendirmede bulundu.
Bizimköy’de dünyaca ünlü markalara kaliteli kıyafetler üretildiğini
öğrenen ve yerinde gören Kaymak-

Kaymakcı ziyaretlerinin ardından
Kocaeli’den ayrıldı.

cı, “Bizimköy’ü ziyaret etmekten
gerçekten çok memnun oldum.
Kocaeli Sanayi Odası’nın girişimiyle hayata geçen bu proje amacına
ulaşmış. Hem engelli hem engelsiz
vatandaşlarımızın aynı çatı altında
çalışması çok güzel bir örnek. Üstelik
engelli diye tanımladığımız insanların dünyada marka olan ürünleri
burada üretiyor olması, yani engelsiz
ürünleri üretiyor olmaları çok gurur
verici” dedi.
EMEĞİ GEÇENLERİ KUTLADI
Bakan yardımcısı Kaymakcı, bu
tür projelerin AB-Türkiye işbirliği
kapsamında değerli olduğunun altını
çizdi, AB büyükelçilerinin Bizimköy’ü
ziyaret etmeleri için girişimlerde bulunacağını sözlerine ekledi. Kaymakcı, “Bu projede emeği geçenleri ve
nitelikli ürünler üreten tüm çalışanları kutluyorum” ifadelerini kullandı.
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[osb’lerden ►

Başkan Büyükakın, ‘’İMES OSB’de
trafik yoğunluğunu azaltacağız’’

Dilovası OSB bağlantısı
Projesi ile zirve saatlerde
yaklaşık 5000 aracın yolculuk
yaptığı kavşakta ve OSB
giriş çıkışlarında yaşanan
trafik sıkışıklığını önlemek
amacıyla dönel kavşaktaki
yoğunlaşmayı azaltacak
çalışma için bir açıklama yapan
Başkan Büyükakın, “Bu hedef
doğrultusunda kavşağa erken
U dönüşler ve dönüş şeritleri
projelendirdik. Kuzey Marmara
Otoyolu (KMO) bağlantı kolu
ile Demirciler arası bağlantısı
yer altına alarak transit geçiş
sağlanmasını da amaçlıyoruz”
değerlendirmesini yaptı.
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M

armara Belediyeler Birliği ve Kocaeli Büyükşehir
Belediye Başkanı Doç.
Dr. Tahir Büyükakın, makine, makine
yan sanayi, demir-çelik, otomotiv
yan sanayi, plastik enjeksiyon, ısıl
işlem, cam sanayi gibi alanlarda
faaliyet gösteren 32’si yabancı sermayeli olmak üzere 308 firmanın yer
aldığı Dilovası İMES OSB yönetimiyle
bir araya geldi. Enerji, arıtma, yol,
peyzaj ve güvenlik altyapısı ile örnek
teşkil eden İMES OSB Yönetim Kurulu
Başkanı Ahmet Tokkan’ın konuğu
olan Başkan Büyükakın, OSB’nin
bağlantı yolları ile bölgede yapılması
planlanan projeler hakkında OSB
Yönetimi ve üye işyeri temsilcileriyle
görüş alışverişinde bulundu.
“TRANSİT GEÇİŞ SAĞLANMASINI
AMAÇLIYORUZ”
Büyükşehir Belediyesi Genel
Sekreteri Balamir Gündoğdu ve
Genel Sekreter Yardımcısı Gökmen
Mengüç’ün de yer aldığı birliktelikte,
OSB kavşağında yapılacak düzenlemeyi yerinde inceleyen Başkan

Büyükakın, “Ulaşımın zirve yaptığı
saatlerde tırların ve diğer araçların
oluşturduğu araç baskısını en aza indirmek istiyoruz” dedi. Dilovası OSB
bağlantısı Projesi ile zirve saatlerde
yaklaşık 5000 aracın yolculuk yaptığı
kavşakta ve OSB giriş çıkışlarında
yaşanan trafik sıkışıklığını önlemek
amacıyla dönel kavşaktaki yoğunlaşmayı azaltacak çalışma için bir
açıklama yapan Başkan Büyükakın,
“Bu hedef doğrultusunda kavşağa
erken U dönüşler ve dönüş şeritleri projelendirdik. Kuzey Marmara
Otoyolu (KMO) bağlantı kolu ile
Demirciler arası bağlantısı yer altına
alarak transit geçiş sağlanmasını da
amaçlıyoruz” ifadelerini sarf etti.
“TRAFİĞİN DÖNEL KAVŞAĞA BASKI
YAPMASINI ENGELLEYECEĞİZ”
“Yapılması planlanan transit
geçişle kavşağa giren araç sayısı
azaltarak, iyileştirmeyi hedefliyoruz”
diyerek inceleme sonrası dönel kavşağa eklenen şeritle kavşağın genel
kapasitesi de artırılmasını sağlayacağız diyen Başkan Büyükakın, “Ayrı-

ca yapımı devam eden Tır Parkı’ndan
KMO bağlantı koluna direkt yapılan
bağlantı ile tır parkının ürettiği
trafiğin dönel kavşağa baskı yapmasını da engelleyeceğiz” açıklamasını
yaptı. Sanayicinin her daim yanlarında olduklarını da belirten Kocaeli
Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr
Tahir Büyükakın, “Katma değeri yüksek ürünlerin üretildiği bir Türkiye’nin
varlığı geleceğe çok daha güçlü bakmamıza neden oluyor. Bir taraftan
istihdam bir taraftan üretim diğer bir
taraftan yüksek teknoloji ürünlerinin
üretilmesinde emeği geçen herkese
çok teşekkür ediyorum. Büyükşehir
Belediyesi olarak sanayicimizin ve girişimcimizin yanında olmaya devam
edeceğiz” diye konuştu.
“MİLLİ TEKNOLOJİ GÜÇLÜ SANAYİ
ANLAYIŞI İLE HAREKET EDİYORUZ”
Ülke genelinde OSB’lerin kurulmaları teşvik edilmeye devam
edildiğini, çalışan OSB sayısının 326
olduğunu da dile getiren Başkan
Büyükakın, “Kocaeli’nde Organize
Sanayi Bölgelerimizle yakından
ilgilenmeye devam ediyoruz. İma-

lat sanayisi öncülüğünde güçlü bir
büyümenin sürdüğünü görüyoruz.
Bu noktada da nitelikli insan kaynağı
açısından da adımlarımızı atıyoruz”
dedi. Sanayi ve Teknoloji Bakanı
Mustafa Varank’ın Kocaeli’ne her
fırsatta geldiğini, üretim başta olmak
üzere yenilikçi bir anlayışla teknolo-

jik gelişmelere dair adımlar atıldığını
da dile getiren Başkan Büyükakın,
“Bizler, Milli Teknoloji Güçlü Sanayi
anlayışıyla hareket ediyoruz. Yerel
yönetimler olarak kentimizde ki
üretimle ve istihdamla da yakından
ilgileniyoruz” diyerek açıklamalarını
tamamladı.

Marmara Denizi’nden 10.6 bin metreküp
müsilaj temizlendi
Çalışmalarla güzel sonuçlar
elde ettiklerini ifade eden
akan Kurum “Marmara
Denizi’miz ve deniz canlılarımız için hız kesmeden
çalışarak denizimizi temizliyoruz.” dedi.

Ç

evre ve Şehircilik Bakanı Murat
Kurum, Marmara Denizi’ndeki
müsilaj seferberliği kapsamında 10 bin 664 metreküp müsilajın
(deniz salyası) temizlendiğini bildirdi.
Bakan Kurum, Twitter’daki açıklamasında, Marmara Denizi’ndeki
müsilaj seferberliğini, 27’nci gününde
sürdürdüklerini, çalışmalarla güzel
sonuçlar elde ettiklerini belirtti.
Kurum, dün toplanan müsilajla
birlikte 10 bin 664 metreküp müsilajı,
düzenli depolama alanlarına gönderdiklerini kaydederek, şu bilgileri

paylaştı:
“4 Temmuz itibarıyla illerimizde; İstanbul’da 6 bin 66 metreküp,
Kocaeli’de 476 metreküp, Bursa’da
166 metreküp, Tekirdağ’da 154
metreküp, Balıkesir’de 811 metreküp, Çanakkale’de 918 metreküp,
Yalova’da 2 bin 73 metreküp müsilajı, 601 bölgedeki çalışmalarımızla

bertaraf ettik. Karadan 413, denizden
188 bölgede çalıştık. Denetimlerimizin yirmi yedinci gününde toplam, 8
bin 739 denetimi tamamladık, 2 bin
282 atık su numunesini çevre laboratuvarlarımızda inceledik. Marmara
Denizi’miz ve deniz canlılarımız için
hız kesmeden çalışarak denizimizi
temizliyoruz.”
Kocaeli Odavizyon
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[çevre ►

Koç Savunma ile oksijenlendirme faaliyetleri
tüm Marmara’da yaygınlaştırılacak
Koç Savunma ‘Smartium Blue’ ürünü ile Marmara’da görülen “müsilaj”ın
giderilmesine yönelik olarak T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nca İzmit
Körfezi dahil dört istasyonda pilot uygulama noktalarına bırakılan
oksijenlendirme cihazlarının performansını kesintisiz olarak takip ediyor.
Böylece pilot olarak yapılan oksijenlendirme faaliyetlerinin tüm
Marmara’ya yaygınlaştırılmasıyla ilgili kararın bilimsel verilere dayanarak
oluşturulması hedefleniyor.

M

armara’da görülen “müsilaj”ın
giderilmesine yönelik olarak T.C. Çevre ve Şehircilik
Bakanlığı’nca Pendik Marina önlerinde
bir istasyonda ve İzmit Körfezinde dört
istasyonda pilot uygulama noktalarına oksijenlendirme cihazları bırakıldı.
Oksijenlendirme cihazların etkinliğinin
gözlenmesi için altı hafta süreyle denizden saat başı aralıklarla çözülmüş

Başiskele ve Kiraz Dere önlerindeki iki
istasyondaki çözülmüş oksijen ve sıcaklık değerleri otomatik bir sistemle
izlenmeye başlandı.
Koç Bilgi ve Savunma Teknolojileri
(KoçSavunma) ürünü olan SMARTIUM
BLUE sistemi ilave olarak; bulanıklık,
klorofil A, deniz suyu gravitesi, toplam
çözülmüş madde, tuzluluk, elektrik
direnci, oksidasyon, pH, amonyım ve
nitrat değerlerini de
gerçek zamanlı ve sürekli ölçme sergileme
yeteneğine sahip.
Başiskele ve Kiraz
Dere’deki çözülmüş
oksijen ve sıcaklık değerlerinin otomatik
olarak akıllı sensörlerle ölçen SMARTIUM BLUE sistemi
kesintisiz ve gerçek
zamanlı olarak GSM

oksijen ve sıcaklık değerlerinin alınması gerekiyor. Sözkonusu değerlerin
sürekli takibi için ise otomasyon kolaylık sağlaması nedeni ile çok önemli bir
faktör. Bu kapsamda İzmit Körfezi’nde

aracılığı ile
kullancıların
hizmetine
sunuluyor.
Bulut
ta-
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banlı on line akıllı şamandıra sistemi
KoçSavunma tarafından daha önce
Fethiye Körfezi’ndeki alg artışlarına
bağlı sorunların tespiti için geliştirilmiş. SMARTIUM BLUE Deniz Kirliliği/Su Kalitesi Ölçüm sisteminin “akıllı”
ölçüm şamandıraları, Marmara’da 1
Temmuz’dan itibaren iki noktadan sürekli veri aktarımına başlamış durumda.
T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın
çağrısı üzerine çok kısa süre içerisinde Ankara’daki KoçSavunma tesislerinden taşınarak kurulan SMARTIUM
BLUE sistemi sayesinde Bakanlık ve
TÜBİTAK MAM BAşiskele ve Kiraz
Dere’deki oksijenlendirme cihazlarının
performansını kesintisiz olarak takip
edebiliyor. Bu sayede pilot olarak yapılan oksijenlendirme faaliyetlerinin tüm
Marmara’ya yaygınlaştırılmasıyla ilgili kararın bilimsel verilere dayanarak
oluşturulması hedefleniyor.

[otomotiv ►

Hyundai Assan’ın SUV segmentindeki yeni modeli
Santa Fe, teknolojik özellikleri ile dikkat çekiyor
Hyundai Assan Santa Fe ile SUV ailesini genişletti. 230 beygirlik 1.6 litre
T-GDI Hybrid motor seçeneği ile satışa sunulan Santa Fe, teknolojik
özellikleriyle de dikkat çekiyor.

H

yundai Assan B-SUV modeli
‘Bayon’nda sonra yeni Santa Fe
modelini satışa çıkardı. Teknolojik özellikleri, şık tasarımı ve geniş
iç mekanıyla öne çıkan yeni Santa Fe,
premium malzeme kalitesi ve güçlü
motoruyla da oldukça başarılı bir duruş sergiliyor. Hyundai’nin en fazla
satılan ve aynı zamanda tüm dünyada
en fazla bilinen modeli olarak büyük
bir öneme sahip olan Santa Fe, D-SUV
segmentinde konumlandırılıyor.
- Murat Berkel: Türkiye’deki SUV segmentinde fark yaratacak
Satışa sundukları yeni modelle ilgili
görüşlerini dile getiren Hyundai Assan Genel Müdürü Murat Berkel, “Yeni
Santa Fe modelimiz ile SUV ailemiz
genişlemeye devam ediyor. B-SUV ve

kitlesi taşıyacak. Kısacası Yeni Santa
Fe, teknolojik özellikleri, şık tasarımı
ve Türkiye’deki SUV segmentinde fark
yaratacak” dedi.
Hyundai’nin yeni tasarım özelliklerinin
bir parçası olan Santa Fe, LED farlarla
kombine ön ızgarası ve gündüz yanan
farları (DRL) ile yeni tasarım kimliğini
ortaya koyuyor. Yeni T şeklindeki gündüz farları, modeli en uzaktan bile tanınabilir hale getiriyor.
19 inç’lik jantlar üzerinde hareket
eden Santa Fe, kaslı ve modern yapısını sportif ön ve arka tamponlarla
da destekliyor. Yeni nesil 1.6 litrelik TGDi “Smartstream” motorla donatılan
premium otomobil, Hyundai’nin yeni
Sürekli Değişken Valf Süresi (CVVD)
teknolojisini kullanan ilk model. Performanslı kullanımın yanı sıra yakıt

C-SUV segmentlerindeki model çeşitliliğimizi şimdi de D-SUV segmentine
taşıyarak iddiamızı iki katına çıkarıyoruz. Hyundai’nin premium sınıftaki en
iyi modellerinden biri olan Santa Fe,
yeni nesil yüksek performanslı 230
beygirlik turbo benzinli ve hibrit motoruyla tüm dikkatleri üzerine çekecek.
Yeni Santa Fe ayrıca, konforlu ve zengin donanımları sayesinde bize premimum markalardan yepyeni bir müşteri

verimliliğini de ön planda tutan bu sistem, motoru daha da optimize etmek
için “Düşük Basınçlı Egzoz Gazı Devirdaimi (LP EGR)” özelliğine sahip. CVVC
sistemi, sürüş koşullarına göre valfin
açılma ve kapanma süresini düzenleyerek performansta hissedilir bir artış
sağlıyor. Aynı zamanda yakıt verimliliği
ve emisyonlarda iyileştirmeler de sunuyor. Diğer geliştirmelerin yanı sıra
Hyundai, Santa Fe modelinde elektrifi-

kasyona da yer veriyor. Turbo benzinli
motoru, hibrit teknolojisi ile destekleyen Hyundai, motor performansını ve
yakıt ekonomisini bir arada sunuyor ve
böylelikle SUV segmentindeki müşteri
beklentilerini en iyi şekilde karşılamış
oluyor. Yepyeni bir platform ile üretilen
Santa Fe, güvenlikte de önemli iyileştirmelerin yanı sıra elektrikli güç aktarma organlarının işini de kolaylaştırıyor.
Doğrudan enjeksiyonlu turbo beslemeli motor, 44.2 kW’lik elektrik motoruyla
kombine olarak 230 beygir güç üretirken aynı zamanda 350 Nm maksimum
tork sağlıyor. Gücünü 1.49 kWh lityum
ion polimer bataryaya aktaran bu elektrik motoru, özellikle şehir içi trafiğinde
Santa Fe’nin emisyon ve yakıt tüketim
değerlerini aşağıya çekerken aynı zamanda performansa da önemli bir şekilde katkıda bulunuyor.
Türkiye’de tek bir donanım seçeneği
ve motor tipi ile satışa sunulan Yeni
Santa Fe, 7 koltuklu oturma düzeni ile
kalabalık ailelerin de dikkatini çekiyor.
Deri döşemelere sahip otomobilin ön
ve arka koltukları ısıtmalı olarak gelirken ön koltuklarda soğutma özelliği de
var. Geliştirilmiş direksiyon sisteminde
de ısıtma özelliği bulunurken ön konsolda elektronik bir vites paneli bulunuyor. Geleneksel vites kolları yerine
tamamen tuşlu sisteme yer verilerek
genişlik hissiyatı arıtırılıyor.
Santa Fe, 12.3 inçlik büyük bir dijital
gösterge paneline sahip. Kokpitte dikkat çeken bir diğer donanım ise diğer
Hyundai SUV modellerinde de olduğu
gibi 10.25 inçlik bilgi eğlence ekranı.
Krell müzik sistemi ile desteklenen
sözkonusu ekranda Apple Car Play ve
Android Auto bağlantı özelliği de var.
Ayrıca kablosuz şarj sistemi, Santa
Fe’de de sunuluyor. 360 derecelik kamera sistemi de Santa Fe’nin güvenlik
donanımlarından biri. Dur kalk özellikli akıllı hız sabitleme kontrolü, şeritte
kalma asistanı, şerit takip asistanı ve
ön çarpışma engelleme asistanı ile donatılan Santa Fe, ayrıca elektrikli bagaj
kapağına sahip.
Kocaeli Odavizyon
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[yazılım ►

Logo Yazılım Ar-Ge harcamaları
liginde ikinci sırayı aldı
Logo Yazılım, TurkishTime dergisinin yaptığı araştırmaya göre; Türkiye’nin
bilişim sektöründe en fazla Ar-Ge harcaması yapan ikinci firması oldu. Logo
Yazılım’ın başarısı bununla sınırlı kalmadı, Ar-Ge’de kadın çalışan sayısının en fazla
olduğu listede de Türkiye birinciliğini aldı.

K

işisel bilgisayarlar için uygulama yazılımları geliştirmek
üzere 1984 yılında sektöre
giren, bugün ise yazılım sektörünün
öncü şirketlerinden biri haline gelen
Logo Yazılım San. ve Tic. A.Ş., önemli
bir başarıya imza attı.
Kocaeli Sanayi Odası (KSO) Elektronik ve Bilgi Teknolojileri Sanayi
Grubu’nu temsil eden 20.Meslek
Komitesi’nde Başkan Yardımcılığı görevini sürdüren Tuğrul Tekbulut’un
kurucusu ve yönetim kurulu başkanı
olduğu Logo Yazılım, TurkishTime
dergisinin yaptığı araştırmaya göre;
Türkiye’nin bilişim sektöründe en
fazla Ar-Ge harcaması yapan ikinci
firması oldu.
Logo Yazılım’ın başarısı bununla
sınırlı kalmadı, Ar-Ge’de kadın çalışan sayısının en fazla olduğu listede
de Türkiye birinciliğini aldı.
LİSTEDE HEP VARDIK
Görüşlerini paylaşan Tuğrul
Tekbulut, “Sektörümüzün bir sanayi
olarak kabulü için yıllarca ne kadar
uğraştığımızı gülümseyerek, Kocaeli Sanayi Odamızın bize nasıl sahip
çıktığını ise minnetle hatırladım.
TurkishTime dergisi uzun bir süredir Türkiye’de Ar-Ge şampiyonlarını
listelediği yayınlar çıkarıyor. Biz ilk
çıktığı yıldan itibaren bu listelerde
yer alan bir firmayız. Firmamız bir
KOBİ boyutunda iken bile bu listelerde ilk sıralarda yer alabiliyorduk.
Geçtiğimiz 10-15 yılda ise ülkemizde Ar-Ge’ye verilen önem arttı ve
bizim listelerdeki yerimiz gerilemeye
başladı. Sıralamada gerilemekten
memnun olduğum ve gurur duyduğum tek konu budur. Biz gerilemiyoruz ülkemiz, sanayimiz ilerliyor.
Sanayimiz, bilim ve teknoloji, araştırma ve geliştirmeye önem vererek,
yüksek katma değerli bir ekonomiye
dönüşümünün sinyallerini veriyor”
dedi.
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İLHAM VERECEĞİMİZİ UMUYORUM
Logo Yazılım’ın Ar-Ge’ye verdiği
öneme dikkat çeken Tuğrul Tekbulut,
“Logo Yazılım olarak pazardaki lider
konumumuzu korumak, yurtdışına
teknoloji ihraç edebilmek için bizler
de Ar-Ge’ye önem veriyoruz. Bilişim
sektöründeki Ar-Ge harcamaları
liginde ikinci olmak bizi şaşırtmadı.
Buna mecburuz. dedi.
TEKNOLOJİ HIZLA DEĞİŞİYOR
Yazılım sektöründe teknolojinin
diğer sektörlerden çok daha hızlı
değiştiği için Ar-Ge’ye çok daha fazla
önem vermek zorunda olduklarını

ifade eden Tuğrul Tekbulut: “ Şirketimizin Ar-Ge harcamaları satış
gelirlerinin yüzde 30’u civarında
dolaşmaktadır. Bu oran dünyanın en
iddialı yazılım şirketlerinin oranları
düzeyindedir.
Ulaştığımız noktayı korumak,
dahası tüm dünyada rekabetçi olabilmek için bu yaklaşımı sürdürmeye
kararlıyız. Ar-Ge harcamalarının
boşa harcanan para olmayıp, karlı ve
hızlı büyümenin gerek şartı olduğunu ispat eden, canlı bir örnek olarak
iş insanlarımıza ve girişimcilerimize
ilham verebildiğimizi umuyorum”
ifadelerini kullandı.

[eğitim ►

TÜBİTAK Fen Lisesi geleceğin
yıldızlarını arıyor
600 ÖĞRENCİLİK YURT
Yaklaşık 44 bin metrekarelik alana
sahip lisede modern teknolojiyle donatılmış 24 derslik, 600 öğrenci kapasiteli
öğrenci yurdu, 10 ileri düzey temel
bilim atölyesi bulunuyor.
28 FARKLI DERS
2021-2022 eğitim ve öğretim yılı
için 90 öğrencinin alınacağı lisede
eğitim, bir yıl İngilizce hazırlık olmak
üzere toplam 5 yıl sürecek. Lisede,
Biyoteknoloji, Malzeme Bilimi, Sinirbilim, Veri Analizi, Bilim, Teknoloji ve
Sosyal Değişme, Sürdürülebilir Gıda ve
Su Politikaları, İnovasyon Odaklı Proje
Tasarımı, Yapay Zeka Uygulamaları,
İnsan-Makina Etkileşimi, Nesnelerin
İnterneti Uygulamaları gibi 28 farklı
seçmeli dersin bulunduğu müfredat
uygulanacak.

T

ürkiye’nin parlak beyinlerini
yetiştirmek hedefiyle yola
çıkan TÜBİTAK Fen Lisesi,
eğitim hayatına başlıyor. TÜBİTAK’ın
Gebze’deki yerleşkesinde hizmet
verecek fen lisesi, geleceğin bilim
yıldızlarına ev sahipliği yapacak.
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Liselere Geçiş Sınavı’nda
(LGS) yüzde 1’lik dilime giren öğrencilerin TÜBİTAK Fen Lisesi için 4
Temmuz’a kadar başvuru yapabileceklerini söyleyerek “Geleceğin bilim
insanları arasında yer almak isteyen
tüm öğrencilerimizi, TÜBİTAK Fen
Lisesi’ne başvuru yapmaya davet
ediyorum.” dedi.
Gerede OSB’de Halavet Gıda Jelatin Fabrikasının açılış töreninde konuşan Bakan Varank, şunları söyledi:
GENÇLERİN POTANSİYELİ: Teknolojik dönüşüm sürecinde yetişmiş
insan kaynağı en önemli husus.
Bu manada bizim gençlerimizin de
potansiyeli çok yüksek. Fırsat verildiğinde, yol gösterildiğinde inanılmaz
işlere imza atabiliyorlar. Bu nedenle

biz de ülkemizin ihtiyaç duyduğu bilim ve teknoloji yıldızlarını özel olarak
yetiştireceğimiz TÜBİTAK Fen Lisesini
eğitim altyapımıza kazandırıyoruz.
LİDER BİLİM İNSANLARI: Burada
bilgi ve teknoloji üretimi ile ülkemizin
gelişmesine katkı sağlayacak, analitik
düşünen, toplum ve çevre bilinci
gelişmiş geleceğin lider bilim insanlarını yetiştirmeyi hedefliyoruz. LGS’de
yüzde 1’lik dilime giren öğrencilerimiz,
fen lisemizin giriş sınavı başvurularını 2-4 Temmuz tarihlerinde e-Okul
Yönetim Bilgi Sistemi üzerinden
yapabilirler. Geleceğin bilim insanları
arasında yer almak isteyen tüm öğrencilerimizi, TÜBİTAK Fen Lisesi’ne
başvuru yapmaya davet ediyorum.
GEBZE’DE KURULDU
TÜBİTAK Fen Lisesi, yetişmiş ve
nitelikli insan gücü ve ileri düzey
laboratuvarlarıyla Ar-Ge ve teknoloji
dünyasının öncü araştırma merkezleri ve enstitülerini bünyesinde bulunduran TÜBİTAK Gebze Yerleşkesi’nde
kuruldu.

KARŞILIKSIZ BURS İMKANI
Hazırlık sınıfından başlamak öğrencilere aylık karşılıksız burs verilecek.
Gebze yerleşkesinde konaklama imkanı
olan öğrenciler, TÜBİTAK laboratuvarlarını kullanacak. Kurumun merkez
ve enstitülerinde staj yapabilecek.
Kariyerleri boyunca mentorluk desteği,
bilim söyleşileri, kulüp etkinlikleri, spor
müsabakaları, teknik geziler ve daha
pek çok olanak öğrencilere sunulacak.
24 İLDE SINAV
TÜBİTAK Fen Lisesi Merkezi Yetenek Giriş Sınavı’na başvurular, 2-4
Temmuz’da e-Okul Yönetim Bilgi Sistemi üzerinden yapılacak. Giriş sınavı,
9 Temmuz’da 10.00-11.40 saatlerinde
Adana, Ankara, Antalya, Balıkesir,
Bursa, Denizli, Diyarbakır, Erzurum,
Eskişehir, Gaziantep, Hatay, İstanbul,
İzmir, Kayseri, Kocaeli, Konya, Malatya, Mersin, Muğla, Sakarya, Samsun,
Tekirdağ, Trabzon ve Van’da TÜBİTAK
tarafından belirlenen sınav merkezlerinde yapılacak.
KİMLER BAŞVURABİLECEK?
Liseye, 2020-2021 eğitim ve öğretim yılında resmi, özel ve imam hatip
ortaokullarının 8’inci sınıfında öğrenim
gören ve 2021 merkezi sınav sonuçlarına göre yüzde 1’lik başarı diliminde yer
alan tüm öğrenciler başvurabilecek.
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[dış ticaret ►

İhracatta OVP 2022 hedefi olan
200 milyar doları da aşacağız

Muş, “Haziran ayı
ihracatımız geçtiğimiz yılın
aynı ayına göre yüzde 47
artışla 19,8 milyar dolara
yükselmiştir. Bu sayede ilk altı
ayda ihracatımızı, geçtiğimiz
yıla oranla yüzde 40 artışla
105 milyar dolar seviyesine
taşımış durumdayız. Söz
konusu değerler hem aylık
hem çeyreklik hem de altı aylık
bazda Cumhuriyet tarihinin en
yüksek ihracat tutarlarıdır.”
diye konuşt

T

icaret Bakanı Muş, Türkiye
İhracatçılar Meclisi (TİM) ile
Bakanlık Konferans Salonu’nda
düzenlediği basın toplantısında,
haziran ayı dış ticaret rakamlarını
açıkladı.
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Bu yılın ilk beş ayında ihracatta
sergilenen güçlü performansın, haziran ayında artarak devam ettiğini
vurgulayan Muş, “Haziran ayı ihracatımız geçtiğimiz yılın aynı ayına göre
yüzde 47 artışla 19,8 milyar dolara
yükselmiştir. Bu sayede ilk altı ayda
ihracatımızı, geçtiğimiz yıla oranla
yüzde 40 artışla 105 milyar dolar
seviyesine taşımış durumdayız. Söz
konusu değerler hem aylık hem
çeyreklik hem de altı aylık bazda
Cumhuriyet tarihinin en yüksek ihracat tutarlarıdır.” diye konuştu.
Muş, son 12 aylık ihracat değerinin 199 milyar 567 milyon dolar
ile bugüne kadar gerçekleşen “en
yüksek 12 aylık ihracat” olduğuna
işaret ederek, “Normalleşme adımlarıyla Orta Vadeli Program’da yer alan
2022 hedefi olan 198 milyarı da aşıp
ihracatımızı 200 milyar doların çok
daha ötesine taşıyacağımıza inanıyoruz.” değerlendirmesinde bulundu.

- “İhracatın ithalatı karşılama oranı
arttı”
Çiftçisinden sanayicisine tüm
girişimcilerin emeğiyle ortaya çıkan
bu başarının, kamu ve özel sektörün
güçlü iş birliğinin ürünü olduğunu
belirten Muş, şöyle devam etti:
“İthalatımız ise yılın ilk yarısında
geçen yıla göre yüzde 27,5 artarak
126,1 milyar dolar olarak gerçekleşti. Ayrıca bu dönemde gerçekleşen
231,1 milyar dolar değerindeki dış
ticaret hacmi ile en yüksek 6 aylık dış
ticaret hacmi rakamına da ulaşılmıştır. Bir diğer önemli gösterge
olarak ihracatın ithalatı karşılama
oranı, haziran ayında geçtiğimiz yıla
göre 4,8 puan artışla yüzde 87,3’e
yükseldi. Ocak-haziran döneminde
ise ihracatın ithalatı karşılama oranı,
geçtiğimiz yıla göre 7,3 puan artışla
yüzde 83,2’ye yükseldi. Benzer şekilde, dış ticaret açığımız 2021 yılının ilk
yarısında geçtiğimiz yıla göre yüzde

11,4 azalarak 21,2 milyar dolara
gerilemiştir.”
Muş, ihracat tutarı kadar,
ihracata yönelen firma sayısındaki artışın da ihracatın tabana
yayılması açısından sevindirici
olduğuna dikkati çekerek, bu
yılın ilk yarısında ihracat yapan
firma sayısının yüzde 12 artışla
76 bin 189 olduğunu söyledi.
Yılın ilk yarısında Avrupa Birliği ülkelerine yapılan ihracatın,
geçen yıla göre yüzde 42 artışla
44 milyar dolara yükseldiğini,
söz konusu ülkelere yapılan
ihracatın, toplam ihracatın
yüzde 42’sini oluşturduğunu
aktaran Muş, “Öte yandan, Sayın
Cumhurbaşkanımızın çağrısıyla, ikili
ticaretimizde Türk lirasının payını artırmaya devam ediyoruz. 2021 yılının
haziran ayında Türk lirası ile yapmış
olduğumuz dış ticaretin toplamı 15,5
milyar lira olarak gerçekleşmiş olup,
bunun 6 milyar liralık kısmı ihracat,
9,5 milyar liralık kısmı ithalat olmuştur.” ifadesini kullandı.
- “Küresel tüketim taleplerinin
karşılanmasında büyük bir fırsat
karşımızda duruyor”
Muş, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının dünyada sosyal
hayattan iş dünyasına kadar birçok hususu geri döndürülemez bir
şekilde değiştirmeye devam ettiğini
vurgulayarak, “Türkiye olarak hazırlıklarımızı, içinde bulunduğumuz
asra ve geleceğe damgasını vuracak
uzun vadeli bir vizyonla yürütüyoruz.” dedi.
Salgın süreciyle, Avrupa da dahil
olmak üzere gelişmiş ekonomilerin,
üretim yerlerini coğrafi olarak daha
yakın bölgelere kaydırarak tedarik
ağlarını çeşitlendirme arayışı içine
girdiklerini dile getiren Muş,
şunları kaydetti:
“Diğer taraftan, mutant
virüsün de etkisiyle Çin-Avrupa rotasında konteyner
fiyatları dört katına çıkarken,
bölgemizdeki birçok tedarikçi,
ülkemize yönelmiştir. Pandemi süreci tüketim taleplerinin
ertelenmesine neden olmuştur.
Önümüzdeki süreçte pandeminin atlatılmasıyla, uzun süredir ötelenmekte olan küresel
tüketim taleplerinin karşılanması noktasında büyük bir fırsat
karşımızda durmaktadır. Bu,
ihracatımız için büyük bir potansiyeldir. İhracatçımıza düşen, bu

fırsatı iyi değerlendirmektir.”
Türkiye’nin en önemli ticaret
ortağı olan Avrupa Birliği’nin kendileri için önemli bir çıpa olmayı
sürdüreceğine işaret eden Muş,
geçen hafta gerçekleştirilen AB
Liderler Zirvesi Sonuç Bildirisi’nde,
Gümrük Birliği’nin güncellenmesinde
AB Komisyonuna yetki verilmesine
dair teknik çalışmaların başlatılması
hususunda çağrıda bulunulduğunu
anımsattı.
Muş, bu kapsamda daha ileri
adımların hızlıca atılması gerektiğine
ve AB üyeliğinin ülke için stratejik
bir hedef olduğuna dikkati çekerek,
“Bu husustaki kararlı tutumumuza
paralel şekilde Ticaret Bakanlığı olarak bizler de Türkiye ve AB arasında
Gümrük Birliği’nin güncellenmesi
başta olmak üzere AB ile ekonomik
ilişkilerimizi daha da güçlendirmek
için var gücümüzle çalışıyoruz,
çalışmaya da devam edeceğiz.” diye
konuştu.
Bu kapsamda, AB Liderler Zirvesi
öncesinde Çekya, Macaristan ve
Polonyalı muhataplarıyla bir araya
geldiğini söyleyen Muş, ayrıca İtal-

yan, Alman, Fransız ve İspanyol
mevkidaşlarıyla görüştüğünü
ifade etti.
Muş, bu görüşmelerde
ayrıca Türkiye-AB ilişkilerinin
tüm boyutları için pozitif bir
gündemin hayata geçirilmesinin öneminin altını çizdiğini
belirterek, “Buradan bir kez
daha çağrıda bulunmak istiyorum, AB’nin Gümrük Birliği’nin
güncellenmesi konusunda
ülkemizin uluslararası hukuktan
kaynaklanan hak ve menfaatleri ile Kıbrıs Türklerine yönelik
olumsuz tutumundan vazgeçmesi en büyük temennimizdir.
İlerleme kaydedebilmek ve
nitelikli sonuçlara ulaşabilmek için
AB tarafının çabalarımıza karşılık
vermesi önem arz etmektedir.” dedi.
AB Liderler Zirvesi akabinde de
Avrupalı muhataplarıyla temaslara hız kesmeden devam ettiğini
dile getiren Muş, bu görüşmelerde
AB’nin gelecek yıllarda izleyeceği
politikaların merkezinde yer alacak
“Avrupa Yeşil Mutabakatı”nın önemli
yer tuttuğunu söyledi.
Bu amaçla devlet olarak “Sınırda
Karbon Düzenlemesi” başta olmak
üzere Yeşil Mutabakat ile hayata
geçirilecek uygulamaların Türkiye ile
AB arasında korumacı politikalara
dönüşmemesi ve bu alanda AB’nin
yeşil dönüşüme yönelik fonlarına
erişim başta olmak üzere, AB ve üye
ülkeler nezdinde girişimlerini sürdürdüklerini anlatan Muş, “Bu noktada
en büyük beklentimiz, özel sektörümüzün dijital ve yeşil dönüşüm konusunda proaktif bir anlayışla hareket
etmeyi bir ilke haline getirmesidir.”
ifadesini kullandı.
Bakan Muş, esnafa salgın şartlarının getirdiği zorluklardan ötürü 3
bin ve 5 bin liralık hibe desteği,
kira yardımı, gelir kaybı desteği
ve ciro yardımı gibi desteklerde
bulunduklarını hatırlatarak,
yapılan bu destekleri bazı siyasi
çevrelerin görmezden geldiğini
söyledi.
Gerek gümrüklerde gerek
ihracatta ve dış ticarette gerek
esnafa yaptıkları desteklerde
elde ettikleri her başarının,
bazı muhalif siyasi çevreleri
rahatsız ettiğini belirten Muş,
“Ama kim, nasıl rahatsız olursa
olsun, biz gece gündüz demeden daha müreffeh, daha güçlü
bir Türkiye için durmadan,
yılmadan çalışacağız.” dedi.
Kocaeli Odavizyon
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Şura Kent’te Kocaeli Turizm Master Planı
ve Markalaşma Süreci ele alındı

K

ocaeli Büyükşehir Belediyesi
bünyesinde kurulan ŞURA Kent
Politikaları ve Araştırmaları
Merkezi öncülüğünde Kocaeli Valiliği,
Kocaeli Üniversitesi, Gebze Teknik
Üniversitesi, Kocaeli Ticaret Odası,
Kocaeli Sanayi Odası, Doğu Marmara Kalkınma Ajansı ve Kocaeli Kent
Konseyi’nin destekleriyle hazırlanan
‘Kocaeli Turizm Master Planı ve
Markalaşma Süreci’ çalışmalarının
da bir parçası olan hedef, strateji ve
uygulama araçları ile Kocaeli marka
kimliğinin çerçevesi belirlenerek
kentin turizm potansiyelinin her yönüyle ortaya çıkarılması amaçlanan
‘Kocaeli Turizm Şurası’ Vali Seddar
Yavuz’un katılımlarıyla gerçekleştirildi.
Kocaeli Kongre Merkezinde
gerçekleşen programa; Vali Seddar
Yavuz’un yanısıra, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir
Büyükakın, Kocaeli Üniversitesi
Rektörü Prof. Dr. Sadettin Hülagü,
Vali Yrd. Suat Yıldız, Sakarya Vali Yrd.
Ersin Emiroğlu, İl Emniyet Müdürü
Veysal Tipioğlu, İl Jandarma Komutanı Alb. Ümit İlbayı, Doğu Marmara
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Vali Yavuz; “Geçmişte
oluşmuş olumsuz bir algının
gölgesinde turizm kenti
olma iddiası ve ideali her
şeyden önce çok değerli ve
kıymetlidir.” dedi.
Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Dr.
Mustafa Çöpoğlu, Kocaeli Sanayi
Odası Başkanı Ayhan Zeytinoğlu,
Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Balamir Gündoğdu, Gebze Teknik
Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof.
Dr. Erhan Demirbaş, Siyasi Partilerin
İl Başkanları, ilçe belediye başkanları
ile çok sayıda davetli katıldı.
Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın
okunması ile başlayan programda
Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı
Doç. Dr. Tahir Büyükakın Şura’nın
detayları ve hedefleri hakkında konuşma yaptı.
Şuranın ilimize katkı sunması
temennisinde bulunarak konuşmalarına başlayan Vali Seddar Yavuz;
“Öncelikle hepinizi sevgiyle saygıyla

selamlıyor, Şuramızın Kocaeli’mize
ve Kocaeli turizmine katkı sunmasını
gönülden temenni ediyorum.” dedi.
İlimizin Hava Kalitesi Bir Çok
Şehirden Çok Daha İyi Durumda
İlimiz hakkındaki olumsuz algıları bertaraf etmemiz gerektiğini
vurgulayan Vali Yavuz; “Geçmişte
oluşmuş olumsuz bir algının gölgesinde turizm kenti olma iddiası ve
ideali her şeyden önce çok değerli ve
kıymetlidir. İlimizde faaliyet gösteren 111 fabrika bacasını online olarak
takip ediyor, 13 istasyonumuzla hava
kalitesini anlık olarak ölçüyoruz.
Organize Sanayi Bölgelerimizde kimyasal ve biyolojik arıtmalar mevcut
olup, 3 OSB’mizde atık su tekrar
arıtılarak proses suyu olarak kullanılıyor. Büyükşehir Belediyemizin
arıtma tesislerinden aldığı arıtılmış
suları proses suyu olarak kullanan
firmalarımız var. Diğer taraftan bu
şehirde bulunan bütün vidanjörlerin
tamamı çipli. Nereden malzeme aldığını ve nereye bıraktığını anlık olarak
takip edebiliyoruz. Hava kalitemizin
bir çok şehirden çok daha iyi oldu-

ğunu size net olarak söyleyebilirim.
Yapmamız gereken; eksikliklerimizi
tamamlamak ve oluşmuş olumsuz
algıları bertaraf etmektir.
İlimizin çok ciddi turistik ve
kültürel değerleri olduğunu belirten
Vali Yavuz; “Şehirler markalaşıyor.
Her şehir bir veya birçok özelliğini
öne çıkarıyor. Pandemi de gösterdi ki
büyük metropoller etrafında aslında
yeni bir oluşuma ihtiyaç var. Yapımı
devam eden Kandıra yolumuzla ilgili
kamulaştırma dahil sorunlar çözüme
kavuştu ve yapımı çok hızlı ilerliyor.
Diğer taraftan Şile-Ağva yolunun
yapım çalışmaları var. Kuzey Marmara Otoyolu ile birlikte İstanbul’la
aramızdaki mesafe neredeyse 25-30
dakikaya geliyor. 15 milyonluk bir şehir. 10 milyonu aşan turizm potansiyeli ve beyaz yakalı ile iş dünyasının
yoğun olarak bulunduğu Kocaeli ve
bu insanların ikamet edeceği, zaman
geçireceği, para harcayabileceği bir
turizm sektöründen bahsediyoruz.
Turizm sektörüne bakarken sadece
yabancı misafir olarak bakmıyoruz.
Metropolün hemen yanı başında
bulunan ilimizde çok ciddi tarihi, turistik ve kültürel değerlerimiz var. Bu
değerler hem Büyükşehir Belediyemizin, hem bizim yaptığımız çalışmalarla, restorasyon çalışmalarıyla,
kazanımlarla bunları tekrar hizmete
sunmaya gayret gösteriyoruz. Dolayısıyla böylesine potansiyeli olan

bir yerde daha fazla turizm faaliyeti
yapılabilir. Hizmet sektörünü daha
fazla geliştirebiliriz. Hizmet sektörü
analizini MARKA’ya yaptırdım. Hizmet sektöründe çok iyi değiliz yani
bulunmamız gereken yerde değiliz.
Sizlerin burada sunacağı katkı ve
önerilerle yolumuza daha emin ve
doğru adımlarla ilerleyebileceğiz.
Özellikle Otel, Konaklama ve Yeme
İçme Mekanlarının Geliştirilmesi
Gerekiyor
Reklamdan çok ağızdan ağıza
tanıtımın daha etkin olduğunu vurgulanan Vali Yavuz; “Türkiye’de 17-18
milyon öğrenci var. Bilim, sanayi ve
teknoloji üssü de bir Kocaeli var. Bilişim Vadisi gibi yada çok üst teknolojik fabrikalar gibi çocuk ve gençlerin ilgisini çekebilecek alanlarımız
var. Özellikle bu konuda uzmanlığı
olanların çalışmalarını arzu ederim.
Yapılabilirliğini tartışılmalı. Alışılmış
konuları konuşuyoruz, bugün burada
daha farklı belki biraz bizi zorlayacak
yani kamu otoritesini zorlayacak sonuçların çıkmasını da umuyorum. Bu
süreç içerisinde gördüğümüz nokta
şu ki; eğer biz Kocaeli olarak gelinen
geçilen bir şehir, günü birlik çalışılan
akşam terk edilen şehir vizyonundan
çıkıp; burası gelip geçilecek bir şehir
değil, kalınacak, gezilecek bir şehir
gibi buna uygun tanıtım stratejileri
üzerinde yoğunlaşırsak çok daha

olumlu sonuçlar alabileceğimizi
düşünüyoruz. Doğru bir strateji, doğru bir tanıtımla, kentinizi iyi
tanıyarak sorunlarımızı da bilerek bir
vizyon ortaya koyabilirsek daha iyi
bir noktaya gelebiliriz. Özellikle otel,
konaklama ve yeme içme mekanlarının geliştirilmesi gerektiği konusunun da bütün yönleriyle tartışılması
ve üzerinde çalışılması gerektiğini
düşünüyorum. Çünkü yaptığımız
bütün tanıtımların eninde sonunda
insanların geldim, gördüm, mutlu
oldum demesine bağlı. Ne kadar reklam yaparsanız yapın ağızdan ağıza
tanıtım dediğimiz bir şey var. Bunlar
sizin yapabileceğiniz reklamları da
büyük ölçüde sonuçsuz bırakabilir
yada etkisini azaltabilir. Biz Kocaeli olarak kendimize güveniyoruz.
Kocaeli Türkiye’de ilkleri başarmış
yarında başka ilkleri başarabilecek
bir potansiyele sahip. Çünkü kamuözel sektör işbirliği ve üniversiteler
bir takım halinde çalışmayı yıllarca
başarmış bir şehirdir Kocaeli. Bu fevkalade önemli ve sinerji yaratan bir
şey. O yüzden el ele gönül gönüle çok
daha güzel işler yapabiliriz. Böylesine güzel bir çalışmayı hazırladığı için
Büyükşehir Belediye Başkanımıza,
çok kıymetli ekibine ve Şura’da görev
alan katkı sağlayan herkese teşekkür
ediyorum.” diyen Vali Yavuz Şura’nın
başarılı geçmesi ve önemli kazanımlar sağlaması temennisinde bulundu.
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Zeytinoğlu: Dış ticaret rakamlarımız
görünenden çok daha fazla...
Doğu Marmara Gümrük ve
Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü
ile yapılan ortak çalışma
sonrasında Kocaeli’ni ihracat
başta olmak üzere dış
ticaret performansını ortaya
çıkardıklarını söyleyen Ayhan
Zeytinoğlu, mevcut rakamlarla
olması gereken arasındaki
farkın Kocaeli’de üretim yapan
firmaların bir bölüm ihracatının
Kocaeli dışındaki gümrük
idarelerinden yapmalarından
kaynaklandığını, sadece
ihracattaki farkın 27 milyar dolar
civarında olduğunu açıkladı.
32 Kocaeli Odavizyon
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SO Meclis Toplantısı’nda
konuşan oda başkanı Ayhan
Zeytinoğlu Kocaeli’nin dış
ticaret performansının görünenden
çok daha fazla olduğunu açıkladı.
Doğu Marmara Gümrük ve
Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü ile
yapılan ortak çalışma sonrasında Kocaeli’ni ihracat başta olmak
üzere dış ticaret performansını
ortaya çıkardıklarını söyleyen
Ayhan Zeytinoğlu, farkın Kocaeli’de
üretim yapan firmaların bir bölüm
ihracatının Kocaeli dışındaki gümrük idarelerinden yapılmasından
kaynaklandığını, sadece ihracattaki
farkın 27 milyar dolar civarında
olduğunu açıkladı.

Kocaeli Sanayi Odası (KSO)
haziran ayı meclis toplantısı, online
olarak gerçekleştirildi. KSO Başkanı
Ayhan Zeytinoğlu ve Meclis Başkanı
Hasan Tahsin Tuğrul’un odadan
katılım sağladığı toplantının bu ayki
konuğu Türkiye Sanayicileri ve İş
İnsanları Derneği (TÜSİAD) Yönetim
Kurulu Başkanı Simone Kaslowski oldu. Meclis üyelerinin yoğun
katılım sağladığı toplantıya konuk
olan TÜSİAD Başkanı Kaslowski,
KSO meclis üyeleriyle iş dünyasını
yakından ilgilendiren konulara dair
fikir alışverişinde bulundu, Gümrük
Birliği güncellemesi, AB Yeşil Mutabakatı ve dijital dönüşüm konularındaki görüşlerini dile getirdi.

Toplantıda konuşma yapan KSO
Başkanı Ayhan Zeytinoğlu sözlerine
1. lige yükselen Kocaelispor’u kutlayarak başladı. Ardından Kaslowski’ye
toplantıya katılımından dolayı teşekkür eden Zeytinoğlu, Kocaeli sanayi
ve KSO hakkında kısa bir bilgilendirme yaptı. Zeytinoğlu, Kocaeli’nin son

10 yıllık istatistiki verilere göre Türkiye imalat sanayine yüzde 13 katkı
sağladığını vurguladıktan sonra
İstanbul Sanayi Odası’nın açıkladığı
Türkiye’nin en büyük ilk 500 şirketi
arasında Kocaeli’den 75 işletmenin
bulunduğunu hatırlatarak, İstanbul
Sanay Odası’nın (İSO) listesinde

Kocaeli’de üretim yapan tüm firmaların gösterilmediğini söyledi.
Zeytinoğlu, “İSO’nun açıkladığı listede firma merkezileri farklı
illerde yer aldığı için Kocaelili firma
sayısı 36 görünüyor. Mesela Ford
İstanbul’da görünüyor. Merkezleri
başka illerde olup, üretimleri ilimiz-
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de olan firmaları dikkate aldığımızda
bu sayı 75 oluyor” dedi.
Benzer durumun dış ticaret
rakamlarında da yaşandığına dikkat
çeken Zeytinoğlu, “Kocaeli Gümrüklerinden yapılan ihracat geçen yıl
26,6 milyar dolar olarak açıklandı
ancak burada önemli bir eksiklik” var
diyerek bu noktada değerli bir veri
tespit ettiklerini söyledi, bunu da ilk
kez mecliste paylaştı.
38,3 MİLYAR DOLARLIK İHRACAT
Kocaeli’de üretim yapan firmaların
dış ticareti ile ilgili Doğu Marmara
Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü ile bir çalışma yaptıklarını
açıklayan Zeytinoğlu, “Bu çalışma
sonucunda 2020 yılında ilimizde
üretim yapan firmaların ihracatları toplamının 38,3 milyar dolar ve
Türkiye ihracatından aldığımız payın
da yüzde 22,5 olduğunu tespit ettik.
Bu firmaların Kocaeli’deki gümrüklerden yaptıkları ihracat 11,71 milyar
dolar, Kocaeli dışındaki gümrüklerden yaptıkları ihracat ise 26,6 milyar
dolardır. Yani ilimizde üretim yapan
firmaların ihracatlarının yüzde
69,4’ünün Kocaeli dışındaki gümrüklerden yapıldığını tespit ettik.
Böylece oda olarak açıkladığımız
veriler ile diğer kurumlar tarafından
açıklanan veriler arasındaki ciddi
farkın kaynağı da ortaya çıkıyor”
dedi.
KOCAELİ DIŞ TİCARET HACMİ
108,1 MİLYAR DOLAR
Doğu Marmara Gümrük ve Dış
Ticaret Bölge Müdürlüğü ile yapılan
çalışma öncesi ithalatın 43,8 milyar
dolar olduğunu hatırlatan KSO Baş-
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kanı Zeytinoğlu, “Çalışma sonucunda ilimizde üretim yapan firmaların
ithalatının 69,8 milyar dolar olduğunu tespit ettik. Türkiye ithalatından
aldığımız pay ise yüzde 31,8.
Dolayısıyla Kocaeli dış ticaret
hacminin 108,1 milyar dolar olduğunu gördük. Bu çalışma soncunda
Türkiye dış ticaretindeki payımız ise
oransal olarak yüzde 27,7’dir” dedi.
Zeytinoğlu, veriler yanlış olduğunda
da devlet tarafından verilen teşviklerin ve desteklerin yönlendirilmesinde sorunlar oluşacağını düşündüğünün de altını çizdi. Zeytinoğlu,
Kocaeli için önemli olan bu çalışma
dolayısıyla Doğu Marmara Gümrük
ve Dış Ticaret Bölge Müdürü Yaşar
Yaman Ocak ve ekibine de teşekkür
etti.
70 İLİN TOPLAMI KADAR VERGİ
ÖDÜYORUZ
Kocaeli’nin İstanbul ve İzmir’den
sonra toplanan vergilerin yüzde 9,66’sını karşılayan üçüncü il
olduğunu kaydeden ve önemli bir
noktaya işaret eden Zeytinoğlu,
“İlimiz, 2019 yılında 71 milyar 555
milyon TL, 2020 yılında ise 90 milyar
447 milyon TL vergi ödemiştir. 70
ilin toplamı kadar vergi ödüyoruz.
İlimizde üretim yapıp da vergilerini
İstanbul’da veren 600’ün üzerinde
firmamızın karı, ilimiz merkezli 2000
firmanın karının neredeyse iki katı.
Dolayısıyla Büyükşehir Belediyemizin burada ciddi geliri kaybı oluşmaktadır” ifadelerini kullandı.
75 FİRMAYI TEBRİK ETTİ
Konuşmasına İstanbul Sanayi
Odası tarafından her yıl yapılan

‘Türkiye’nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu’ anketine değinerek devam
den Zeytinoğlu, “2020 yılında listede 75 firmamız yer aldı, 2019’da
bu rakam 79 idi. Her yıl olduğu gibi
listenin en başında TÜPRAŞ yer
alırken, Ford Otomotiv Sanayi ikinci
oldu. Listede Kocaelili firma sayısı
36 idi ancak merkezleri başka illerde olup, üretimleri ilimizde olan
firmaları dikkate aldığımızda bu
sayı 75 olduğunu söylemiştik. Bu
firmalardan 13’ü meclis, 9’u meslek
komitesi üyemiz. 31’i yabancı sermayeli firma. Pandemiye rağmen
ilk 500’de kalmayı başaran firmalarımızı tebrik ediyor, gelecek yıl
açıklanacak olan 2021 yılı sonuçlarında ise daha çok firmamızın
ilk 500’e yükselmesini temenni
ediyorum” şeklinde konuştu.
AŞILAMA BİZİ MEMNUN ETTİ
Sağlık Bakanlığı’nın tüm çalışanları aşı kapsamına almasının
sevindirici olduğunun altını çizen
Zeytinoğlu, “Çalışanlarımızın ücreti
karşılığında aşılanması ile ilgili
taleplerimizi birçok kez Bakanlığa
iletmiştik. Fakat aşının satış izninin
alınması için 4-5 yıl süreye ihtiyaç
var. Bu kapsamda Odamız ve TOBB
girişimleri sonunda meyvelerini
verdi. Aşıya ulaşımın hızlanması
ile SGK’ya kayıtlı tüm çalışanların
ücretsiz aşılanmasına başlandı.
Çalışanların aşılanıyor olması bizleri memnun etti. Buradan
BioNTech’in kurucu ortaklarından
Uğur Şahin’e, TOBB Başkanımız
Sayın Rifat Hisarcıklıoğlu’na ve
Sağlık Bakanımız sayın Fahrettin
Koca’ya teşekkür ederiz. Ayrıca,

Sağlık İl Müdürlüğü ile yaptığımız
görüşmeler neticesinde firmaların
kendilerinde de aşılama prosesi
başlatıldı. İl müdürlüğümüzün yetkililerine de teşekkür ederiz” dedi.
AB ELZEM HALE GELDİ
AB’nin değişen ticaret politikası,
dijitalleşme ve yeşil mutabakat
gibi yeni önceliklerine uyum sağlamanın elzem hale geldiğini hatırlatan; TOBB, İKV ve TEPAV işbirliği
ile ‘Yeşil Mutabakat, Dijital Dönüşüm ve AB’nin Vergi Konularında
İşbirliği Yapmayan Ülkeler Listesi’
Komitelerini oluşturarak çalışmaları sürdürdüklerini söyleyen
Zeytinoğlu, “Paris Anlaşması’nın
imzalanması için ciddi çabalar sarf
ettiğimizi de belirtmek isterim.
Zira Eritre, İran, Irak ve Yemen’in
bulunduğu alt ligdeki beş ülke arasında olmak ülkemize yakışmıyor”
ifadelerini kullandı.
MÜSİLAJLA MÜCADELE KONUSU
Marmara Denizi’ndeki müsilaj
sorununa değinen ve bu sorunun
ülke gündemin ilk sıralarında yer
aldığını kaydeden Zeytinoğlu,
Kocaeli Valiliği tarafından kurulan
Kocaeli Valiliği Marmara Denizi Eylem Planı Koordinasyon Kurulu’nda
oda olarak yer alındığını ve ilk
toplantının geçtiğimiz günlerde
yapıldığını söyledi. Toplantıda ele
alınan konuları paylaşan Zeytinoğlu şunları söyledi: “Müsilaj sorunu

bilimsel olarak özellikle azot ve
fosfordan kaynaklanıyor. Marmara
Denizi’ne deşarj yapılan atık suların yüzde 77’si İstanbul, yüzde 23’ü
ise diğer kıyı illerden deşarj ediliyor. Kocaeli’nin payı ise yüzde 5.
BAKANLIK ONLİNE İZLİYOR
Marmara Denizi’ne ilimizden
toplam 89 noktadan deşarj var.
Bu deşarjların; 23 tanesi Kocaeli
Büyükşehir Belediyesi’ne ait. 6
tanesi ileri atık su arıtma tesisi,
16 tanesi biyolojik atık su arıtma
tesisi ve 1 tanesi doğal arıtma. 11
tane de OSB’lere ait deşarj var. Bu
deşarjların 3 tanesi ileri biyolojik
arıtma tesisi. Yine 57 tanesi özel
sektöre ait deşarj var. Büyükşehir
tarafından evsel atık suların yüzde
65’inde ileri biyolojik arıtma, yüzde
35’inde ise biyolojik arıtma yöntemleri uygulanıyor. OSB’lerin ortak atık su arıtma tesis çıkışları ve
bireysel deşarjlar sürekli denetleniyor ve belli debiyi geçenler Çevre
Bakanlığı ya da İSU tarafından 24
saat online izleniyor.
ÇEVREYİ KİRLETENLERİ AYIRMAK
LAZIM
Yani endüstriyel atık suların
deşarjlarının tümü kontrollü bir
şekilde yapılıyor. Tabii burada
yasa dışı işlem yapan firmalar ile
mevzuata uygun hareket edenlerin
ayrılması gerektiğini de vurgulamak istiyorum. Bu firmalar çevreyi

kirletirken aynı zamanda haksız
rekabete de yol açıyor. Müsilaj
sorununun çözümü için kısa, orta
ve uzun vadede bilimsel çalışmaların yapılması planlanıyor. Sorunun
çözümü için tüm önlemler alınsa
da 5-6 sene ara ara bu sorunun
yaşanılabileceği bildiriliyor. Bildiğiniz üzere çevreyi koruma adına
birçok pilot proje ilk defa ilimizde
uygulanmaya başlanıyor. Bunların birçoğu da sadece ilimize özel
uygulamalar.
DUYARLI FİRMALARI
ÖDÜLLENDİRİYORUZ
Bu sebeple aslında il olarak
altyapı konusunda iyi durumda
olduğumuzu belirtmek isterim.
Diğer taraftan oda olarak biz de 27
yıldır Şahabettin Bilgisu Çevre Ödül
organizasyonu ile çevreye duyarlı
firmalarımızın ödüllendiriyoruz.
Organizasyonumuz Türkiye’de ilk
ve bu formattaki tek organizasyon.
Organizasyonumuza başvuran
firmalarımızın saha değerlendirmelerinde çevre konusundaki
hassasiyetlerin gün geçtikçe daha
da arttığını görüyoruz. Firmalarımızın atık su yönetimi konusunda
birçok proje geliştirdiğini, atık sularını arıtarak uygun proseslerde
ya da soğutma veya sulama amaçlı
kullandığını gözlemliyoruz. Bu
iyi uygulama örneklerini görmek
bizleri de mutlu ediyor. Umarız bu
uygulamalar daha da yaygınlaşır.”
Kocaeli Odavizyon
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Simone Kaslowski: “Yeşil Mutabakat’ı

benimsemezsek ihracatımız karbon
vergilerine takılabilir”

“Uzun senelerden beridir
AB ile müzakereler yapılıyor.
20-30 yıl önce gelişmiş
ülkeler için Türkiye olarak
farklı bir statüye alınmıştık
ancak dünya değişti. Kimse
bizim gibi gelişmekte olan
ülkelere yardım etme
beklentisinde değil. Burada
önemli olan konu bizim de
birçok ülke gibi karbon nötr
olma hedefimizi ortaya
koymalı, konunun kamu
ve özel sektör tarafından
benimsenmesini sağlamalı
ve yol haritasına sahip
olmalıyız.”
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K

SO Oda Meclisi’nin konuğu
olan TÜSİAD Yönetim Kurulu
Başkanı Simone Kaslowski
konuşmasında Yeşil Mutabakat’ın
önemine dikkat çekerek, Türkiye’nin
gereken uyumu sağlamaması halinde bir süre sonra karbon vergilerinin
Türkiye’nin AB ihracatının önünde
engele dönüşebileceğini söyledi.
Gümrük Birliği’nin güncellenmesinin konuşulduğu süreçte tarım
sektörünün, hizmetler sektörünün,
kamu alımlarının sisteme dahil edilmesinin savunulduğunu ifade eden
Kaslowski:
“ Bugün durum biraz farklı, yeşil
mutabakat kurallarını ve dijital düzenlemeleri benimsemez ve bu değişimin bir parçası olmazsak çok yakın
dönemde sanayi ürünleri ihracatımız
sınırdaki karbon vergileriyle karşıla-

şabilir. Böyle bir durumda da mevcut
Gümrük Birliği’nin kapsadığı sanayi
ürünlerinin ihracatı bile tehlikeye
girebilir. Bu açıdan bu fevkalade
önemli bir konu.” değerlendirmesini
yaptı.
Kaslowski’nin Oda Meclisi’de
yaptığı konuşma satırbaşlarıyla
şöyle:
Beni toplantınıza davet ettiğiniz
için Sayın Başkan ve Kocaeli Sanayi
Odası’nın değer Meclis Üyelerine
teşekkür ederim.
Bu vesileyle sizleri dinleme fırsatı
buldum. Kocaeli, Türkiye sanayisi
açısında çok değerli bir bölgemiz.
İhracat potansiyeli olan Kocaeli’nin
fiili ihracat rakamlarından da
Türkiye’deki yerini çok çarpıcı bir şekilde de gözlemleme imkanı buldum.
Üyelerinizin arasında birçok TÜ-

SİAD üyesinin olduğunu da biliyor ve
tahmin ediyorum. Birçok tanıdık isim
ve firmayı burada gördüm.
Sizlere TÜSİAD’ın ne yaptığını,
kim olduğunu çok kısa paylaşmak
istiyorum.
TÜSİAD’ın temsil ettiği yaklaşık 4
bin 500 şirket var. Sizin kadar güncel
anketler yapmadık ama şu an yeni
bir anket yapıyoruz. Birkaç sene
önce topladığımız verilere göre aşağı yukarı Türkiye ticaretinin yüzde
80’ini temsil ediyoruz. Ödenen vergilerinin yüzde 80’ini TÜSİAD üyesi
4 bin 500 şirket ödüyor. Devleti
ve tarımı ayrı tutarsak istihdamın
yüzde 50’sini temsil ediyor. Kısacası
kayıt içi ekonomiyi temsil eden bir
kuruluşuz.
TÜSİAD, 50 yıl önce 12 iş insanının ortaya koyduğu ve hala güncelliğini koruyan bir tüzükle kuruldu.
Tüzük bir sayfalık, çok kısa ama
maddelerinin bugün de imzalayabileceğimiz bir tüzük. ‘Özgürlükler
kutsaldır’ diyerek iki kelimeyle tüzüğü özetlemişler o dönem. Biz bugün
yönetim kurulu olarak; demokrasinin hakim olduğu, özgürlüklerin
bulunduğu bir sistem, aynı zamanda düzenli bir piyasa ekonomisi,
kurallarıyla dünyada rekabetçi olan
iş dünyasını barındıran bir düzeni
kurgulamaya ve onun her sene daha
da iyi işleyebilmesi için çalışan bir
düşünce kuruluşu, fikir fabrikasıyız.
Bugün yurt dışında uluslararası
birçok sivil toplum çatı örgütlerine
de üye bir kuruluşuz. Avrupa’da
Bussines Europe, Global Business
Coalition gibi kuruluşlara üyeyiz.
Yurt dışında birçok yerde bürolarımız var; Washington, Berlin, Brüksel, Paris Londra’da. Yine birçok
yerde networklerimiz de var; Silikon
Vadisi’nde, Sanghay’da, Körfez
ülkelerinde.
TÜSİAD’ın belki en önemli özelliklerinden biri 11 yuvarlak masanın
altında 40’ın üzerinde çalışma grubumuz olmasıdır. Bu çalışma gruplarımız, üyelerimiz adına çalışmalar
yürütüyor.
Çalışma gruplarında da üyelerimizin ve üyelerimizin şirketlerinde
çalışan profesyoneller katkı veriyor.
Aşağı yukarı 4 bin kişi bu çalışma
gruplarında aktif rol oynuyor. Bu
açıdan 4000 kişi hakikaten eğitimleriyle, networkleri ve edinmiş oldukları tecrübeyle çok değerli katkıda
bulunuyorlar. Ortaya koymuş olduğumuz raporlar, görüşler Ankara’da
her zaman çok değerli bulunuyor.

Bürokrasi ve bakanlar, bu görüşlerin
değerini ve önemini bize hatırlatıyor
ve bu da bizim için bir motivasyon
kaynağı oluyor.
Üyelerimiz ekonominin birçok
sektörünü temsil ediyor. Sanayi,
finans, hizmet, turizm, enerji sektörü
ve daha birçok sektör. Dolayısıyla
tek bir çıkar grubunu gözetleyen bir
sivil toplum kuruluşu değil, çok geniş kapsamlı bir üye grubunu temsil
eden bir yapıyız.
TÜSİAD’ın bir özelliği de uzlaşmacı kültüre sahip olmasıdır. Herhangi bir konu konuşulduğu zaman
sadece bankacı ya da sanayici ya da
enerji sektörü temsilcisi şapkasıyla
bir görüş üretmiyoruz. Ürettiğimiz
görüşler farklı sektörlerden gelen

“2013-2020 arası ise
maalesef istikrarlı bir
şekilde fakirleştik. Milli
gelirimizi kişi başı 12 bin
dolarlardan 8 bin dolarlara
düştü. Bu OECD’nin
ortalamasının yüzde 22’si
demek. Çok çarpıcı bir rakam
bu. Yüzde 18 ile başlayıp,
yüzde 34’e çıktık ve sonra
yüzde 22’ye düştük.
Yatırım, istihdam ve
ihracat kapasitemizin
daha da yüksek oranlara
gelebilmesi için ki buna ciddi
ihtiyacımız var, yabancı
sermayeyi Türkiye’ye
getirebilmek gerekiyor.”

temsilcilerin uzlaşarak aldığı fikirlerdir.
Önerileri ve raporları kamuoyuyla, meclisle, iktidar ve muhalefetle
paylaşan bir kuruluşuz.
Son zamanlarda farkındalık yaratmış olduğumuz konulara gelirsek;
İstanbul Sözleşmesi’nden ayrılma
kararı konusunda geçen yıl gündeme
geldiğinde ‘kurum olarak bu kırmızı
çizgimizdir’ diye Ankara ile paylaşmıştık. İstanbul Sözleşmesi’nden
ayrılma kararından vazgeçilmesini,
Türkiye ile ilgili yanlış bir imaj yarattığını söylüyoruz. Ayrıca mecliste
genç kızların evliliğine de belki müsaade edebilecek öneriler olmasının
kabul edilemez bir durum olduğunu
da Ankara ile paylaştık.

Diğer bir konuda çevre politikaları. Kaynakların kullanımının sürdürülebilir olması önemli. Denizlerimizin,
derelerimiz, nehirlerimiz, ormanlarımız korunmalı. Pandemi döneminde
tüm dünyada çevre konusu ön plana
çıktı. Özellikle iklim değişikliğiyle
mücadele konusu dünyanın gündeminde. Avrupa, krizi bahane ederek
bu konuyu ötelemek yerine iddialı
bir şekilde hedefleri erkene aldı.
Bu anlamda Paris Anlaşması, Cumhurbaşkanımız tarafından
imzalandı ancak meclis tarafından
onaylanmadı. Bu yıl TÜSİAD olarak
üyelerimizin büyük çoğunluğunun
görüşlerini destekleyen yeni bir
pozisyon almaya karar verdik. Ve
bu anlaşmanın meclis tarafından
özellikle ‘COP26’ toplantısı öncesinde onaylanması gerektiğini tekrar
hatırlatıyoruz.
Uzun senelerden beridir AB ile
müzakereler yapılıyor. 20-30 yıl
önce gelişmiş ülkeler için Türkiye
olarak farklı bir statüye alınmıştık
ancak dünya değişti. Kimse bizim gibi gelişmekte olan ülkelere
yardım etme beklentisinde değil.
Burada önemli olan konu bizim de
birçok ülke gibi karbon nötr olma
hedefimizi ortaya koymalı, konunun kamu ve özel sektör tarafından
benimsenmesini sağlamalı ve yol
haritasına sahip olmalıyız.
Bu şu açıdan da önemli; bizim
en büyük pazarımız olan Avrupa
ile Gümrük Birliği’nin modernizasyonunu konuştuğumuzda tarım
sektörünün, hizmetler sektörünün,
kamu alımlarını dahil edebilmesini
savunuyorduk. Anlaşmazlıkların
giderilebilmesi için mevcut Gümrük
Birliği’nin modernizasyonunu savunuyorduk. Bugün durum biraz farklı,
yeşil mutabakat kurallarını ve dijital
düzenlemeleri benimsemez ve bu
değişimin bir parçası olmazsak çok
yakın dönemde sanayi ürünleri ihracatımız sınırdaki karbon vergileriyle
karşılaşabilir. Böyle bir durumda da
mevcut Gümrük Birliği’nin kapsadığı
sanayi ürünlerinin ihracatı bile tehlikeye girebilir. Bu açıdan bu fevkalade önemli bir konu.
Ekonomi konusunda da birkaç
tespit yapmak istiyorum. 2001-2002
rakamlarımıza baktığımızda ortalama kişi başına düşen milli gelirimiz OECD’nin ortalamasının yüzde
18’ine denk geliyordu. 2013 senesine
geldiğimizde çok istikrarlı ve sağlıklı bir büyüme yaşadık, OECD’nin
ortalamasının yüzde 34’üne ulaştık.
Kocaeli Odavizyon
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O dönemde AB ile adaylık süreci de
çok aktif bir şekilde konuşuluyordu.
Birçok kurumumuz belli kurallara
göre bağımsız bir şekilde çalışmaya
başlamıştı.
2013-2020 arası ise maalesef
istikrarlı bir şekilde fakirleştik. Milli
gelirimizi kişi başı 12 bin dolarlardan
8 bin dolarlara düştü. Bu OECD’nin
ortalamasının yüzde 22’si demek.
Çok çarpıcı bir rakam bu. Yüzde 18 ile
başlayıp, yüzde 34’e çıktık ve sonra
yüzde 22’ye düştük.
Yatırım, istihdam ve ihracat kapasitemizin daha da yüksek oranlara gelebilmesi için ki buna ciddi
ihtiyacımız var, yabancı sermayeyi
Türkiye’ye getirebilmek gerekiyor.
Bunun için de finansal istikrara sahip
olmamız gerektiğini düşünüyoruz.
Finansal istikrar da öncelikle fiyat
istikrarıdır. İş dünyasının ve toplum
tüm kesimlerinin bir şekilde bu yönetime güven hissettikleri bir ortama
ihtiyacı var. Öngörülebilirliğin olduğu
bir ortam gerekiyor. Bunun önemini
son bir yılda görme ve deneyimleme
fırsatına sahip olduk.
Kasım ayında Merkez Bankası
Başkanı’nın değişmesiyle ortaya
konulan para politikası ve mali konular çok daha Ortodoks politikalar
olduğu için piyasalar hemen bir tepki
verdi. TL değerlendi. Yabancı kaynakların bize olan maliyeti düştü. En
önemlisi orta ve uzun vadede TL’nin
finansman maliyeti düştü. Bunlar
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bizim için önemliydi. Ancak mart
ayında, bir cumartesi sabahında
İstanbul Sözleşmesi’nden çıkacağımızı öğrendik. Ve o zamana kadarki
ekonomik politikalara ne kadar bağlı
kalacağımız konusunda piyasalarda
bir endişe duyuldu.
Türk parası bugün tarihimizin
en düşük değerinde. Aynı zamanda
istihdam konusunda büyük sorunlarımız var. Çalışabilecek kesimin
3’te 1’i işsiz. İşsizlik rakamlarımız
yüzde 25-30 bandına oturmuş oldu.
Enflasyondaki beklentiler oldukça olumludan olumsuza dönüştü.
Dünyadaki enflasyon beklentileri de
yükseldi. Emtia fiyatları da aşırı bir
şekilde arttı, kur geçişkenliğinden
dolayı ekim-kasım aylarına kadar
enflasyonun düşemeyeceği, erken
bir faiz düşüşü olduğu taktirde de
bizim büyümemizi finanse edecek
kaynakları bulmakta zorlanabileceğimizi görüyoruz. Bir risk ortamı
görüyoruz.
Dolayısıyla finansal istikrar bizim
için en öncelikli konu. Bunu sağlayabilecek yaklaşım yeraltı kaynaklarındaki buluşlar vs. değil, daha ziyade
kurumsuzlaşma trendini tam tersine
çevirip kurumlarımızı güçlendirmekten ve kurallı çalışmalarını sağlamaktan geçiyor. Dünyada bunun
örneklerini görüyoruz, böyle çalışan
kurumlar kalkınmada ve refah ortamı yaratmada daha başarılı oldu.
Bunun yanında tabii ki insanımı-

zın, çalışanlarımızın, öğrencilerimizin, gençlerimizin eğitimine önem
vermeliyiz. Dijital dönüşüm ile yeşil
dönüşüm yaşadığımız dönemde ihtiyaç duydukları, duyacakları sosyal,
fen ve analitik becerileri onlara verebilecek bir eğitim sistemine sahip
olmalıyız.
Teknolojiye her zamankinden
daha fazla Ar-Ge yatırımı yönlendirmeliyiz. Bizimle eş zamanlı şekilde
tüm dünya yeşil dönüşümü sağlayacak teknolojilerin arayışında. Çevreye duyarı olmak eskisi gibi yüksek
kaynaklar gerektirmiyor, teknolojiler
çok gelişti.
Çok önemsediğimiz son bir
noktaya da değinmek istiyorum;
Ankara’da yapmış olduğumuz görüşmelerde de bunu paylaşıyoruz. Kısa
vadeli politik gündemlerin,, orta ve
uzun vadedeki rekabetimizi olumsuz
etkilemesinin önünü almamız lazım.
Günü kurtarmak için alınan kararların uzun vadeli sorunlar yaratacağını paylaşmaktan çekinmemeliyiz.
Stratejik bir bakış açısını kesinlikle
korumamız lazım.
Biz bu konudaki görüşlerimizi
sıklıkla basınla, akademik dünya ve
kamuyla paylaşıyoruz. Pandemi dönemi birçok zorluklar ve eşitsizlikleri
ortaya koysa da bu dönem pek çok
fırsat da barındırıyor. Umudumuzu
kaybetmememiz gerekiyor. Tam aksine bu yolda çalışmalı, düşüncelerimizi paylaşmaktan çekinmemeliyiz.

[kadın girişimciler ►

Kocaeli Kadın
Girişimciler
Kurulu’nda yeni
Başkan Nurcan
Babalık

Kocaeli Kadın
Girişimciler Kurulu’nun
yeni Başkanı Nacsoft
firması kurucusu, iş
kadını Nurcan Babalık
oldu

Kocaeli Sanayi Odası koordinatörlüğünde faaliyet gösteren Kocaeli Kadın
Girişimciler Kurulu’nda görev değişimi
yaşandı. 2 yıldır kadın girişimcilerin
başkanı olarak görev yapan Dilek Çınar,
işlerinin yoğunluğu nedeniyle kısa süre
önce başkanlıktan istifa etmişti. İcra kurulu üyeleri, kendi aralarında yaptıkları
seçimle yeni başkanını belirledi.

yılında Hacettepe Üniversitesi Fizik
Mühendisliği’nden mezun olduktan
sonra kariyerine Petkim şirketinde
programcı olarak başladı. Türkiye’nin
teknoloji alanında önde gelen şirketlerinden Netaş, Bimsa, Brisa gibi önemli
kurumlarda proje yöneticiliği, SAP
danışmanlığı, SAP ekip liderliği ve bilgi
işlem /IT yöneticiliği yaptı. Ardından
2008 yılında Nacsoft Yazılım şirketini
kurdu.
BİLİŞİM 500’DE 6. SIRADA
Babalık, Bimser katma değerli
iş ortağı Nacsoft ile Türkiye’nin ilk

500 şirketinin iş süreçleri optimizasyonu ve dijital dönüşümlerinde
yazılım desteği verirken savunma sanayinden gıdaya, kimyadan
sağlığa birçok sektöre danışmanlık
yapıyor.
. Babalık şirketiyle, Bilişim 500
sıralamasında 6. sırada yer alırken,
yerli yazılım şirketleri arasında Kocaeli ilinde 9. sırada yer alıyor. 2019
yılından bu yana Kocaeli Sanayi
Odası’nda TOBB Kadın Girişimciler
Kurulu’nda İcra Kurulu Üyesi olarak
görev alan Nurcan Babalık, evli ve 3
çocuk annesi.

ZEYTİNOĞLU YÖNETİMİNDE TOPLANDILAR
TOBB Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı, KSO Başkanı ve Kocaeli Girişimciler Kurulları Koordinatör Oda Başkanı
Ayhan Zeytinoğlu’nun yönetiminde,
Zoom üzerinden online olarak toplantı gerçekleştiren icra kurulu üyeleri,
Kocaeli Kadın Girişimciler İcra Kurulu
Başkanlığı’na Nacsoft firması kurucusu
iş kadını Nurcan Babalık’ı seçti.
HACETTEPE FİZİK MEZUNU
Aslen İzmitli olan Babalık, 1983
Kocaeli Odavizyon
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[yeşil mutabakat ►

Yeşil dönüşüm ve sanayinin geleceği
masaya yatırıldı

K

ocaeli Sanayi Odası (KSO)
koordinatörlüğünde yürütülen Kocaeli AB Bilgi Merkezi
tarafından ‘Sanayinin Geleceği AB
Yeşil Mutabakatı’ konulu webinar
gerçekleştirildi.
Webinarda; KSO Yönetim Kurulu
Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, İKV
Genel Sekteri Doç. Dr. Çiğdem Nas
ile Sürdürülebilir Ekonomi ve Finans
Araştırmaları Derneği ((SEFİA) Direktörü Bengisu Özenç konuşmacı
oldu. Etkinliğin moderatörlüğünü
KSO Proje Sorumlusu Aylin Aslan
üstlendi. Katılımcılar, sunumları
dinledikten sonra konuşmacılara
sorularını yönelterek merak ettikleri konuları açıklığa kavuşturma
fırsatı yakaladı.

Kocaeli AB Bilgi Merkezi
tarafından düzenlenen
‘Sanayinin Geleceği
AB Yeşil Mutabakatı’
webinarında konuşan
Başkan Zeytinoğlu Türkiye
ile AB arasındaki yakın
ticari ve ekonomik ilişki
Türkiye’nin AB’deki
mevzuat, norm ve
standartlardaki değişimi
izlemesi ve uyum
sağlamasını gerektiriyor”
dedi.

İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ İLE MÜCADELE
Programın açılış konuşmasını
KSO Başkanı Ayhan Zeytinoğlu gerçekleştirdi, AB Yeşil Mutabakatı’nın
nasıl ortaya çıktığından bahsederek
şunları söyledi: “5 Haziran Dünya
Çevre Günü’nü geride bıraktığımız
şu süreçte çevre ve iklim konuları

her geçen gün önemini artırıyor.
Özellikle son dönemde plastik
atıkların ithali ve Marmara’da görülen müsilaj konuları çok tartışıldı.
Avrupa Yeşil Mutabakatı konusu
da hem AB ile ilişkilerimize olan
etkileri boyutuyla hem de BM İklim
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Rejimi’ne uyum boyutuyla gündemin en üst sıralarına yükseldi. Paris
İklim Anlaşmasının küresel sıcaklık artışını 1.5 ila 2 arasında tutma
hedefi AB’nin iklim değişikliği ile
mücadele çabalarını hızlandırdı.
DÖNGÜSEL EKONOMİ
Avrupa Komisyonu, Yeşil
Mutabakat kapsamında 2030’da
kadar sera gazı emisyonlarını %55
azaltma ve 2050’ye kadar iklim nötr
kıta olma hedefini ortaya koydu. Bu
hedef toplumsal ve ekonomik bir
dönüşümü gerekli kılıyor. Sanayi üretimin sürdürülebilir olması
ve döngüsel ekonomi ilkelerinin
uygulanması, yenilenebilir enerji
kaynaklarının fosil yakıtların yerini
alması, akıllı ve çevre dostu ulaştırma sistemleri, tarımda pestisit ve
kimyasal kullanımının ciddi biçimde azaltılması (2030’a kadar % 50
azaltım), biyoçeşitlilik kaybının geriye döndürülmesi, binalarda enerji
verimliliğinin sağlanması, bu büyük
dönüşümün kapsamındaki başlıklardan bazılarını oluşturuyor.”

AB EN ÖNEMLİ TİCARİ ORTAĞIMIZ
Türkiye için AB’deki gelişmelerin
büyük bir önem taşıdığının altını
çizen Başkan Zeytinoğlu, “Üyelik
hedefimizin yanında AB en önemli ticaret ortağımız. İhracatımızın
yarıya yakınını AB’ye yaparken, AB
ülkeleri Türkiye’ye gelen doğrudan
yatırımların yaklaşık % 60’ını oluşturuyor. Son yıllarda Türkiye’den
Avrupa’ya giden yatırımların da artmakta olduğunu görüyoruz. Giden
yatırımların gelen yatırımlara oranı
son 5 yılda 18 puan artarak %40’ın
üzerine çıktı. 2020 için Türkiye’ye
gelen toplam yatırım: 7 milyar 829
milyon dolar, Türkiye’den giden yatırım ise 3 milyar 192 milyon dolar
olmuş. Bu yakın ilişki Türkiye’nin
AB’de mevzuat, norm ve standartlardaki değişimi izlemesi ve uyum
sağlamasını gerektiriyor” dedi.
TÜRKİYE’Yİ DİKKATE ALMALI
AB’nin de Avrupa ekonomisini
dönüştürürken Türkiye’yi de dikkate
alması gerektiğini kaydeden KSO
Başkanı Zeytinoğlu, “Zira Türkiye
henüz üye olmasa da Avrupa’nın
bir parçası ve değer zincirlerinde
önemli bir yeri var. İlk olarak ekim
ayında AB zirvesinde önerilen pozitif gündem bu açıdan büyük önem
taşıyor. Pozitif gündemin önemli bir
eksiği üyelik müzakerelerinin yeniden canlandırılması için herhangi
bir öneri içermemesi. Ancak var
olan koşulların iyileştirilmesi için
yine de önemli bir fırsat sunuyor.
Bu kapsamda üzerinde durulması
gereken konular; Gümrük Birliği’nin
güncellenmesi, vize serbestliği,
mülteci işbirliği ve yüksek düzeyli
diyaloglar. Özellikle iş dünyası ve
sanayi açısından baktığımızda pozitif gündemin en önemli maddesini
Gümrük Birliği’nin güncellenmesi
oluşturuyor” ifadelerini kullandı.
GÜMRÜK BİRLİĞİ
MODERNİZASYONU
“Gümrük Birliği’nin güncellenmesi için müzakerelerin başlamasına acil olarak ihtiyaç var”
diyen Başkan Zeytinoğlu, “Gümrük
Birliği’nde var olan sorunların çözümlenmesi Türkiye-AB ekonomik
bütünleşmesinin daha da ilerlemesine yol açacak. Türkiye olarak AB
karşısında bugüne kadar yaklaşık
300 milyar dolarlık bir açık verdik.
Ancak son yıllarda bu açığın azaldığını ve ithalatın ihracatı karşılama
oranının %95’e yükseldiğini gördük.

Webinar’da İKV Genel Sekreteri Doç. Dr. Çiğdem Nas ile SEFİA Direktörü
Bengisu Özenç de birer konuşma yaptı.
Türk iş dünyası olarak yüksek maliyetine rağmen Gümrük Birliği’ne
büyük önem veriyoruz. Bugüne
kadar sınai üretiminde Türkiye’nin
Avrupa değer zincirlerine katılmasını sağladı, verimlilik ve kalite
artışına yol açtı. Gümrük Birliği’nin
güncellenmesi ve modernize
edilmesi ile tarım ve hizmet sektörlerinin de kapsama alınması bu
potansiyeli daha da yükseltecektir.
Ayrıca az önce bahsettiğim dijital ve
yeşil gündem alanında da Türkiye
ve AB’nin birlikte çalışmasına ve
Türkiye’nin AB’deki sürece entegre
olmasına ön ayak olacaktır” şeklinde konuştu.
SÜRDÜRÜLEBİLİR YATIRIMLAR
Avrupa Komisyonu’nun 14
Temmuz’da ‘fit for 55’ adı altında
yeni bir iklim paketi tasarısı açıklayacağını, bu tasarının 2030’a
kadar sera gazı emisyonlarını %55
azaltma hedefi için önlemler içereceğini söyleyen Başkan Zeytinoğlu,
“Bu paketin içinde AB’ye yapılacak
ithalata karbon vergisi koyulmasını
içeren sınırda karbon düzenlemesi
regülasyonu da yer alıyor. Ön bilgilere göre sınırda karbon düzenlemesinin çimento, gübre, elektrik,
demir çelik ve alüminyum gibi enerji
yoğun sektörlerden yapılan ithalatı
hedef alacağı görülüyor. Bunun ge-

tireceği ek maliyetlerden kaçınmanın tek yolu karbonsuz bir geleceğe
yönelik adımları hızlandırmak ve
ulusal stratejiyi güçlendirmekte
yatıyor. Bu dönüşümün finansman
boyutu da çok önemli. Bunun için
Avrupa Yatırım Bankası gibi kredilere ulaşmanın yolu da yine sürdürülebilir yatırımlardan geçiyor”
diyerek konuşmasını sonlandırdı.
YENİ İŞ SAHALARI
Başkan Zeytinoğlu’nun ardından İKV Genel Sekreteri Doç. Dr.
Çiğdem Nas söz alarak, ‘AB Yeşil
Mutabakat ile İlgili Son Gelişmeler
ve Türkiye’ye Etkileri’ konulu bir
sunum yaptı. Nas, “Yeşil dönüşüm
Avrupa’daki tüm sosyo-ekonomik
ve eğitim sektörünü etkileyecek.
Oluşacak yeni iş sahalarında çalışacak iş gücü için yeni eğitim programları oluşturulacak” dedi. Doç.
Dr. Nas, AB Yeşil Mutabakatı’na dair
yatırımlar ve finansman faaliyetlerinden de bahsetti. Seminerin
son konuşmacısı Sürdürülebilir
Ekonomi ve Finans Araştırmaları
Derneği (SEFİA) Direktörü Bengisu
Özenç oldu. Özenç, ‘AB Yeşil Mutabakatı Uzun Dönemli Stratejileri ve
Sanayiye Etkileri konulu bir sunum
gerçekleştirdi, “Yeşil dönüşüm ile
birlikte artık çevreyi kirletmeden
sanayi üretimini artırmak mümkün
olacak” diye konuştu.
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[meslek komiteleri ►

KSO Meslek Komitesi Toplantıları...
3. Proses Emniyeti
Yürütme Kurulu toplantısı
5-6 Ekim 2021 tarihinde gerçekleştirilecek olan KSO 3. Proses
Emniyeti Sempozyumu ve Sergisi
için çalışmalar Yürütme Kurulu
tarafından hızla devam ediyor.

KSO İşlenmiş Tarım Ürünleri ve
Unlu Mamüller Sanayi Grubu’nu
temsil eden 4. Meslek Komitesi
haziran ayı toplantısını gerçekleştirdi. Toplantıda firmalarda yapılan
aşılama çalışmaları, hammadde
maliyetlerinin yüksekliği ve lisanslama süreçlerinin uzun sürmesi
konuları görüşüldü.

KSO Ağaç ve Ağaç Ürünleri Sanayi Grubu’nu temsil eden 6. meslek komitesi ile Mobilya İmalat Sanayi Grubu’nu temsil
eden 26. meslek komitesi haziran toplantısında sektördeki gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.
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KSO Kömür ve Petrol
Ürünleri Sanayi
Grubu’nu temsil eden
8. Meslek Komitesi,
haziran ayı toplantısını gerçekleştirdi.
Komite üyeleri, sektördeki gelişmelere
dair bilgi alışverişinde
bulundu.

KSO 9. ve 10.
Kimya Meslek
Komiteleri haziran
ayı Toplantısı
online olarak
gerçekleştirildi.
Toplantıda SEVESO,
KKDİK ve GEKAP
Çalışma Gruplarının
raporları, 3.
Proses Emniyeti
Sempozyumu,
Kapalı Çevrim Telsiz
Sistemi projesi
ve çevre konuları
görüşüldü.

KSO Demir Dışı
Metaller Sanayi
Grubu’nu temsil eden
18. meslek komitesi,
haziran ayı toplantısını gerçekleştirdi.

Kocaeli Odavizyon
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KSO Fabrikasyon Metal Ürünleri Sanayi Grubu’nu temsil eden 19. Meslek Komitesi, haziran ayı toplantısını gerçekleştirdi, sektördeki gelişmeleri görüştü.

KSO Elektrik Aletleri Elektronik ve
Bilgi Teknolojileri Sanayi Grubu’nu
temsil eden 20. Meslek Komitesi
haziran ayı toplantısında, bilişim
sektörünün sorunları görüşüldü.

KSO Motorlu Kara Taşıt Araçları ve Yan Sanayi Ürünleri Sanayi Grubu’nu temsil eden 24. meslek komitesi ile Motorlu Taşıt ve Diğer Aksesuar Sanayi Grubu’nu temsil eden 36. meslek komitesi, TAYSAD Başkanı Sayın Albert Saydam’ın
katılımıyla haziran ayı toplantısını gerçekleştirdi. Toplantıda; AB Yeşil Mutabakat’ın tüm işletmeler için bağlayıcı olduğu,
ileri teknoloji temalı yatırım projeleri ve teşvikler ile elektrikli araçlar üzerine çalışmalar yapılması gerektiği konuşuldu.

44 Kocaeli Odavizyon

KSO Diğer Ulaşım
Araçları Bakım
ve Onarım Sanayi
Grubu’nu temsil eden
25. Meslek Komitesi,
haziran ayı toplantısını gerçekleştirdi,
ortak satın alma
projeleri yapılması
konusu görüşüldü.

KSO Plastik Mamül İmalatı Sanayi Grubu’nu temsil eden 34. Meslek Komitesi, haziran ayı toplantısını gerçekleştirdi.
Toplantıda dalgalı hammadde fiyatlarının sektöre etkileri ve Uzakdoğu’dan gelen mallarda yaşanılan lojistik problemi
görüşüldü.

KSO Hesapları
İnceleme Komisyonu
Mayıs ayı toplantısını
gerçekleştirdi.
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77 Kocaeli firması Ar-Ge harcamalarında
‘İlk 500’e girme başarısını gösterdi...

T

urkishtime Dergii tarafından
hazırlanan, Türkiye’nin En Çok
Ar-Ge Harcaması Yapan Şirketleri araştırmasının sonuçları belli
oldu. 2020 yılı ar-ge harcamaları

sıralamasında KSO üyesi 77 kuruluş
yer aldı. Sıralamada ilk 250’de Kocaeli Sanayi Odası (KSO)’na kayıtlı 49
firma, ikinci 250’de ise 28 firma yer
aldı. Toplamda 77 firma, bu alanda

SIRA-KURULUŞ

yaptıkları harcama ile Kocaeli’nin,
en fazla Ar-Ge harcaması olan ilk 3
şehir arasına girmesini sağladı. Ar-Ge
harcamalarında ilk sırayı 3 milyar
356 milyon lira ile Aselsan aldı.

SIRA-KURULUŞ

7

Ford Otomotiv San. A.Ş.

198

Polisan Kansai Boya San. ve Tic. A.Ş.

14

Logo Yazılım San. ve Tic A.Ş.

205

OYAK Çimento Fabrikaları A.Ş.

21

Deva Holding A.Ş.

207

Kimteks Poliüretan San. ve Tic. A.Ş.

22

Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş.

211

Alışan Lojistik A.Ş.

29

Kordsa Teknik Tekstil A.Ş.

219

Yılmaz Makine San. ve Tic. A.Ş.

30

Turgut İlaç A.Ş.

220

Ravago Petrokimya Üretim A.Ş.

33

Anadolu Isuzu Otomotiv San. ve Tic. A.Ş.

225

Sistem Teknik Sanayi Fırınları A.Ş.

38

Farplas Otomotiv A.Ş.

230

Kanca El Aletleri Dövme Çelik ve Makine Sanayi A.Ş.

42

Brisa Bridgestone Sabancı Lastik Sanayi ve Tic. A.Ş.

249

Polin Su Parkları ve Havuz Sistemleri A.Ş.

52

Vestel Savunma Sanayi A.Ş.

257

Sarten Ambalaj San. ve Tic. A.Ş.

53

Türkiye Petrol Rafinerileri A.Ş. (Tüpraş)

269

54

Doğuş Bilgi İşlem Ve Teknoloji Hizmetleri A.Ş.

Sun Chemical Matbaa Mürekkepleri ve Gereçleri San.
ve Tic. A.Ş.

60

Heksagon Mühendislik ve Tasarım A.Ş.

272

Polisan Kimya Sanayi A.Ş.

62

Hayat Kimya Sanayi A.Ş.

281

Çelik Halat ve Tel Sanayii A.Ş.

67

Dyo Boya Fabrikaları San. ve Tic. A.Ş.

287

Parsan Makina Parçaları Sanayi A.Ş.

68

Akım Metal Sanayi ve Ticaret A.Ş.

289

Birinci Otomotiv San. ve Tic. A.Ş.

69

Sistem Teknik Endüstriyel Fırınları Ltd. Şti.

293

Tekno Kauçuk Sanayi A.Ş.

70

Ülker Bisküvi Sanayi A.Ş.

295

71

Santa Farma İlaç Sanayi A.Ş.

RTA Laboratuvarları Biyolojik Ürün. İlaç Ve Makine
San.Tic. A.Ş.

73

Odelo Otomotiv Aydınlatma A.Ş.

297

76

Atabay Kimya San. ve Tic. A.Ş.

Hidropar Hareket Kontrol Teknolojileri Merkezi San.
ve Tic. A.Ş.

83

Teklas Kauçuk Sanayi ve Ticaret A.Ş.

309

Aygaz A.Ş.

84

Toyotetsu Otomotiv Parçaları San ve Tic. A.Ş.

313

Ecoplas Otomotiv San. ve Tic. A.Ş.

91

Assan Alüminyum Sanayi ve Ticaret A.Ş.

314

Pimsa Otomotiv A.Ş.

92

Aromsa Besin Aroma ve Katkı Maddeleri San. ve Tic.
A.Ş.

334

Omtaş Otomotiv Transmisyon Aksamı San. ve Tic. A.Ş

347

94

Eczacıbaşı Yapı Gereçleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.

Olmuksan International Paper Ambalaj San. ve Tic.
A.Ş.

95

Hektaş Ticaret Türk A.Ş.

363

Marshall Boya ve Vernik Sanayi A.Ş.

113

BMA Teknoloji A.Ş.

364

Sarkuysan Elektrolitik Bakır Sanayi ve Ticaret A.Ş.

123

Özler Plastik San. ve Tic. A.Ş.

380

Korkmaz Mutfak Eşyaları San. ve Tic. A.Ş.

125

Gensenta İlaç Sanayi ve Ticaret A.Ş.

392

Keramik Makine San. ve Tic. A.Ş

128

Kastamonu Entegre Ağaç Sanayi ve Ticaret A.Ş.

401

Kormas Elektrikli Motor San. ve Tic. A.Ş.

130

Eae Elektrik Aydınlatma Endüstri San. Ve Tic. A.Ş.

406

Friterm Termik Cihazlar San. ve Tic. A.Ş.

131

Alarko Carrier Sanayi ve Ticaret A.Ş.

410

Green Chemicals Kimyasal Maddeler San. Ve Tic. A.Ş.

140

Mitaş Endüstri San. Tic. A.Ş.

442

Icm Makina Ve Mühendislik Ltd. Şti.

145

Dalgakıran Makina San. ve Tic. A.Ş.

448

Demisaş Döküm Emaye Mamulleri Sanayi A. Ş.

146

Borusan Makine ve Güç Sistemleri San. ve Tic. A.Ş.

459

Ece Boya Kimya San. ve Tic. A.Ş.

168

Eliar Elektronik San. A.Ş.

460

Güney Çelik Hasır ve Demir Mamülleri San. ve Tic. A.Ş.

178

Pirelli Otomobil Lastikleri A.Ş.

464

Adel Kalemcilik Tic. Ve San. A.Ş.

180

Ortem Elektronik A.Ş.

471

Ege Profil Tic.ve San. A.Ş.

189

Onko İlaç San. ve Tic. A.Ş.

491

Karakaya 86 Katoforez Kaplama Kimyevi Maddeler
Mak. İnş. San. ve Tic. Ltd.Şti.
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[patent►

‘Patent 50’de 12 Kocaeli firması

T

urkishtime Dergisi 2020 AR-GE Merkezinde Alınan Patent Sayısına Göre İlk 50’ listesinde Kocaeli Sanayi Odası üyesi 12 firma yer aldı. İşte patent alan 12 Kocaeli firması ve aldıkları patent sayısı;

SAYI-KURULUŞ
21

Anadolu Isuzu Otomotiv San.
ve Tic. A.Ş.

18

SAYI-KURULUŞ
(24. meslek komitesi üyesi)

2

Assan Alüminyum Sanayi ve
Ticaret A.Ş.

Eczacıbaşı Yapı Gereçleri
Sanayi ve Ticaret A.Ş.

2

Aromsa Besin Aroma ve Katkı
Maddeleri San. ve Tic. A.Ş.

12

Kordsa Teknik Tekstil A.Ş.

2

11

Türkiye Şişe ve Cam
Fabrikaları A.Ş.

Toyotetsu Otomotiv Parçaları
San ve Tic. A.Ş.

2

Aygaz A.Ş.

5

Icm Makina ve Mühendislik
Ltd. Şti.

2

Zahit Alüminyum San. Ve Tic.
A.Ş.

3

Green Chemicals Kimyasal
Maddeler San. Ve Tic. A.Ş.

2

Yılmaz Makine San. ve Tic. A.Ş.

(KSO Yönetim Kurulu Üyesi ve 30.
meslek komitesi
üyesi)

(33. meslek komitesi üyesi)

(8. meslek komitesi üyesi)

Ayhan Zeytinoğlu, Kuzey Dakota Eyaleti
Heyeti ile görüştü

T

ürkiye Odalar ve Borsalar Birliği
(TOBB) Yönetim Kurulu Başkan
Yardımcısı Ayhan Zeytinoğlu, Kuzey Dakota Eyaleti Ticaretten
Sorumlu Hükümet Temsilcisi James
Leiman ve Ticaret Ofisi Direktoru
Drew Combs ile görüştü. 
Görüşmede Türkiye- Kuzey
Dakota ekonomik ve ticari ilişkileri
ele alınarak, gelecek dönem işbirliği
fırsatlarına odaklanıldı. Bu kapsamda;
Kuzey Dakota’da temiz enerji üretimi
ve kullanımına değinilerek; etanol
üretimi, atıkların yakıtlara dönüştürülmesi, gelişmiş petrol geri kazanımı
ve gazın sıvılara dönüştürülmesi
konuları üzerinde duruldu.
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[gümrükler ►

Doğu Marmara
Gümrük ve Dış
Ticaret Bölge
Muayene Memuru
Ahmet Baysal, ‘Vergi
Kaybına Sebebiyet
Veren İşlemlere
Uygulanacak
Cezalar’ hakkında
bilgiler verdi.

KSO’dan gümrük bilgilendirme semineri

K

ocaeli Sanayi Odası (KSO) ve
Doğu Marmara Gümrük ve Dış
Ticaret Bölge Müdürlüğü iş
birliğiyle firmalara yönelik çevrim
içi seminerler düzenlenmeye devam
ediyor. Seminerler ‘gümrük, dış ticaret mevzuatı ve uygulamaları’ hakkında Kocaeli Sanayi Odası üyelerini
bilgilendirmeyi amaçlıyor. Daha
önce ‘Gümrük İdaresinde İthalat/İhracat Süreci’, ‘Dahilde İşleme Rejimi’
ve ‘Tarife Uygulamaları’ temaları
işlenen seminerlerin dördüncüsünde ‘Vergi Kaybına Sebebiyet Veren
İşlemlere Uygulanacak Cezalar’
konusu ele alındı.
DETAYLI SUNUM
Doğu Marmara Gümrük ve Dış
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Kocaeli Sanayi Odası’nın
firmalara yönelik
gümrük bilgilendirme
seminerinde ‘Vergi Kaybına
Sebebiyet Veren İşlemlere
Uygulanacak Cezalar’
konusu ele alındı
Ticaret Bölge Muayene Memuru
Ahmet Baysal’ın sunumuyla, Zoom
uygulaması üzerinden gerçekleşen
etkinlikte katılımcılar merak ettikleri sorulara yanıt buldu. Baysal,
‘genel düzenleyici işlemle ithali
yasak eşyalar ile ilgili süreç; transit
eşyaya yönelik uygulamalar; antrepo rejimine tabi tutulan eşyalara
yönelik uygulamalar; özet beyan

eksiliği/fazlalığı uygulamaları; taşıt
üstü işlem uygulamaları ile dahilde
işleme rejimine, gümrük kontrolü
altında işleme rejimine ve geçici
ithalat rejimine ilişkin hükümlerin
ihlali halinde uygulanacak cezalar’
hakkında ayrıntılı bir sunum yaptı.
FARKINDALIK KAZANDIRACAK
Sunumun ardından Baysal,
gelen soruları da yanıtladı. Ticaret
Bakanlığı’nın hızlı, yenilikçi ve insan
odaklı ticaret ve gümrük politikaları
oluşturmak misyonu çerçevesinde yılsonuna kadar düzenlenecek
seminerlerin; gümrük idarelerinde
yürütülen iş ve işlemler hakkında
KSO üyelerine farkındalık kazandırması planlanıyor.

[ziyaret ►

Başkan Büyükakın’dan Hyundai’ye
tebrik ziyareti

M

armara Belediyeler Birliği ve
Kocaeli Büyükşehir Belediye
Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, 2002 yılından bugüne kadar 1.8
milyondan fazla araç ihracatı gerçekleştiren Hyundai Assan fabrikasını
ziyaret etti. Markanın Avrupa’daki
kompakt otomobil üssü konumundaki
Hyundai Assan, 2 bin 550 çalışanıyla
maksimum 230 bin adet i10, i20 ve
BAYON modellerinin üretildiği, bu
araçların 40’tan fazla ülkeye ihraç
edildiği, bunların başında Almanya,
İngiltere ve İtalya gibi ülkeler geldiği bilgisini de aldı. Nitelikli insan
kaynağının karşılanması hususunda
da Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin
USTAM projesiyle önemli bir adım
atılmasına karar verilen toplantıda,
“Sanayicimizin ve bugün gerçekleştirdiğimiz Hyundai otomobil fabrikamızın nitelikli insan kaynağına USTAM
projesiyle cevap vereceğiz” açıklamasını yaptı.
“BIR MILYON METREKARELİK ALAN”
Hyundai Assan Fabrikasının
CEO’su Sangsu Kim, üst düzey yöneticileri Hongman Yoon, Wongyun
Park, Uygur Koşal, Barbaros Yıldırım
ve Gökhan Şahin’in yer aldığı ziyarette, fabrikanın üretimine tanık olan
Başkan Büyükakın, çalışanlarla da bir
araya geldi. Toplam bir milyon metrekarelik alana sahip olan ve Hyundai
Motor Company’nin denizaşırı ülkelerde kurduğu ilk üretim tesisi olma
unvanını da elinde bulunduran Hyundai Assan İzmit Fabrikası’nın farklı
bantlarındaki araçlarla alakalı bilgi
alan Başkan Büyükakın, Türkiye’nin
en büyük ihraç kalemlerinden biri
olan otomotiv sanayindeki devasa
yatırımı ile hem katma değer hem
de döviz girdisiyle ülke ekonomisine
katkıda bulunması nedeniyle Hyundai
yetkilerini ve çalışanlarını tebrik etti.

fazla yatırım yaparak farklı modeler
üretmesindeki yüksek teknolojinin
önemine ziyaretinde vurgu yaptı.
Hyundai Assan’ın ihtiyaç duyacağı
mesleklere göre yetiştirilecek insan
kaynağı için Kocaeli Büyükşehir
Belediyesi’nin USTAM projesiyle ortak
adımlar atılacağının da vurgulandığı
ziyarette, bu eğitimlerde kullanlmak
üzere motor, robot ve diğer
ihtiyaçlara dönük gereksinimlerin
de Hyundai tarafından karşılanacağı
belirtildi. Hyundai’nin Güney
Kore dışında, denizaşırı ülkelerde
kurduğu ilk fabrika olma özelliğini
taşıdığına dikkat çeken Başkan
Büyükakın, “İhracat noktasında
yakalanan başarı nedeniyle Hyundai
yönetimini ve çalışanlarını tebrik
ediyorum. Çok büyük emek ve
bilginin burada üretime dönüştüğüne
tanık olduk. Otomotiv sektörünün
ülke sanayimizin lokomotifi

durumundadır. Bu sektör sadece
kendine değil iş birliği yaptığı
alanlara ve tedarikçilerine de büyük
bir ekonomik katkı sunmaktadır”
şeklinde konuştu.
“GENÇLERİMİZİN MESLEK SAHİBİ
OLMASINI İSTİYORUZ”
USTAM projesinin sanayicinin ihtiyaç duyduğu nitelikli insan kaynağına
büyük katkı sunacağının altını çizen
Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı
Doç. Dr. Tahir Büyükakın, “Kentimizde yaşayan herhangi bir mesleği
olmayan gençlerimizin meslek sahibi
olmasını istiyoruz. Ustam projemizle
mesleki ve teknik eğitim vereceğiz.
Bu sayede istihdama ve nitelikli insan
kaynağına katkı sunacağız” ifadelerini
sarf etti. Hyundai yönetimini konuk
severlikleri içinde teşekkür eden Başkan Büyükakın, çekilen hatıra fotoğrafı sonrası ziyaretini tamamladı.

“BİLGİ ÜRETİME DÖNÜŞÜYOR”
Hyundai Assan, tam 24 yıldır
Türkiye’de kesintisiz olarak üretim
gerçekleştirdiği bilgisini alan Başkan
Büyükakın, bugüne kadar 2 milyon
adetten fazla aracı bantlardan
indiren Hyundai Assan, son olarak
2020 yılındaki 171 milyon Euro’dan
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[kadın girişimciler ►

Kartepe Kadın Eli Üretim ve İşletme
Kooperatifi, hibe desteği aldı

K

artepe’de 10 kadının bir araya
gelerek 2019 yılının Eylül
ayında kurduğu, Kocaeli’nin
ilk kadın kooperatifi olan Kartepe
Kadın Eli Üretim ve İşletme Kooperatifi (KARKAD), önemli bir başarıya
imza attı. Türkiye Odalar ve Borsalar
Birliği (TOBB), Coca-Cola ile Habitat Derneği’nin ‘Kız kardeşim Hibe
Programı’na başvuru yapan 360
kadın girişimci kuruluşundan biri
olan KARKAD, finale kalan 29 kadın
girişimci kooperatifinden biri oldu.
HİBE DESTEĞİ ALDI
Yapılan ödül töreninde desteğini
alan KARKAD, kadın girişimcilere
motivasyon kaynağı oldu. TOBB
Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu’nun katılımıyla gerçekleşen ödül töreninde
kooperatif başkanı Ece Çiftçi de hazır bulundu. Girişimci kadın ve kadın
kooperatifleri arasından seçilen 29
girişimci kadına 25.000’er TL ve 1
girişimci kadına 40 bin TL jüri özel
ödülü olmak üzere toplamda 765
bin TL’lik iş geliştirme hibe desteği
sunuldu.
EKONOMİYE KATKI SUNUYORLAR
KARKAD, organik ürünler üretmeyi
ve ev hanımlarının hem ev hem ülke
ekonomisine katkı sunmasını amaçlayan bir kooperatif. Kooperatifin
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Kartepe Kadın Eli Üretim
ve İşletme Kooperatifi,
TOBB, Coca-Cola ile Habitat
Derneği’nin başlattığı
‘Kız kardeşim Hibe
Programı’ndan destek aldı

kurucu başkanı Ece Çiftçi, bir kadının
evde yaptığı her şeyi ürettiklerini
söyledi, kooperatifte kurdukları
mutfakta; ev eriştesi, ev mantısı,
reçeller, domates sosları, salçalar,
çeşit çeşit acıkalar, börekler, baklavalar yaptıklarını ve bunları en taze
haliyle satışa sunduklarını belirtti.
KADINLARA AÇIK DAVET
Satışa sundukları ürünleri bahçelerden topladıkları sebze, meyve
ve yemişlerle yaptıklarını, ürünlerde hiçbir katkı maddesi, kimyasal
bulunmadığını söyleyen kooperatif
başkanı Çiftçi, kısa zamanda çok yol
kat ettiklerini, internet üzerinden
Türkiye’ye satışlara da başladıklarını söyledi. Çiftçi, Kocaeli’nin tarımsal
üretim açısından çok verimli topraklara sahip olduğunu, bu şansı en iyi
şekilde değerlendirdiklerini kaydetti.
KARKAD’ın üretim ve işletme kooperatifi olarak kurulduğunu belirten

Çiftçi, “Biz, hem üretim yapıyoruz
hem de bize katılamayacak kadınların evde yaptığı ürünleri KARKAD çatısı altında satma imkanı sağlıyoruz.
Bütün kadınları üretmeye, ekonomiye bir şekilde katkı sağlamaya davet
ediyorum” dedi.
KARKAD tarafından üretilen ürünlere www.kartepekadineli.com
adresinden ya da 054 510 40 41
numaralı telefondan sipariş vererek
ulaşabilirsiniz.

[istihdam ►

KOÜ istihdama yönelik eğitim
programlarını sürdürüyor

M

esleki eğitimlerden ilk etapta 367 kişi yararlanırken,
yılsonuna kadar 1200 kişinin eğitim alması hedefleniyor.
Bir hafta sürecek eğitimler, Kocaeli
Üniversitesi Ford Otosan İhsaniye
Otomotiv MYO’da on altı sınıfta, Gölcük MYO’da ise altı sınıfta yapılacak.
Teorik ve uygulamalı eğitimlerde Kocaeli Üniversitesi öğretim elemanları
ile Ford Otosan usta eğiticileri görev
alıyor.
Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) ile Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB)
arasında Mesleki Eğitim ve Beceri
Geliştirme İşbirliği Protokolü (MEGİP)
kapsamında sürdürülen mesleki eğitimler istihdam garantili olduğu gibi,
eğitimleri başarıyla tamamlayanlara
KOÜSEM (Kocaeli Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi) tarafından Mesleği Eğitim Belgesi verilecek. Yüz yüze
olarak gerçekleşecek eğitimler için
maske mesafe temizlik kurallarına
uymakla birlikte her adayın kurs baş-

langıç ve bitiminde PCR testi yapılacak ve ateş ölçümleri takip edilecek.
Ford Otosan ekipleri ile işbirliği
yapılarak İlçe Sağlık Müdürlüğü’nün
de gözetiminde eğitimlerin sorunsuz
devam ettiğini belirten Ford Otosan
Otomotiv MYO Müdürü Doç. Dr. Abdulkadir Cengiz, “Pandemi kuralları

gereği sınıflarımızı 15-20 arasında
tutuyor ve mola saatlerini ayarlayarak kalabalık ortamların önlenmesi
sağlıyoruz. Bu uygulama 13 Eylül’de
üniversitemizde başlaması planlanan yüz yüze eğitimlerde önümüzü
görmemiz açısından da iyi bir fırsat
sunuyor” dedi.

Zeytinoğlu, Ufuk Avrupa Programı’na
özel sektörün katılımını değerlendirdi

K

SO Başkanı ve aynı zamanda TOBB Başkan Yardımcısı
Ayhan Zeytinoğlu, ‘Ufuk Avrupa
Programı Eğitimleri Açılış Etkinliği’ne
konuşmacı olarak katıldı. Dışişleri
Bakan Yardımcısı ve AB Başkanı sayın
Büyükelçi Faruk Kaymakcı, TÜBİTAK
Başkanı sayın Prf. Dr. Hasan Mandal,
Türkiye Belediyeler Birliği Başkanı sayın Fatma Şahin, TİM Başkanı
sayın İsmail Gülle ile Sistem Global
A.S Yönetim Kurulu Başkanı Sayın
Hüseyin Karslıoğlu’nun da katıldığı
etkinlikte, Başkanımız Zeytinoğlu,
‘Özel Sektörün Ufuk Avrupa Programına Katılımının Önemi’ hakkında
konuştu. AB Başkanlığı Mali İşbirliği
ve Proje Uygulama Genel Müdürü
Bülent Özcan’ın moderatörlüğünde
gerçekleşen webinarda konuşmacılar
2021-2027 döneminde Ufuk Avrupa
Programı’ndan en yüksek seviyede
kazanım sağlamayı ve AB ile işbirliğini
güçlendirmenin önemine vurgu yaptı.
Kocaeli Odavizyon
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[faaliyetler►

Kısa Kısa

T

urkishtime tarafından 2020
yılı gıda sektöründe AR-GE’ye
en fazla harcama yapan ilk 10
şirket arasında yer alan ilk iki firma
Kocaeli’den. AR-GE’ye 24 milyar 209
milyon liralık harcama yapan Kocaeli
Sanayi Odası (KSO)’na kayıtlı Ülker
Bisküvi A.Ş. birinci sırada yer alırken,
18 milyar 500 milyonluk harcama ile
Aromsa Besin Aroma ve Katkı Maddeleri San. ve Tic. A.Ş. ise ikinci sırada
yer aldı.

K

SO Başkanı Ayhan Zeytinoğlu,
başkanlığını yürüttüğü İktisadi
Kalkınma Vakfı (İKV) tarafından
düzenlenen ‘Avrupa’nın Geleceği ve
Türkiye’ webinar serisinin ilki olan ‘Avrupa Kimliği ve Avrupa’nın Geleceği’
konulu webinara katıldı. İKV, T.C. Dış
işleri Bakanlığı AB Başkanlığı desteği
ve İstanbul Üniversitesi Futureu Jean
Monnet Modülü işbirliğiyle düzenlenen webinarda Türkiye-AB ilişkileri de
konuşuldu.

İ

zmit Mesleki Teknik Okul Yönetim
Kurulu Toplantısı, Odamız Meclis
Salonu’nda meslek lisesi müdürlerinin ve sektör temsilcilerinin katılımıyla gerçekleşti. Toplantıya KSO’yu
temsilen KSO Genel Sekreteri Memet
Turabi ile İnsan Kaynakları Uzmanı
Aydın Kılınç katılım sağladı. Toplantıda meslek liseleri ile sektör işbirliği
konuları ele alındı.

K

ocaeli Sanayi Odası Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, Kocaeli
Büyükşehir Belediyesi bünyesinde kurulan ŞURA Kent Politikaları
ve Araştırmaları Merkezi öncülüğünde
yapılan; Kocaeli Valiliği, Kocaeli Üniversitesi, Gebze Teknik Üniversitesi,
Kocaeli Sanayi Odası, Kocaeli Ticaret
Odası, Doğu Marmara Kalkınma Ajansı
ve Kocaeli Kent Konseyi’nin paydaşı olduğu ‘Kocaeli Turizm Şurası’na
katıldı.
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K

ocaeli Sanayi Odası, Ege Bölgesi
Sanayi Odası ve İstanbul Sanayi
Odası Kimya Komiteleri 2. Müşterek Toplantısı, KSO ev sahipliğinde
videokonferans yöntemi ile yapıldı.
Toplantıda SEVESO, GEKAP, REACHKKDİK Çalışma Gruplarının raporları ve
sektörel diğer konular görüşüldü.

K

ocaeli Sanayi Odası (KSO) ve
TAİDER Aile İşletmeleri Derneği iş
birliği ile ‘TAİDER Kuzey Yıldızı: Aile
Şirketlerinde Sürdürülebilirlik Programı
Tanıtım Toplantısı’ çevirim içi olarak
düzenlendi. Kuzey Yıldızı Aile Şirketlerinde Sürdürülebilirlik Programı’nın yenilenen içeriği, aile şirketlerine katkıları ve
programa katılım koşullarının anlatıldığı
etkinlikte; KSO Genel Sekreteri Memet
Barış Turabi, TAİDER Sürdürülebilirlik
ve Sosyal Sorumluluk Komitesi Başkanı
Berna Aşıroğlu ve komite üyeleri Gülfem
Yorgancılar Perçin, Dr. İzel Levi Coşkun
ve Osman Aytaman konuştu.

T

OBB Akreditasyon sistemi
kapsamında düzenlenen ‘Denetimler Öncesi Bilgilendirme
Eğitimi’ne KSO’yu temsilen İş Geliştirme Sorumlusu Aynur Hacıfettahoğlu
ve İnsan Kaynakları ve İdari İşler
Sorumlusu Aydın Kılınç iştirak etti.

T

OBB Akreditasyon Sistemi
çalışmaları kapsamında, bu yıl
Ağustos-Kasım ayları arasında
gerçekleştirilmesi planlanan Belge
Yenileme Denetimleri öncesinde düzenlenen Denetimler Öncesi Bilgilendirme toplantısına KSO Akreditasyon
İzleme Komitesi üyeleri iştirak etti.
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Kısa Kısa

K

SO Başkanı Ayhan Zeytin
oğlu; TOBB Başkanı Rifat
Hisarcıklıoğlu’nun başkanlığında
Marmara, Trakya ve Batı Karadeniz
Bölgesi Oda ve Borsa Başkanları ile
yapılan istişare toplantısına katıldı.
Demokrasi ve Özgürlükler Adası’nda
gerçekleşen toplantıda sektörler ve
illerde yaşanan sıkıntıları ile çözüm
önerileri konuşuldu.

T

OBB tarafından düzenlenen ve
Dışişleri Bakanlığı AB Başkanlığı
Mali İşbirliği ve Proje Uygulama
Genel Müdürü Bülent Özcan’ın katılımıyla gerçekleştirilen Ufuk Avrupa
Eğitimi Bilgilendirme Toplantısı’na
Kocaeli Sanayi Odası da katıldı.

T

OBB Türkiye Kimya Sanayi
Meclisi Toplantısı, KSO Başkanı ve TOBB Başkan Yardımcısı
Ayhan Zeytinoğlu ile Meclis Başkanı
Timur Erk başkalığından online olarak
yapıldı. Toplantıda ‘kimya sanayii
politikası (geleceğin planlanması), Avrupa Yeşil Mutabakat, Şûra çıktılarının
tartışılması, öncelikli olarak üretilmesi
gereken ara girdi kimyasallar, Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi programı,
hidrojen enerjisi ve müsilaj sorununun
kimya sanayiine etkileri’ konuşuldu

T

OBB tarafından AB Başkanlığı ve
TÜBİTAK işbirliğinde düzenlenen
3 günlük ‘Ufuk Avrupa Programı Proje Eğitimi’ne KSO İş Geliştirme
Servisi çalışanları da iştirak etti.

54 Kocaeli Odavizyon

[kapasite ►

Haziran ayında Kocaeli’de sanayinin
kapasite kullanımı yüzde 71,1 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

2021 (Kocaeli)

69,9

70,4

70,7

71,0

70,3

71,1

T.C. Merkez Bankası tarafından açıklanan Türkiye geneli kapasite kullanım oranı haziran ayında yüzde 76.6 ile
geçen yılın aynı ayına göre 10.6 puan, mayıs ayına göre 1.3 puan arttı.
Kocaeli Sanayi Odası tarafından her ay açıklanan Kocaeli sanayi kuruluşlarının kapasite kullanım oranı haziran
ayında yüzde 71.1 olarak gerçekleşti. Haziran ayı kapasite kullanım oranı, geçen yılın aynı ayına göre 9.9 puan,
mayıs ayına göre 0.8 puan arttı.

İstihdam

İç Siparişler

Dış Siparişler

Firma Bildirimleri Temmuz (yüzde)

1irma Bildirimleri Temmuz (yüzde)

Firma Bildirimleri

Haziran (yüzde)

Arttı

24

Arttı

22

Arttı

21

Değişmedi

67

Değişmedi

60

Değişmedi

63

Azaldı

9

Azaldı

18

Azaldı

16

Haziran ayı anketine yanıt veren firmaların
bir önceki aya göre yüzde 24’ünün istihdamlarının arttığı, yüzde 67’sinin istihdamlarında değişim yaşanmadığı, yüzde 9’unun
istihdamlarının azaldığı belirlenmiştir.

Değerlendirmeye
alınan firmaların
ölçekleri

Firmaların yüzde 22’si temmuz ayında iç siparişlerinin arttığını belirtilirken, yüzde18’i
siparişlerinin azaldığını belirtmiştir. Firmaların yüzde 60’ında ise sipariş miktarlarında
bir değişim yaşanmamıştır.

KOBİ
Büyük
Ölçekli

Ankete katılan firmaların yüzde 21’i dış siparişlerinin haziran ayında arttığını belirtirken, yüzde 16’sı azalış bildirmişlerdir. Firmaların yüzde 63’ünde ise alınan dış sipariş
miktarlarında bir değişim yaşanmamıştır.

Bölgemizdeki sanayi sektöründeki gelişmelerin ve değişmelerin
aylık olarak takip edilmesi amacıyla hazırlanan haziran 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.

Kocaeli Odavizyon

55

[makale►

M. Haluk NURAY
TOBB ve İKV
Brüksel Temsilcisi

S

on dokuz ayda dört kez “Türkiye
ile ilişkiler” gündemi ile toplanan
AB ülkeleri devlet ve hükümet
başkanları, Türkiye ile ilişkileri bir kez
daha masaya yatırmak üzere, 24-25 Haziran 2021 tarihlerinde Brüksel’de tekrar bir araya geldi.
Geçtiğimiz Ekim ayından bu yana
geçen dokuz aylık sürede yapılan beş
Zirve’nin yanı sıra, biri Avrupa Parlamentosu (AP), diğeri AB Dış İlişkiler
Servisi (EEAS) tarafından hazırlanan iki
rapor; iki taraf arasında teknisyenlerden liderlere kadar her seviyede yapılan
sayısız karşılıklı ziyaret, görüşme ve onlarca umut veren açıklama ile yaratılan
“yeni yol haritası” beklentisinden sonra
varılan sonuç, verilen karar ise ne yazık
ki hiç kimseyi memnun etmedi. Beklentiler sonbahar toplantısına ertelendi.
Medyamızda yer alan haberlerin;
siyasetçiler, dış politika uzmanları, AB
uzmanları tarafından yapılan değerlendirmelerin ve Dışişleri Bakanlığımız
tarafından yapılan resmi açıklamaların
ortak noktası, AB liderlerinin kararlarının “irade ve niyet eksikliğine bağlı bir
oyalama taktiği” olarak takdim edilmesi
idi. Ortada herhangi bir yol haritası görülmediği gibi, kararda yer alan birkaç
olumlu husus da belirsiz ve yetersiz bulunuyordu: “Çok küçük adımlar”, “arpa
boyu yol”, “niyet var eylem yok” gibi
başlıklar sanırım ne demek istediğimi
daha iyi anlatacaktır.
Sadece beklentilerle sonuç mukayese edilirse kararı bu şekilde değerlendirmek normal. Ancak, son bir -hatta
dört- yılı kapsayan ve tarafların karar
alma süreçlerindeki yapısal farklılıkları
da gözeten bir bakış açısı belki olup biteni biraz daha farklı değerlendirmemizi sağlayabilir. Bir deneyelim.
Bu Noktaya Nasıl Geldik?
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AB Zirvesi: Dağ Fare mi Doğurdu?

24-25 Haziran 2021 AB Liderler Zirvesi sonuçları, AB ile
ilişkilerimizde kaybettiğimiz zeminin bir kısmının geri kazanılması
umudunu beraberinde getirse de, Türkiye’nin bütüncül, sonuçları
ve araçları iyi hesaplanmış bir çeşit “yol haritası” oluşturması
gerekliliği devam ediyor.
Kim ne derse desin, resmi olarak
Türkiye’nin üyelik hedefi devam etmekte. Hükümetimiz bu hedefi her vesileyle
ifade ediyor. AB tarafında ise, katılım
süreci fiilen durdurulmuş olsa da hemen hiç sözü edilmese de adaylığımız
hukuken yerinde duruyor. Öte yandan,
mevcut koşullar altında üyeliğin kısa
veya orta vadede gerçekleşemeyeceği
de açıkça görülüyor. Bu durumun, en
baştan beri siyasi, tarihi, sosyal, kültürel, psikolojik, teknik, yapısal sebepleri
vardır. Tüm bunların bileşik etkisi nedeniyle de üyelik sürecinin sonuçlanmasını temin edecek olan o temel, güçlü siyasi irade bir türlü tam oluşamamakta.
Siyasi irade eksikliğinin üstüne bir
de süreç çok uzayınca doğal olarak taraflar farklı hızlarda, farklı yönlere doğru ilerlediler ve bir de güven sorunu ortaya çıktı. Hal böyleyken, özellikle 2017
yılından itibaren bölgemizde uygulamaya başladığımız zorlayıcı diplomasi, güç
politikası kombinasyonu nedeni ile ilişkilerimiz daha da gerilmiş ve -hatırlarsanız- geçtiğimiz haziran ayında Doğu
Akdeniz’de yaşananlara bağlı olarak
gerginlik tarafların artık taşıyamayacağı bir noktaya ulaşmıştı. O noktada, AB
ile sadece menfaatlerimiz (ilgi ve kaygı
alanlarımız) değil, gündemlerimiz de
kopmuştu.
Neyse ki taraflar gereken sağduyu
ve iradeyi göstererek, gerilimin daha da
artarak kopma ve çatışma haline gelmemesi için karşılıklı adımlarla, karşılıklı
güven ve bir pozitif ortak gündem oluşturma çabasını başlattılar. Tabii ki son
zirve kararlarını altmış yıla yaklaşan bir
çabanın ve beklentinin karşılığı olarak
görürsek hayal kırıklığına uğramak kaçınılmaz olur. Ama ilişkilerin son birkaç
yıl içinde hızla sürüklendiği ve bir yıl
önce bu günlerde doruğa ulaşan gergin-

likten bir çıkış kapısı olarak görürsek
muhtemelen daha iyimser olabiliriz.
Bu uzunca girişten sonra şimdi 24
Haziran 2021 Konsey Kararı’nın ilişkilere ne gibi yenilikler getirdiğine (ya da
getirmediğine) bir bakalım.
Pozitif Gündem
25 Mart 2021 tarihinde yapılan bir
önceki AB Zirvesi’nde kabul edilen ve
sonra da 6 Nisan 2021 tarihinde, Avrupa Komisyonu Başkanı von der Leyen
tarafından, Ankara’da resmen tarafımıza sunulan Pozitif Gündem iki taraf için
şöyle bir karşılıklı taahhüt/beklenti yapısı öngörmekteydi:

Ekonomik Aktörler Bakımından
Odak Noktası: Gümrük Birliği
Doğal olarak, ekonomi ve iş dünyası
açısından geçtiğimiz mart ayında açıklanan Pozitif Gündem paketinde yer
alan en somut taahhüt GB’nin modernizasyonu müzakerelerinin başlaması
ihtimali oldu. Ancak, Ticaret Bakanlığımızın yerinde girişimlerine rağmen
Haziran Zirvesi’nde müzakere yetkisi
verilmemiş, Mart Zirvesi’ndeki ön koşullar tekrar edilmiş; yenilik olarak ise
-kapsamı pek de sarih olmayan teknik
görüşmelerle ilişkilendirilmiş olsa da,
net ifadelerle söylenmemiş olmasa damüzakere yetkisinin verileceğinden
bahsedilmiştir. Yani, bu konudaki somut karar en erken eylüle bırakıldı.
Aslında salt teknik olarak bakıldığında, ilk anda burada bir denge varmış
gibi de görülmekte. Bir yanda mevcut sorunların tarafımızca çözülmesi
ve buna bağlı olarak da görüşmelerin
başlatılması. Ama dosyanın detaylarına girince pek de öyle olmadığı ortaya
çıkıyor.
• AB’nin bir nevi ön koşul olarak

•

•

•

bu

öne sürdüğü, bizden kaynaklanan
Gümrük Birliği ihlalleri, neredeyse tamamen uygulamayla ilgili,
dış ticaret mevzuatı çerçevesinde
çözümlenebilecek konular. Oysa
bu başlık altındaki bizim şikâyet
konularımız ve taleplerimiz daha
ziyade uzun vadede dahi çözümü
güç yapısal meseleler (transit kotaları, serbest ticaret anlaşmalarına uyum, karar süreçlerine katılım
gibi).
Bu nedenle masada sanki sürekli
olarak AB birtakım koşullar dikte
edip istiyor ve biz yerine getirmeye
çalışıyoruz görüntüsü yaratılıyor.
Sanki sadece Türkiye’nin ev ödevleri varmış gibi bir görüntü ortaya
çıkıyor. Oysa bizim taleplerimiz
de masada. Ancak, AB’nin çok ağır
çalışan devasa bir makine olduğu,
bizim ise çok daha esnek bir karar alma sürecimiz olduğu ve uzun
bekleme süreleri yaşasak dahi hızla harekete geçebildiğimiz düşünülürse zaman uzadıkça bu görüntü
daha çok göze batıp, rahatsızlık
kaynağı haline gelebilir.
Modernizasyon müzakerelerinden
önce başlayacak teknik görüşmelerin kapsamının belirsizliği de bir
başka mesele. Acaba bu teknik görüşmeler sadece ticari rahatsızlıklarla mı ilgili olacak (ki o zaman sorun yok), yoksa yenilenecek GB’nin
kapsamı ile ilgili yeni ön koşullar
da bu masaya getirilebilecek mi?
Komisyona müzakere yetkisi verilmesi ile ilgili paragrafta, belki
de çok üstü kapalı kaleme alındığı için çok fazla dikkat çekmeyen
ve Türkçeye çevrilince de anlamı
biraz kaybolan bir cümle dikkatimi çekti.1 Şöyle diyor: “Bu tür bir
yetki, AB Zirvesi’nin ilave rehberliğinde olmak üzere, Konsey tarafından kabul edilebilir”. Acaba son
anda eklenen bu cümleden kasıt
ne? Kararın bakanlar düzeyinde
de alınabileceği ima edilerek işleri
kolaylaştırmak mı istemişler yoksa “liderlerin ilave rehberliğinden”
söz ederek yeni koşullara kapı mı
aralamışlar. Ben tam çözemedim
doğrusu.
Şimdilik sadece teknik düzeydeki
alt başlıklara değinmekle yetine-

ceğim. Yoksa müzakereler gerçekten
başladıktan sonra ortaya çıkabilecek,
modernizasyonun kapsamının yaratacağı ekonomik ve siyasi tereddütlerden
ya da eğer müzakereler tamamlanırsa
uygulamanın GKRY’ye nasıl teşmil edileceğine ilişkin diplomatik ya da dış politikayla ilgili rahatsızlıklardan (acaba
GKRY’yi diplomatik olarak tanımadan
ticaret anlaşmasını uygulamak mümkün mü? Neden bir yolu bulunmasın
ki?) ve hatta bizatihi henüz acemisi olduğumuz yeni nesil ticaret müzakerelerini yürütmenin güçlüklerinden bahsetmeye kalksam yerim yetmez. Yine
de şu an için, uzun vadede üzerinde birlikte yürünebilecek ve karşılıklı somut
yararları hesaplanabilir, ilişkinin diğer
boyutlarında da ivme yaratabilecek tek
dosyanın Gümrük Birliği’nin modernizasyonu olduğu unutulmamalı ve tüm
zorluklara karşın bu konu ihtimamla
ele alınmalı.

Kararın İhtiva Ettiği Diğer Hususlar
Zirve kararlarının Türkiye başlıklı
bölümünde dokuz madde var (madde
14-22). GB ile ilgili 16’ncı maddeyi geniş
biçimde ele aldık. Son madde ise zaten
tek cümlelik ve AB Konseyinin meseleyi
yakından takip edeceğini söylüyor. Bakalım diğer maddelerde neler var?
Doğu Akdeniz (Madde 14)
Doğu Akdeniz’deki yumuşamanın
ve sakinleşmenin yaptırım söylemini
ortadan kaldırmış olması tabii ki iki
taraf için de sevindirici. Zaten AB de bu
durumdan duyduğu memnuniyeti dile
getiriyor ancak durumun kalıcı olması
gerektiğini de işaret ediyor. Oysa AB’nin
bölgede istikrarın sadece Türk tarafının
tek taraflı gayreti ile sağlanamayacağını

da biliyor olması gerekmez mi?
Şunu unutmamak gerek; Doğu
Akdeniz’deki sükûnetin esas (olmasaydı olmazdı) sebebi, araştırma gemilerimizin şu an başka alanlarda görevlendirilmiş olmaları. Ancak ortada her an
tersine dönebilir hassas bir denge olduğu unutulmamalı. Türkiye’ye yönelik
tahriklerin kesilmesinin gerilimi daha
da düşüreceği ve sükûnetin süresinin
uzayacağı açık (ki zaten aranan “istikrarın” tanımı da tam bu değil mi?). AB
içinde dayanışma ilkesine tabii ki evet
ama AB’yi yönetenlere sormak gerek:
Dayanışma ortağın her isteğine evet
demek midir? Eğer öyleyse sağduyu nerede kalmakta? Dosta sağduyulu, doğru
yolu göstermek de dayanışmanın parçası değil midir? Keşke AB Zirvesi’ndeki iç
dengeler bu hususun da metinde açıkça
belirtilmesine de izin verseydi.
Türkiye’yi bölgesel barış ve istikrarın korunması için ve krizlerin çözümü için, diğer aktörlerle birlikte pozitif
katkıda bulunmaya davet eden 21’inci
maddeyi de bu başlıkla birlikte ele almak mümkün. Kararın dış politika ile
doğrudan ilgili kısımlarına bakınca,
AB’nin, daha fazla açılım yapmadan
önce, Türkiye’nin son dokuz ayda dış
politikada başlattığı yumuşamanın devam edip etmeyeceğinden emin olmaya
çalıştığı anlaşılmakta.
Ortak Çıkar Alanlarında İş Birliği
(Madde 15)
Sayıları azalmış olsa da AB’nin,
tarafların ortak çıkarları olduğunu
belirlediği birtakım alanlarda -Mart
Zirvesi’nde dile getirilen şartlara tabi
olmak koşuluyla dahi olsa- birlikte çalışma niyetini belirtmesi iyi tabii ki ama

AB’nin taahhütleri

AB’nin Türkiye’den beklentileri

Gümrük Birliği’nin (GB) modernizasyonu için Komisyona müzakere talimatı
(mandate) vermek.

Gümrük Birliği’nin işlemesiyle ilgili
olarak Türkiye’den kaynaklanan mevcut
sorunların çözülmesi.

Yüksek düzeyli diyaloğu belli konularda
(kamu sağlığı, iklim, terörle mücadele,
bölgesel sorunlar) tekrar başlatmak.

Doğu Akdeniz’de hukuka aykırı(!)
tek taraflı olumsuz davranışlardan
kaçınması.

Halklar arası temaslar ve hareketlilik
konularında iş birliğinin güçlendirilmesi
için çalışmak.

Kıbrıs konusunda BM Güvenlik Konseyi kararları çerçevesinde çözüm
arayışlarına katkı yapması.

Misafir ettiğimiz Suriyeli göçmenlerle il- İnsan hakları, hukukun üstünlüğü ve
gili olarak ülkemize (Ürdün ve Lübnan’la demokrasi alanlarındaki durumun
birlikte) mali yardım yapmak.
gözden geçirilmesi.
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bu iş birliğinin kademeli (yani, yavaş
yavaş; adım adım ilerleyelim), orantılı
(yani yaptığınız ölçüde karşılık veririz!)
ve geri çevrilebilir (beğenmezsek vaz
geçeriz!) mahiyette olacağının altının
ısrarla çizmesi derin bir güvensizliğin
yansıması ve doğrusunu isterseniz, iş
birliğinin nasıl ilerleyeceği konusunda
tereddütler ve soru işaretleri yaratmakta. Görüldüğü gibi, soru işaretleri
karşılıklı.

Üst Düzey Diyalog (Madde 17)
Yaklaşık dört yıldır resmen durmuş
olan üst düzey diyaloğun tekrar başlaması tabii ki prensipte olumlu olmakla
birlikte diyalog alanlarının son derece
sınırlı tutulması, ortaklık ilişkisini yansıtacak hiçbir alanın diyalog konuları
arasında adının dahi geçmemesi, en
başta da belirttiğim gibi, sadece ortak
menfaat ve ilgi alanımızın değil, ortak
siyasi hedefimizin de kalmadığının bir
göstergesi olarak yorumlanabilir.
Burada bir de hatırlatma yapmak
istiyorum. AB ile son olarak sonuçlandırdığımız ortak çalışma 18 Mart 2016
“göçmen mutabakatı” idi. Her detayıyla
kâğıda dökülmüş ve bir yazılı anlaşma
haline getirilmemiş olmakla birlikte,
mutabakatın özü, Türkiye’ye göçmen
akınını durdurması karşılığında sadece
mali yardım sağlanması değil, birtakım
açılımlar da yapılması idi. O dönemde
bu açılımlar Gümrük Birliği’nin yenilenmesi, vize muafiyeti, diyaloğun artırılması ve Türkiye’nin tekrar zirvelere katılması olarak açıklanmıştı. Şimdi aynı
konuların sanki bir tavizmiş gibi tekrar
masaya getirilmesinde sizce de bir terslik yok mu?
Göç Konusu ve Göçmenler
(Madde 18)
Misafir ettikleri Suriyeli göçmenlerin belli ihtiyaçlarını karşılamak üzere
Lübnan, Ürdün ve ülkemize yeni bir
mali paket önerilmesi (ki karardan sonra, Türkiye’ye önümüzdeki üç yıl için
3,5 milyar avroya yakın bir fon ayrılacağı açıklandı), kısmi ve ihtiyaca nazaran küçük bir adım olsa da benim asıl
gözüme çarpan -yukarıda da değindiğim gibi- göç iş birliğinin sadece paraya
indirgenmiş olması. Sadece Türkiye’nin
umut ettiği açılımlar değil, insani boyut
da adeta kaybolmuş durumda. Örneğin,
58 Kocaeli Odavizyon

18 Mart Mutabakatı’nda yer alan ve bir
süredir işlemeyen gönüllü insani geri
kabul planından kararda bahis dahi
edilmemektedir. Böylelikle mutabakat,
tamamen AB’nin talep ve önceliklerinin
karşılığında Türkiye’ye para verilmesi
gibi bir denkleme dönüştürülmüş bir
halde. Oysa unutmayalım ki, göç uzlaşısında Türkiye’ye verilmiş vaatler de
bulunuyor. Üstelik para da Türkiye’ye
kendi ihtiyaçlarında kullanması için değil Suriyeli göçmenlerin ihtiyaçlarının
karşılanması için ödeniyor.

Kıbrıs (Madde 19)
Aslında AB ile aramızdaki en zor
konu ve en esaslı engel olan Kıbrıs meselesine mayıs sayısındaki yazımda
uzunca bir şekilde değinmiştim. Bölgemizin yetmiş yıllık bu sorununun,
bölgesel olmaktan çıkıp AB üyeliğimizin önünde bir engel haline gelmesinin
sebebi AB’nin 2004 yılında, uluslararası
hukuk açısından tartışmalı ve o zaman
açıklanan genişleme ilkelerine aykırı
biçimde GKRY’yi üyeliğe kabul etmiş olması. O günden bu yana işin özünde de
detaylarda da pek bir şey değişmedi. Bu
süreçte söylenmemiş söz, ele alınmamış
detay, denenmemiş usul kalmadı ancak
herkesi asgari düzeyde de olsa tatmin
edecek bir çözüm bulunamadı ya da yaratılamadı.
AB’nin bilinen görüşlerinin, alışılan
ifadelerle tekrarlandığı bu son kararda da geçtiğimiz ilkbaharda yapılan en
son çözüm girişiminin, yani gayrı resmi
Cenevre görüşmelerinin, resmi görüşmelere gidilemeden, baştan akamete
uğramasından dolayı AB’de yaşanan
hayal kırıklığı yansıtılmakta. Ancak,
masanın devrilmese bile bozulmasında
Türkiye doğrudan sorumlu olarak işaret edilmiyor. Öte yandan, BM Güvenlik
Konseyi’nin kararına “tam anlamıyla uygulanması” atfıyla “iki bölgeli çözümün”
vurgulanmasının, masaya iki devletli
çözümle gelen ülkemizi dolaylı olarak
işaret ettiği de aşikâr.
Hukukun Üstünlüğü ve Temel Haklar
(Madde 20)
Çok uzun bir süredir bu başlık altındaki eleştirilere cevabımız AB’nin yargı
ve temel haklar konularında müzakereyi başlatması gerektiği oldu. Ancak böyle bir açılım şu an için mümkün olmadığı

gibi, bu şartlarda fasıl açılması halinde
AB’nin Türkiye’ye -belki örnek olmak
dışında- kazandırabileceği pek bir şey
de yok. Türkiye eğer bu konuda AB ile
ya da kendi iç dinamikleri ile ilerlemek
arzusundaysa, adres de yöntem de belli.
Üyesi olduğumuz Avrupa Konseyi standartlarını esas alarak o doğrultuda ilerlemek. Eğer Avrupa Konseyi üyeliğinden
kaynaklanan yükümlülüklerimizi yerine
getirirsek AB’nin zaten söyleyecek sözü,
yapacak eleştirisi kalmaz.

Sonuç
Aslında zirve kararının “sonuç” kelimesini hak edecek bir etki yaratma potansiyeli olmadığı kesin ama ben bana
ayrılan yerin sonuna geldim sayılır. Dolayısıyla, bitirmeden önce hiç olmazsa
birkaç “ara sonuç” çıkarmaya çalışıp, bir
sonraki zirveyi beklemeye başlayabiliriz.
Bu kararla, AB ile ilişkilerimizde beş,
on yıl öncesine nazaran kaybettiğimiz
zeminin bir kısmının geri kazanılması
ihtimali ortaya çıktı. Dünya hızla ve tekrar değişirken, daha yaratıcı ve cesur
adımlarla bu değişime birlikte uyum
sağlayabiliriz. Ama geleceğimiz için son
derece önemli ve belirleyici böyle bir konuyu sadece AB’nin taleplerine, kararlarına, planlarına vereceğimiz tepkilerle
yürütemeyiz. Böyle yapmak olayların
kontrolünü onlara vermek olur. AB ile
gelecekteki özel ilişkimizin çerçevesini
kendimiz hazırlamalıyız, onlar değil.
Önemli olan şu: Biz ne istiyoruz?
AB’den ne talep ediyoruz değil, AB ile
birlikte nereye doğru yürümek istiyoruz? Üyelik hedefine bağlılığımızı ifade
ediyor, özel ilişki imalarını bile reddediyoruz ama eğer bu şekilde devam edersek kendimizi fiilen, hem de kendi hazırlanmasına katkıda bulunmadığımız
bir “özel ilişki” içinde bulabiliriz.
AB niyetini ve şimdilik sınırlarını
açık ve net ortaya koydu. Diyaloğu artırma imkânı da elimizde. Yapılması gereken, bizim de reaktif davranıp AB’nin
önerilerine teker teker, dosya bazında olumlu ya da olumsuz- karşılık üretmek
yerine, inisiyatif alıp aynı onların yaptığı gibi bütüncül, sonuçları ve araçları
iyi hesaplanmış bir çeşit “yol haritası”
ortaya koymamız. Ancak ondan sonra
sağlıklı, işleyebilir bir ORTAK YOL HARİTASI ortaya çıkabilir.

Onu isteklerin
var etti.
BAYON. Yeni zirveler için
yepyeni bir kompakt SUV.
O, sportif tasarımı, ferah iç mekânı ve geniş bagaj hacmiyle sana tüm
beklentilerini aynı anda sunan yepyeni bir kompakt SUV. Kablosuz şarj, üstün
bağlantı özellikleri, 10,25” gösterge ve multimedya ekranı, LED ön ve arka
farlarıyla Hyundai BAYON, isteklerin düşünülerek tasarlandı.

100.000 km
Üretici Onarım Güvencesi

Hyundai BAYON modellerinin yakıt tüketimi 5,5 – 6,6 l/100 km ve CO� emisyon değerleri 125-150 g/km arasındadır.
715/2007/EC güncel mevzuatına göre ölçülmüştür, daha gerçekçi WLTP (Dünya Çapında Uyumlu Hafif Ticari Araçlar Test
Prosedürü) verileridir. Hyundai modelleri 2 yıl ya da 60.000 km yasal garanti kapsamındadır. Ayrıca yasal garantinin
dolmasından sonra, araçların ilk tüketiciye teslim tarihinden itibaren 5 yıl ya da 100.000 km’ye kadar üretim kaynaklı
arızaların onarımları Hyundai üretici onarım güvencesi kapsamındadır. Detaylı bilgi garanti kitapçığında ve hyundai.com.tr’de
bulunmaktadır. İlanda yer alan aracın donanımları Türkiye’de satışta olan araçların donanımlarından farklılık gösterebilir.

