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[başkan’dan mektup ►

KSO Yönetim Kurulu Başkanı Zeytinoğlu:

Döviz kurlarının artış seyri
öngörülebilir olmalı

K

SO Başkanı Ayhan Zeytinoğlu
son günlerde hızlı bir artış
seyrine giren döviz kurlarındaki gelişime ilişkin değerlendirmesinde “Rekabetçi kur politikasına
çok değerli buluyoruz. Ancak yine de
döviz kurlarının öngörülebilir olması
gerekiyor. Üretici ve ihracatçı açısından önem taşıyan döviz kurlarının
hızlı artışı bu beklentiyi törpülüyor.”
dedi.
Döviz kurlarının enflasyonla
uyumlu bir şekilde seyretmesinin
önemine işaret eden Ayhan Zeytinoğlu: “Bu çerçevede asıl önem taşıyan konu Türkiye’de üretilebilecek
ürünlerin ithalatının cazip olmaktan
çıkması olmalı. Yerli üretimi desteklemek zorundayız.” dedi.
Ayhan Zeytinoğlu makro ekonomik göstergelerin gelişine yönelik
değerlendirmesinde şunları söyledi:
İHRACATTA YENİ REKOR
Ekim ayında ihracat tarihi bir
rekorla yüzde 20,17 artışla 20 milyar
807 milyon dolar olarak gerçekleşti.
Çip, konteyner sorunlarına rağmen
rekorlarla devam ediyoruz. Önümüzdeki aylarda 21-22 milyar dolar
seviyelerini aşmayı temenni ediyoruz.
Rekabetçi kurun ihracatı desteklediğini görüyoruz. Aynı zamanda
rekabetçi kur ile, ithalat eylül ayına
göre yüzde 4,5 geriledi. Bu, üretilebilme imkanı olan ürünlerin ülkemizde üretilmesine de yönlendiriyor.
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En fazla ihracat yaptığımız ilk
beş ülkeye baktığımızda sadece
İngiltere’ye ihracatımız gerilemiş
görünüyor. İhracat Almanya’ya
yüzde 4,5, ABD’ye yüzde 35,3, Irak’a
yüzde 17,1, İtalya’ya yüzde 21,3 artış
gösterirken, İngiltere’ye yüzde 17,2
geriledi.
Bu arada yıllık ihracatımız ekim
itibariyle 215 milyar 684 milyon
dolara yükseldi. Miktar bazında ihracatımız ise ekim ayında yüzde 3.3
artışla 15,1 milyon tona, ocak ekim
döneminde yüzde 15 artışla 144,2
milyon tona yükseldi.
İTHALAT
Ekim ayında ithalat ise yüzde
12,97 artışla 22 milyar 270 milyon
dolara olarak gerçekleşti.
Alt kalemlere baktığımızda;
Yatırım (Sermaye) malları ithalatının yüzde 25,51, tüketim malları
ithalatının yüzde 20,31 gerilediğini,
buna karşın Hammadde (Ara mallar)
ithalatının ise yüzde 28,92 artış
gösterdiğini gözlüyoruz.
Yatırım malları ithalatındaki
gerileme, yatırım iştahı açısından
izlememiz gereken bir konu olarak
karşımıza çıkıyor.
DIŞ TİCARET AÇIĞI
Ekim ayında dış ticaret açığı
yüzde 39 gerileyerek 1 milyar 463
milyon dolara düştü. İhracatın ithalatı karşılama oranı ise yüzde 93,4’e
yükseldi.

CARİ DENGE
Eylül ayında yıllık cari açık 18
milyar 444 milyon dolara geriledi.
Yıllık cari açıkta ağustos ayına göre
3.9 milyar dolarlık iyileşme var.
Ağustos cari açık 22,3 milyar dolar
idi.)
Eylülde aylık 1 milyar 652 milyon dolar fazla verildi. Bu fazlada
Hizmet gelirlerinin artan katkısı ve
dış ticaret açığındaki gerileme etkili
oldu.
2020’de 1,7 milyar dolar olan
Hizmet gelirleri 3 milyar 674 milyon
dolara çıktı. Dış Ticaret açığı ise 3,8
milyar dolardan 1 milyar 23 milyon
dolara geriledi. Ekim ayında da yıllık
cari açıktaki gerilemenin devam
edeceğini bekliyoruz. Dış ticaret açığındaki gerileme ve hizmet gelirlerinin artan katkısını dikkate almamız
gerekiyor.
ENFLASYONDA GELİŞMELER
Enflasyon verilerine baktığımızda ekim ayında;
TÜFE aylık yüzde 2,39 artışla yıllık yüzde 19,89, ÜFE ise aylık yüzde
5,24 artışla yıllık yüzde 46,31 olarak
gerçekleşti.
Bu rakamlara göre ÜFE’de; en
yüksek yıllık artış; aylık bazda ise en
yüksek 3. artış görüldü.
Geçen yılın aynı döneminde gerçekleşen yüksek artışların olumlu
baz etkisi oluşturacağını bekliyorduk. Ancak fiyat artışları ve döviz
kurlarındaki artış sebebiyle yükseliş

ekim ayında da devam etti. Kurlardaki yükselişin ÜFE’ye yansıması daha
çabuk görüldüğünden ÜFE’deki artış
hızlı oldu.
Önümüzdeki dönemde ÜFE’de
oluşacak maliyet baskısının, tüketici
fiyatlarına da yansımalarını görebiliriz.
YENİDEN DEĞERLEME
Ekim ayı enflasyonu ile birlikte
yeniden değerleme oranı da belli
oldu.
Ceza, harç ve vergi artışları
hesaplanmasında kullanılacak oran
yüzde 36,20 olarak belirlendi. Ayrıca
Cumhurbaşkanının vergi veya cezaların yeniden değerleme oranının
yarısı kadar veya yüzde 50 fazlasına
kadar artırma yetkisi var.
DOĞALGAZ FİYATLARI
BOTAŞ tarafından, 1 Kasım 2021
tarihinden itibaren geçerli olmak
üzere büyük sanayi ve ticari kuruluşlarda yüzde 48.40, elektrik üretim
amaçlı kullanılan doğalgazda yüzde
46.82 artış yapıldı.
Sanayide önemli bir girdi kalemi
olan doğalgaza gelen yeni zamlar
maliyetleri de etkileyecek, ÜFE’den
sonra TÜFE’de de fiyat artışlarına
neden olacaktır.
Tabi tüm dünyada yaşanan
yüksek enerji fiyatlarıyla birlikte,
her zaman önemini dile getirdiğimiz
devletin denk bütçe hedeflemesi
çerçevesinde, bu fiyat artışlarının
yapıldığını biliyoruz.
Mevcut koşullarda devletin enerji
maliyetlerini sübvanse etmesinin
sürdürülebilir olmadığını da düşünüyoruz.
Rekabet gücümüzün korunabilmesi için iklim değişikliği ve ekonomideki şartlar da göz önüne alındığında, doğalgazın ve ithal ürünlerin
payının, yerli ve yenilenebilir kaynaklara yönlendirilmesinin önemi
ortaya çıkıyor.
KAPASİTE KULLANIMI
Ekim ayı kapasite
kullanım oran geçen yıla
göre 2,6 puan artışla yüzde
78,0’e yükseldi. Buna karşın kapasite kullanımı eylül
ayına göre 0,1 puan
geriledi.

KOCAELİ’NİN DIŞ TİCARETİ
Kocaeli Gümrüklerinden
aldığımız verilere göre
ekim ayında ilimizde üretim
yapan firmaların toplam
ihracat 2 milyar 581 milyon
dolar oldu. (2020 ekim 2
milyar 648 milyon dolar
idi) Kocaeli gümrüklerinden
yapılan 1 milyar 155 milyon
dolar. Kocaeli dışındaki
gümrüklerden yapılan 1 milyar
426 milyon dolar
İlimizde üretim yapan firmaların toplam ithalatı ise 6
milyar 556 milyon dolar oldu.
(2020 ekim 4 milyar 278 milyon dolar idi.) Kocaeli gümrüklerinden yapılan 3 milyar 106
milyon dolar. Kocaeli dışındaki
gümrüklerden yapılan 3 milyar
450 milyon dolar
eylül ayında aylık yüzde 1,5 artışla,
yıllık yüzde 8,9 olarak gerçekleşti. Yıllık gerçekleşen yüzde 8.9’luk
artışın geçen yılın baz etkisini de
içerdiğini biliyoruz.
Aylık bazda baktığımızda ise
kapasite kullanım oranları, ihracat
rakamları gibi öncü göstergelerin
oldukça iyi olduğu dönemde, sanayi
üretimde daha iyi veriler gelebileceğini tahmin ediyorduk.
Emtia artışları, çip ve konteyner sorunlarından, firmalarımızın
üretimlerini kapasitelerinin altına
çekmek durumunda kalmalarının,
beklentimizin altında bir üretim artışına neden olduğunu söyleyebiliriz.
Sanayi üretiminde aylık bazda en
yüksek artış, beyaz eşya ve kısmi
de olsa otomotivde yerli üretim
etkisiyle dayanıklı tüketim
malları kaleminde. Aylık
bazda en yüksek gerileme

ise sermaye mallarında. Bu kalem
geleceğe yönelik yatırım ve büyümeyi işaret ettiğinden, izlenmesi
gereken bir veri.
İŞSİZLİK
İşsizlik oranı eylül ayında yüzde 11,5 olarak gerçekleşti. İşsizlikte
geçen yılın aynı ayına göre 1,3 puan,
ağustos ayına göre 0,3 puan gerileme gözlendi.
İşsizlik oranından ziyade çalışan
sayılarına baktığımızda, toplam
çalışan sayısının eylül 2018’de 29
milyon 63 bin kişi olduğunu, 2019’da
28 milyon 440 bin kişiye, ardından
2020 eylül ayında 27 milyon 11 bin
kişiye gerilediğini, eylül 2021’de ise
29 milyon 254 bin kişiye çıktığını
görüyoruz.
Aynı şekilde Çalışabilir Nüfus
2018’den 2021’e 3,1 milyon kişi artarken, istihdam edilenlerin sayısındaki
artış ise 191 bin kişi ile sınırlı kaldı.
Ağustos’tan eylüle istihdam edilenler 28 milyon 828
bin kişiden 29
milyon 254
bin kişiye
yükselmesine
rağmen,
nüfusumuza
oranla
çalışan
sayısı daha
yüksek seviyelerde
olmalı.

SANAYİ ÜRETİMİ
Sanayi üretimi
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Hisarcıklıoğlu’ndan Türkiye - Türk
Cumhuriyetleri Ekonomi ve Ticaret
Konferansı’nda ‘iş birliği’ vurgusu
İşbirliğinin geliştirebileceği
bilişim ve yazılım alanında da
yeni projelere ihtiyaç bulunduğunu bildiren Hisarcıklıoğlu, ayrıca Türkiye’de de kurulan çok sayıda TeknoParklar
da, bu işbirliğini geliştirmeye
yönelik ciddi işbirliği imkânları bulunduğunu söyledi.

T

ürk devletlerinin bağımsızlığının 30’uncu yılı dolayısıyla
düzenlenen Türkiye - Türk
Cumhuriyetleri Ekonomi ve Ticaret
Konferansı’nda konuşan Türkiye
Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ve
Türk TSO Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu ticareti geliştirebilmek için
daha fazla işbirliğine ihtiyaç olduğunu söyledi.
İstanbul’da Conrad Otel’de
Ticaret Bakanlığı ve DEİK işbirliğinde gerçekleştirilen Türkiye - Türk
Cumhuriyetleri Ekonomi ve Ticaret
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Konferansı’na TOBB ve Türk TSO
Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu’nun
yanı sıra Ticaret Bakanı Mehmet
Muş, DEİK Başkanı Nail Olpak. Azerbaycan Ekonomi Bakanı Mikayil
Cabbarov, Kazakistan Ekonomi
Bakan Yardımcısı Alibek Kuantyrov
ve Kırgız Cumhuriyeti Ekonomi ve
Ticaret Bakanı Daniyar Amangeldiev
de katıldı.
TOBB ve Türk TSO Başkanı Hisarcıklıoğlu burada yaptığı konuşmada
Türk Ticaret ve Sanayi Odası’nı, Türk
Konseyi Genel Sekreteri Baghdad
Amreyev’in büyük destekleriyle,
2019 yılında Nur-Sultan’da imzalanan anlaşma ile kurduklarını belirtti. Kısa süre içinde, Oda’nın, Türk
Keneşi ailesinin en etkin kurumsal
yapılarından hale geldiğini bildiren
Hisarcıklıoğlu, “Bu yıl Eylül ayındaki bu programımıza, siz değerli
Bakanlar da iştirak etmişti. Dün,
İstanbul’da geniş bir katılımla, iş
forumu ve iş görüşmelerini ger-

çekleştirdik. İş Forumunda karşılıklı ticaretimizi artırmak üzere şu
konularda adım atılmasına ihtiyaç
olduğunu görüştük. Tercihli ticaret
anlaşmalarıyla, aramızdaki ticareti,
daha serbest hale getirelim. Hizmet
sektöründe de ülkelerimiz arasında
ciddi bir işbirliği fırsatı bulunuyor.
Hizmet ticaretini kolaylaştıracak bir
anlaşmaya ihtiyacımız var. Bir diğer
konu; gümrük süreçlerinin standart
hale getirilmesi ve geçişlerin hızlandırılmasıdır. Gümrük işlemlerinde
ortak standartlar belirlemeli, süreçleri basit ve hızlı hale getirmeliyiz.
Birbirimize yönelik, geçiş kotalarını
da kaldırmalıyız” dedi.
İşbirliğinin geliştirebileceği bilişim ve yazılım alanında da yeni projelere ihtiyaç bulunduğunu bildiren
Hisarcıklıoğlu, ayrıca Türkiye’de de
kurulan çok sayıda TeknoParklar da,
bu işbirliğini geliştirmeye yönelik
ciddi işbirliği imkânları bulunduğunu
söyledi.

TÜBİTAK, ‘nadir hastalık’ tedavisi için
üretilecek ilaçta da kolları sıvadı
Nadir hastalıkların tedavisinde kullanılan ve her yıl 100 milyon
dolardan fazla ödeme yapılarak yurt
dışından ithal edilen biyoteknolojik ilacın Türkiye’de üretilmesi için
imzalar atıldı. Nobel İlaç, İzmir Biyotıp
ve Genom Merkezi (İBG) ve Ozbio’nun
‘rekabet öncesi iş birliği’ modeliyle hayata geçen projeyle ilacın 2026 yılında
raflarda olması hedefleniyo.
Sanayi, kamu ve akademi iş birliğinde İstanbul’da düzenlenen imza törenine, TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal, Dokuz Eylül Üniversitesi
Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Duygu Özel
Demiralp, Nobel İlaç Yönetim Kurulu
Başkanı Hasan Ulusoy, İzmir Biyotip ve
Genom Merkezi (İBG) Yönetim Kurulu
Başkanı Prof. Dr. Ahmet Yozgatlıgil,
OzBio Genel Müdürü Prof. Dr. Sadettin
Öztürk ve şirket çalışanları katıldı.
TÜBİTAK BAŞKANI MANDAL
İmza töreninde konuşan TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal,
“Başlatılan rekabet öncesi iş birliğinin,
klinik çalışmalarının hızlıca tamamlanıp artık ülkemizden de geleneksel
ürünlerin değil katma değeri yüksek
yenilikçi teknolojiler ile üretilen ürünlerinde çıkabileceğini göstermesine

vesile olmasını diliyorum. İş birliğinde
şirketlere destek vermek için buradayız. Salgın dönemiyle önemli hale
gelen ilaç ve aşı geliştirme çalışmalarında Türkiye’nin dışa bağımlılığını
azaltmak noktasında çalışıyoruz.
Teknolojiyi kullanan değil, en baştan
tasarlayan, geliştiren ve üreten bir
ülke olmak için çaba var” dedi.
NOBEL İLAÇ BAŞKANI ULUSOY
Biyoteknoloji alanındaki yatırımlara 2014 yılında başladıklarını söyleyen
Nobel İlaç Yönetim Kurulu Başkanı
Hasan Ulusoy, 6 yıldır büyük yatırım
yaptıklarını ve Gebze’de biyoteknolojik
ilaç hammadde üretim tesisine sahip
olduklarını dile getirdi. Şimdiye kadar
20 milyon dolarlık yatırım yaptıklarını belirten Ulusoy, bu ilaç için Ar-Ge
çalışmaları yapmayı düşündüklerini
fakat İBG ve OzBio’nun bu ürünü sağlayan hücreyi geliştirdiklerini gördükten sonra yapılan görüşmelerle satın
almaya karar verdiklerini anlattı.
PROF. DR. YOZGATLIGİL: DIŞA
BAĞIMLILIK AZALACAK
300’e yakın çalışanı ve lisansüstü
öğrencisi ile çalışmalarını sürdürdüklerini söyleyen İzmir Biyotıp ve Genom

Merkezi (İBG) Yönetim Kurulu Başkanı
Prof. Dr. Ahmet Yozgatlıgil ise “28
araştırma grubuyla Ar-Ge platformlarıyla ulusal misyonunu geliştirmeye
devam ediyoruz. Sahip olduğumuz
insan gücü ve teknik altyapımızla
kanser, genomik, biyoinformatik, biyomühendislik, immünoloji, kök hücre ve
rejenerasyon alanında evrensel bilime
katkıda bulunmak, küresel sağlık
sorunlarını önlemek için hizmet ve
ürünler geliştirmeyi amaçlıyoruz” diye
konuştu.
Prof. Dr. Yozgatlıgil, “Şimdiye
kadar 4 biobenzer ve 1 tane de orijinal
biyoteknolojik ilaçla önemli mesafeler
kaydettik. Bu anlaşmayla üretimini
Nobel İlaç’a devrettiğimiz ABD’de iş
ortağımız OzBio şirketiyle geliştirdiğimiz ve bir nadir hastalığın tedavisinde kullanılacak biobenzer ilaç da
bunlardan bir tanesidir. Kamu sanayi
iş birliği için güzel bir modeldir. Bugün
biobenzer ilacın geliştirilmesi için
rekabet öncesi iş birliği kararı aldık.
Ülkemizin bioteknolojik ilaç anlamında dışa bağımlılığını azaltacak çok
önemli bir projeyi hayata geçiriyoruz.
Teknolojinin sanayiye aktarılması ve
ürünleşmesi için özverili çalışıyoruz”
ifadelerini kullandı.
Kocaeli Odavizyon
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üretim, otomotivde yüzde 3
arttı, otomobilde yüzde 5 geriledi

Ekimde

Otomotiv Sanayicileri
Derneği Yönetim Kurulu
Başkanı Haydar YENİGÜN

2021 yılı Ocak-Ekim
döneminde toplam
pazar geçen yılın aynı
dönemine göre yüzde
6 artarak 642 bin
110 adet düzeyinde
gerçekleşti. Bu
dönemde otomobil
pazarı ise yüzde 2
oranında arttı ve 475
bin 312 adet olarak
gerçekleşti.
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021 yılı Ocak-Ekim döneminde
toplam üretim yüzde 3 artarken,
otomobil üretimi bir önceki yılın
aynı dönemine göre yüzde 5 oranında
azaldı. Bu dönemde, toplam üretim
1 milyon 29 bin 733 adet, otomobil
üretimi ise 635 bin 745 adet düzeyinde
gerçekleşti.
2021 yılı Ocak-Ekim döneminde
toplam pazar geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 6 artarak 642 bin
110 adet düzeyinde gerçekleşti. Bu
dönemde otomobil pazarı ise yüzde
2 oranında arttı ve 475 bin 312 adet
olarak gerçekleşti.
Ticari araç grubunda, 2021 yılı
Ocak-Ekim döneminde üretim yüzde
18 seviyesinde artarken, ağır ticari
araç grubunda yüzde 37 oranında,
hafif ticari araç grubunda yüzde 17
oranında arttı. 2020 yılı Ocak-Ekim
dönemine göre ticari araç pazarı

yüzde 19, hafif ticari araç pazarı yüzde
13 ve ağır ticari araç pazarı yüzde 66
arttı.
2021 yılı Ocak-Ekim döneminde
bir önceki yılın aynı dönemine göre,
toplam otomotiv ihracatı adet bazında
yüzde 5 oranında arttı, otomobil ihracatı ise yüzde 5 oranında azaldı. Bu
dönemde, toplam ihracat 758 bin 702
adet, otomobil ihracatı ise 455 bin 661
adet düzeyinde gerçekleşti.
2021 yılı Ocak-Ekim döneminde bir
önceki yılın aynı dönemine göre, toplam otomotiv ihracatı Dolar bazında
yüzde 19, Euro bazında geçen yılın aynı
dönemine göre yüzde 14 arttı. Bu dönemde toplam otomotiv ihracatı 24,3
Milyar $ olarak gerçekleşirken, otomobil ihracatı yüzde 3 artarak 7,5 Milyar $
seviyesinde gerçekleşti. Euro bazında
otomobil ihracatı ise yüzde 2 azalarak
6,3 Milyar € seviyesinde gerçekleşti.

Anka ˢHA Mobil Elektrik Güç Ka]RE˓

Milgem Korveti Jeneratörü

Anka UAV Mobile Electrical Power Supply

Milgem Corvette Generator

ˢLXEV Taktik Sessiz Jeneratörü

ˢLXEV Tactical Silent Generator

%ORG Römorklu ˢHA Jeneratörü

TEROʆOEVQE+IQMWM.IRIratörü
0ERHMRK7LMT Tank Generators

%ORG [MXL Trailer UAV Generator

Taktik Platform Jeneratörü
Tactical Platform Generator

TʳVOQIR7RJKorvet Jeneratörü

TB2 BayrEOXEV6ʯQSVOPYˢHA Jeneratörü

Turkmen Class Corvette Generator

TB2 BayrEOXEV[MXL Trailer UAV Systems

Taktik Sessiz Jeneratör
Tactical Silent Generator

400 Hz. Mobil Jeneratör
400 Hz. Mobile Generator

Alternatör
Alternator

Mobil Liman Jeneratörü
Mobile Port Generator

Askeri Portatif Jeneratör

Military Portable Generator

[fuar ►

SAHA EXPO Fuarı’na katılım yoğun oldu
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[anma ►

Cumhuriyetimizin kurucusu
Gazi Mustafa Kemal Atatürk KSO’da anıldı

C

umhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün aramızdan ayrılışının 83. yıl dönümü sebebiyle Kocaeli
Sanayi Odası (KSO)’da anma töreni düzenlendi. KSO Yönetim Kurulu Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, Genel Sekreter
Memet Barış Turabi, Genel Sekreter Yardımcısı Egemen Mert, Oda çalışanları ile ABİGEM çalışanlarının katıldığı 10
Kasım Atatürk’ü anma töreninde, saatler 09.05’i gösterdiğinde Atamız için bayraklar yarıya indirildi, bir dakikalık saygı
duruşunda bulunuldu.
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KSO Oda Orkestrası’ndan
Atatürk’ün sevdiği şarkılar...

K

ocaeli Sanayi Odası (KSO),
Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal
Atatürk’ün vefatının 83’üncü yıldönümü anısına anlamlı bir organizasyon düzenledi. Kocaeli Sanayi Odası
Oda Orkestrası geleneksel hale
gelen ‘Atatürk’ün Sevdiği Şarkılar
Konseri’ bu yıl da geniş bir katılımla
gerçekleştirildi. Sekapark’ta bulunan Kocaeli Kongre Merkezi’nde
düzenlenen konser etkinliğinde KSO
Oda Orkestrası Solisti Tuğçem Kar,
Atamızın sevdiği 20 eseri yorumladı
ve büyük beğeni topladı.

list Tuğçem Kar, muhteşem sesiyle
katılımcılara eşsiz bir gece yaşattı.
Solist Kar, şarkıları seslendirdiği
esnada zaman zaman katılımcılar
da yerlerinden ona eşlik ederek,
unutulmaz anlar yaşanmasını sağladı. Yaklaşık 80 dakika sahnede

kalarak 20 eser seslendiren Solist
Tuğçem Kar ve orkestra üyeleri,
konser sonunda ayakta alkışlandı. KSO İletişim Sorumlusu Sema
Karavar Altın, KSO adına orkestrayı
temsilen Solist Tuğçem Kar’a çiçek
takdim ederek teşekkür etti.

YOĞUN İLGİ
KSO Yönetim Kurulu Başkanı Ayhan Zeytinoğlu ile eşi Rüya
Zeytinoğlu ve KSO Meclis Başkanı
Hasan Tahsin Tuğrul ile eşi Beril
Tuğrul’un ev sahipliğinde gerçekleşen konsere; Deniz Eğitim Öğretim
ve Garnizon Komutanı Tümamiral Ayhan Gedik ile eşi, Kocaeli
Vali Yardımcıları İsmail Gültekin
ile Yusuf Cıbır, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Koordinatörü Hasan Ayaz, İzmit Belediye Başkan
Yardımcısı Cem Gürler, İl Kültür ve
Turizm Müdürü Fatih Taşdelen, İyi
Parti İl Başkan Yardımcısı Uzm. Dr.
Abdülkadir Erbağcı ile çok sayıda
vatandaş katılım sağladı. Konser
öncesi kokteylde bir araya gelen
katılımcılar, daha sonra salondaki
yerlerini aldı.
20 ESER SESLENDİRDİ
Konser etkinliğini şiirler ve
Atatürk’ün sözleriyle süsleyen soKocaeli Odavizyon
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[türk cumhuriyetleri ►

Türk TSO 3. Genel Kurulu yapıldı
TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu’nun başkanlığını üstlendiği Türk TSO,
3. Genel Kurulu’nu gerçekleştirdi.

T

ürk Ticaret ve Sanayi Odası üyesi ülkeler, kadınlar ve gençler
arasında girişimciliği özendirmek ve yaygınlaştırmak iş ilişkilerini
geliştirerek ticareti arttırmak amacı
ile Türk Ticaret ve Sanayi Odası (TSO)
Kadın ve Genç Girişimciler Komitesi’ni
kurdu. 10 genç girişimci kurul il
başkanı bulunan komitede yer alan
başkanlar, Türkiye Odalar ve Borsalar
Birliği (TOBB) ve Türk TSO Başkanı M.
Rifat Hisarcıklıoğlu’nun ataması ile
kurulda göreve başladı.
- Kurul’da Tufan Şahinkesen’e görev
verildi
Türkiye, Azerbaycan, Kazakistan,
Kırgız Cumhuriyeti, Özbekistan ve
Macaristan arasındaki karşılıklı ticaret ve yatırım ilişkilerinin gelişmesine
destek olması amacıyla kurulan Türk
Ticaret ve Sanayi Odası’nın 3.Genel
Kurul’unda göreve göreve başlayan
isimlerden biri olan Kocaeli Genç
Girişimciler Kurulu Başkanı Tufan Şahinkesen ise görevlendirmeden dolayı
çok gururlandığını söyledi, Şahinke-
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sen, TOBB Başkanı ve Türk TSO Başkanı Hisarcıklıoğlu’na teşekkür etti.

rilmesinin şart olduğunu vurguladı.
TOBB ve Türk TSO Başkanı M.
Rifat Hisarcıklıoğlu’nun ev sahipli- Hisarcıklıoğlu: Güçlü özel sektör,
ğinde yapılan genel kurula Hisargüçlü oda - borsa
cıklıoğlu ile birlikte Türk Konseyi
TOBB ve Türk TSO Başkanı M. RiGenel Sekreteri Baghdad Amreyev,
fat Hisarcıklıoğlu yaptığı konuşmada Azerbaycan Sahipkarlar Konfedekalkınma ve zenginleşme için güçlü
rasyonu (ASK) Başkanı Mammad
bir özel sektöre, güçlü
Musayev, Kazakisözel sektör için de güçlü
tan Cumhuriyeti
bir oda borsa sistemine
Ulusal Girişimciler
ihtiyaç olduğuna işaret
Odası’ndan (ATAetti. M.Rifat HisarcıkMEKEN) 1.Yardımlıoğlu bu alanda sahip
cısı Nariman Abilsoldukları deneyimlehaikov, Özbekistan
ri paylaşmaya hazır
Ticaret ve Sanayi
olduklarının altını çizdi
Odası Başkanı Dr
ve; “Dünyadaki gelişmeAdham Ikramov,
ler gösteriyor ki doğal
Kırgız Cumhuriyeti
kaynaklara sahip olmak
Ticaret ve Sanayi
halkımızın zenginliği
Odası 1.Kıdemli
için kesinlikle yeterli
Başkan Yardımcısı
değildir. Bizler ekonomik
Roman Kasymov
Tufan
yapımızı çeşitlendirmeli
ile kadın ve genç
Şahinkesen
ve geliştirmeliyiz” dedi.
girişimciler kurulu
Hisarcıklıoğlu, bunun
üyeleri katılım
için girişimciliğin geliştisağladılar.

[iklim ►

Koç Holding düşük karbon ekonomisine
geçiş çalışmalarını hızlandırdı

S

ürdürülebilirlik stratejisi
“Geleceğe. Birlikte” ile faaliyet
gösterdiği ülkeler ve dünya için
uzun vadeli ve sürdürülebilir değer
yaratmaya devam eden Koç Holding,
13’üncü Sürdürülebilirlik Raporu’nu
yayınladı. Ana kulvarlarını iş, insan,
dünya ve toplumun oluşturduğu
“Geleceğe. Birlikte” stratejisi, Koç
Topluluğu’nun sahip olduğu yetenek,
erişim ağı, teknoloji ve inovasyon
gücüyle hayata geçiriliyor.
Önceliklendirme analizi gerçekleştiren Koç Holding, 3 ile 5 yıl içerisinde
iş başarısına doğrudan etkisi olan ve
paydaşları tarafından yüksek öneme sahip olarak gündeme getirilen
konuları öncelikli olarak belirledi. Bu
doğrultuda, dijital dönüşüm, inovasyon, tedarik zinciri, bayi ağı ve
yetenek yönetimi ile ilgili konular iş
başarısı açısından Koç Topluluğu’nun
stratejik konuları olarak tanımlanırken; düşük karbon ekonomisine geçiş
ve iklim risklerinin ilk sırada yer aldığı
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çevresel konular, STK’lar, müşteriler, tedarikçiler ve yatırımcılar başta
olmak üzere paydaşların en öncelikli
gördüğü konular arasında yer aldı.
Bunun yanı sıra tüm paydaş grupları,
insan hakları ve adil çalışma ortamı ile etik ve uyum konularının Koç
Holding’in faaliyetlerinin devamlılığı
için temel oluşturduğunu belirtti.
Koç Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ömer M. Koç, 13’üncü Sürdürülebilirlik Raporu’nda yer alan değerlendirmesinde Koç Topluluğu’nun
paydaşlarını önceliklendirmeye ve
“önce insan” yaklaşımı doğrultusunda değer yaratmaya devam ettiğini
belirterek şunları söyledi: “Pandemi
süresince çevresel, sosyal ve kurumsal (ESG) alanlardaki riskleri başarıyla
yönetebilen şirketlerin daha dayanıklı kalabildiğine tanıklık ettik. İçinde
bulunduğumuz dönüşüm çağında sadece yatırımcılar değil, diğer paydaş
grupları da şirketlerden daha fazla
sorumluluk almasını ve daha şeffaf

olmasını talep ediyor. Biz de Koç
Topluluğu olarak tüm paydaşlarımızı
dikkate alan bir ekonomik model olan
paydaş kapitalizminin doğru iş yapma
şekli olduğunu düşünüyor; umut ve
beklentilere cevap veren, küresel
sorunlarla mücadelede sorumluluk
alan güvenilir bir paydaş olmak için
elimizden gelenin en iyisini yapma
konusunda kararlılığımızı ortaya koyuyoruz. Sürdürülebilirlik stratejimiz
‘Geleceğe. Birlikte’ ve ‘Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi’ne
uzun vadeli bağlılığımızın temelinde
bu motivasyon yer alıyor.”
Koç Holding CEO’su Levent Çakıroğlu ise raporda yer alan görüşlerinde şu ifadeleri kullandı: “Koç Holding
olarak iklim değişikliğiyle mücadelede
ve bu konuda kendi ekosistemimizi
harekete geçirme noktasında liderlik rolü üstlenme sorumluluğumuz
olduğunu düşünüyoruz. Ayrıca, en
yakın ticaret ortağımız olan Avrupa
Birliği, 2050 yılına kadar ilk iklim-nötr

Koç Holding Yönetim
Kurulu Başkanı Ömer M.
Koç, raporda yer alan
değerlendirmesinde,
“Pandemi süresince
çevresel, sosyal ve kurumsal
(ESG) alanlardaki riskleri
başarıyla yönetebilen
şirketlerin daha dayanıklı
kalabildiğine tanıklık ettik.
İçinde bulunduğumuz
dönüşüm çağında sadece
yatırımcılar değil, diğer
paydaş grupları da
şirketlerden daha fazla
sorumluluk almasını ve daha
şeffaf olmasını talep ediyor.
Biz de Koç Topluluğu olarak
tüm paydaşlarımızı dikkate
alan bir ekonomik model
olan paydaş kapitalizminin
doğru iş yapma şekli
olduğunu düşünüyor; umut
ve beklentilere cevap
veren, küresel sorunlarla
mücadelede sorumluluk
alan güvenilir bir paydaş
olmak için elimizden gelenin
en iyisini yapma konusunda
kararlılığımızı ortaya
koyuyoruz” dedi.
kıta olma hedefini içeren bir ekonomik büyüme modelini hayata geçirdi.
Bütün bu gelişmeler doğrultusunda,
yeni iklim gündemi kapsamında hazırlıklı ve dirençli olmak için çalışmalarımızı hızlandırarak 2050 yılına
kadar karbon nötr olma hedefimizi
somutlaştırmak için Karbon Dönüşüm
Programımızı başlattık. Düşük karbon
ekonomisine geçiş konusunu kültürel
dönüşüm programımızın çok önemli bir parçası olarak görüyoruz. Bu
süreçte şirketlerimizin sahip oldukları
bilgi birikimini ve en iyi uygulamaları
paylaşarak birbirlerine destek olmalarını ve karbon dönüşümümüze katkı
sağlayacak iş ortaklıklarını hayata
geçirmelerini sağlayacak; işimizi tüm
paydaşlarımız için değer yaratacak
şekilde büyütmek için her fırsatı değerlendireceğiz.”
Koç Topluluğu 13’üncü Sürdürülebilirlik Raporu’nda öne çıkan noktalar

şöyle:
Koç Holding, düşük karbon ekonomisine geçiş yolculuğunun önemli
adımlarından biri olarak, sıfır karbona
ulaşmayı hedefleyen dünyanın önde
gelen kuruluşlarını bir araya getiren
“İklimle Bağlantılı Finansal Beyanlar
Görev Gücü”ne (TCFD) destek veren
şirketler arasına katıldı.
Koç Holding, Dünya Ekonomik
Forumu (WEF) bünyesinde Uluslararası İş Konseyi tarafından oluşturulan
“Paydaş Kapitalizmi Göstergeleri”ni
kurumsal raporlamalarında kullanacağını taahhüt eden Türkiye’deki ilk
şirket oldu.
2020 yılında ilk defa Koç Topluluğu ölçeğinde 2019 yılı sera gazı
emisyonu doğrulatma çalışmaları
yürütüldü ve ISO 14064-1 Sera Gazı
Emisyonlarının Doğrulanması ve
Raporlanması Standardı çerçevesinde
üçüncü taraf bağımsız bir kuruluşa
doğrulatıldı.
Enerji verimliliği projeleri ile yaklaşık 54 bin ton CO2e emisyonu azaltımı
sağlandı, enerji yoğunluğu bir önceki yıla göre %14 azalma ile 340,82
GJ/milyon TL gerçekleşti. Toplam su
tüketiminde önceki yıla göre yaklaşık
%17 azaltım sağlandı.
Topluluk genelinde fen, teknoloji,
mühendislik ve matematik (STEM)
pozisyonlarındaki kadın çalışan oranı
2020 yılı itibarıyla %21 seviyesinde
gerçekleşirken, Topluluk genelinde
engelli çalışan sayısı ise 1.764 oldu.
Tüm Koç Topluluğu şirketleri,
çalışanları, Topluluk adına hareket
edenler ve iş ortaklarına yol göstermeyi ve rehberlik etmeyi amaçlayan
Koç Topluluğu Etik İlkeleri 2020 yılında güncellendi. Koç Topluluğu, 2020
yılında iş etiği ile uyumlu olarak İnsan
Hakları Politikası hazırladı ve söz konusu politika yönetim kurulu tarafından onaylanarak yürürlüğe kondu.
Koç Holding, Birleşmiş Milletler
Kadın Birimi’nin toplumsal cinsiyet
eşitliği çalışmalarına yön veren Nesiller Boyu Eşitlik Forumu’nun Paris
Zirvesi’nde önümüzdeki beş yıllık yol
haritasını ve 3 ana taahhüdünü açıkladı. Buna göre:
Koç Topluluğu genelinde Koç
İnovasyon Programı çatısı altında
yürütülen inovasyon çalışmaları
toplumsal cinsiyet eşitliğine duyarlı
bir bakış açısıyla yürütülecek ve bu
alanda küresel ölçekte faydalanılacak
bir rehber hazırlanacak.
Koç Topluluğu şirketlerinin, teknoloji ve inovasyon alanında kadınlar
ve kız çocuklarına yönelik yürüttükleri

İklim kriziyle mücadele
yolunda ve 2050 yılında
karbon nötr olma hedefi
kapsamında Karbon
Dönüşüm Programı’nı
başlattıklarını hatırlatan
Koç Holding CEO’su
Levent Çakıroğlu ise
değerlendirmesinde,
“Koç Holding olarak iklim
değişikliğiyle mücadelede
ve bu konuda kendi
ekosistemimizi harekete
geçirme noktasında
liderlik rolü üstlenme
sorumluluğumuz olduğunu
düşünüyoruz” dedi.
Bu yıl Glasgow’da
düzenlenen 26. Birleşmiş
Milletler İklim Değişikliği
Konferansı’yla ilgili
gelişmeleri yakından takip
ettiklerini belirten Levent
Çakıroğlu, “İklim krizi iş
birliği gerektiren en acil
gündem maddelerinden
biri. Bu küresel zirveden
çıkacak sonuçlar her
geçen yıl daha da önem
kazanıyor” dedi.
projeleri ve geleceğe dönük planlarını
Birleşmiş Milletler Kadın Birimi Nesiller Boyu Eşitlik Forumu’nun küresel
ağına taşımaları ve çözüme yönelik
taahhüt vermeleri teşvik edilecek.
Teknoloji ve inovasyondaki cinsiyet uçurumunu kapatmak amacıyla
kadınlar tarafından yönetilen girişimlerle iş birlikleri kurulması desteklenecek.
Koç Holding dijital dönüşüm gündemini ve bu süreçte edindiği deneyimleri yaygınlaştırmaya devam etti.
Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı
(UNDP) ve Koç Üniversitesi Girişimcilik Araştırma Merkezi (KWORKS) iş
birlikleri ile hayata geçirdiği BOOST
Sivil Toplum Teknoloji Hızlandırma
Programı ile Koç Topluluğu dijital dönüşüm liderlerinin gönüllü katkılarıyla, sivil toplum kuruluşlarının sosyal
sorunlara dijital teknolojiler aracılığıyla çözümler üretmesi konusunda
destek oldu.
Kocaeli Odavizyon
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[oda meclisi ►

Zeytinoğlu: 21-22 milyar dolarlık aylık

ihracat beklentisi içindeyiz
Yılın son dört ayından en az
ikisinde rekor seviyede ihracat
bekliyorduk. Nitekim eylülde
tüm zamanların en yüksek
seviyesini gerçekleştirdik.
Halen çip, konteyner ve
gemi hatlarındaki sorunlara
rağmen rekorlarla devam
ediyoruz. Rekabetçi kurun
ihracata etkilerini görüyoruz.
Önümüzdeki aylarda 21-22
milyar dolar seviyelerini
görebiliriz diye düşünüyoruz.
Son tarihi rekorla yıllık
ihracatımız da eylül itibariyle
212 milyar 220 milyon dolara
yükseldi.
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K

ocaeli Sanayi Odası (KSO)
Ekim ayı Meclis Toplantısı,
Meclis Başkanı Hasan Tahsin
Tuğrul’un başkanlığında, KSO
Yönetim Kurulu Başkanı Ayhan
Zeytinoğlu ve Meclis Üyeleri’nin
katılımıyla Zoom üzerinden online
olarak gerçekleştirildi. Meclise
konuk konuşmacı olarak Türkiye
Ekonomi Politikaları Araştırma
Vakfı (TEPAV) Kurucu Direktörü Sn.
Güven Sak katıldı. Sak, Paris İklim
Anlaşması’nın onaylanması sonrası Türkiye’nin yapması gerekenlere
ve AB Yeşil Mutabakatı’na uyum
sürecine dair bir sunum gerçekleştirdi.
EKONOMİK DEĞERLENDİRME
Toplantıyı konuk konuşmacı
TEPAV Kurucu Direktörü Güven
Sak’ı ve meclis üyelerini selam-

layarak açan KSO Meclis Başkanı
Hasan Tahsin Tuğrul, daha sonra
konuşmasını yapmak üzere sözü
KSO Yönetim Kurulu Başkanı Ayhan Zeytinoğlu’na bıraktı. Zeytinoğlu sözlerine, bir dönem daha
Eurochambers Başkan Vekilliği
görevine devam edecek olan TOBB
Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu’nu
kutlayarak başladı. Daha sonra
ekonomik değerlendirmelerine
geçen Zeytinoğlu, eylül ayı ihracat
rakamlarını paylaştı, “Eylül ayında 20 milyar 783 milyon dolarlık
ihracat oranıyla tarihi rekor kırdık.
Ağustos ayında bu rakam 18 milyar
916 milyondu, ağustosa göre yüzde
9,8’lik bir artış oldu” dedi.
21-22 MİLYAR DOLARLIK İHRACAT
BEKLENTİSİ
Zeytinoğlu konuşmasını şöyle

devam ettirdi: “Yılın son dört
ayından en az ikisinde rekor seviyede ihracat bekliyorduk. Nitekim
eylülde tüm zamanların en yüksek
seviyesini gerçekleştirdik. Halen
çip, konteyner ve gemi hatlarındaki
sorunlara rağmen rekorlarla devam
ediyoruz. Rekabetçi kurun ihracata
etkilerini görüyoruz. Önümüzdeki
aylarda 21-22 milyar dolar seviyelerini görebiliriz diye düşünüyoruz.
Son tarihi rekorla yıllık ihracatımız da eylül itibariyle 212 milyar
220 milyon dolara yükseldi. Sayın
Ticaret Bakanımız ülkemizin dünya
ihracatından aldığı payın yüzde 1’in
üzerine çıktığını açıkladı. Bu cumhuriyet tarihinde ilk. Bu oran; 1980’de
yüzde 0,14, 2000’de yüzde 0,43 idi.
Yine, Sayın Bakanımız 15 Ekim tarihinde günde 1,5 milyar dolar ihracat
yaptığımızı duyurdu.
İHRACAT RAKAMLARI
Miktar bazında baktığımız ihracatımız eylül ayında yüzde 23,7’lik
artışla 17,5 milyon ton olarak gerçekleşti. 2020 Eylül’de bu oran 14,1
milyon ton idi. Ocak-eylül arasında-

ki dönemde toplamda 131,7 milyon
ton ihracat yaptık.”
İthalata ilişkinde değerendirmelerde bulunan Zeytinoğlu, “İthalatımız eylül ayında yüzde 12. 1’lik
artışla 23 milyar 386 milyon dolar
olarak gerçekleşti. Alt kalemlere
baktığımızda; yatırım mallarında
yüzde 0,24’lük, hammaddede yüzde
16,88’lik bir artış olurken, tüketim
malları ithalatında yüzde 4,73’lük
bir azalma gerçekleşti” dedi. Zeytinoğlu, dış ticaret açığının eylül ayında yüzde 46,4’lük bir gerilemeyle
2 milyar 602 milyon dolar olarak
gerçekleştiğini, ihracatın ithalatı
karşılama oranı n ise 88,9’a yükseldiğini vurguladı.
İHRACATÇIYA KREDİYE ERİŞİM
İMKANI
Sözlerini sürdüren Zeytinoğlu,
“Firmaların ihracat kapasitesinin
ve uluslararası pazardaki rekabet
gücünün artırılması gerekirken,
buna yönelik en önemli enstrümanlardan birisi ihracatçı firmaların
finansmana erişiminin kolaylaştırılmasıdır. Bu kapsamda, Ticaret

Bakanlığı’nın koordinesinde, ihracatçıların finansmana erişim ve
kredi kefalet sorunlarının çözümüne
katkı sağlamak amacıyla14 Ekim’de
‘İhracatı Geliştirme Anonim Şirketi’ kuruldu. Bu şirket aracılığıyla,
teminat yetersizliği nedeniyle çeşitli
kredi ve destek imkanlarından yeterince yararlanamayan ihracatçıların
krediye erişimleri kefalet suretiyle
sağlanacak. Bu sayede ihracatçılarımız, kredi almak için fabrikasını,
arsasını bankaya ipotek vermek zorunda kalmayacak, teminat sorunu
çözülmüş olacak. Şirket 10 milyon
lira başlangıç sermayesi ile Türkiye
İhracatçılar Meclisi’nin yüzde 95,
Eximbank’ın yüzde 5 ortaklığı ile kuruldu. İlerleyen dönemde 61 ihracatçı birliğinin de şirkete ortak olması
yönünde kanun çalışmaları devam
ediyor. İhracat yapan firmalara ilave
yük getirmemesi kaydıyla bu destekleri memnuniyetle karşılıyoruz”
diye konuştu.
KOCAELİ GÜMRÜKLERİNDEN
İHRACAT ARTTI
Kocaeli dış ticaret verilerini
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paylaşan Zeytinoğlu, “Kocaeli Gümrüklerinden aldığımız verilere göre
eylül ayında ilimizde üretim yapan
firmaların ihracatlarının toplamı 3
milyar 455 milyon dolar oldu. 2020
Eylül’de bu rakam 2 milyar 602 milyon dolar idi. Firmalarımız Kocaeli
Gümrüklerinden 1 milyar 755 milyon
dolar, Kocaeli dışındaki gümrüklerden ise 1 milyar 700 milyon dolar
ihracat gerçekleştirdi. İthalatımız
ise 7 milyar 678 milyon dolar oldu.
2020 Eylül’de bu rakam 4 milyar 43
milyon dolardı. Yine Kocaeli gümrüklerinden 3 milyar 938 milyon dolar, Kocaeli dışındaki gümrüklerden
ise 3 milyar 740 milyon dolar ithalat
gerçekleştirildi.

konuşan Zeytinoğlu, eylül ayında
TÜFE’nin yüzde 19,58 olarak, ÜFE’nin
ise yüzde 43,96 olarak gerçekleştiğini söyledi, “Yıllık ÜFE’de 1,5 puanlık bir gerileme oldu. Geçen yılın son
çeyreğinde, özellikle de ekim ve kasım aylarında ÜFE’de yüksek artışlar
yaşanmıştı. Dolayısıyla geçen yılki
yüksek oranlar olumlu baz etkisi
oluşturacak. Ancak döviz kurları ve
enerji maliyetlerindeki artışlar üretim maliyetlerini yukarı çekebilecek
etkenler.ÜFE’den oluşacak maliyet
baskısının, tüketici fiyatlarına da
yansımalarını görebiliriz” ifadelerini
kullandı.

CARİ AÇIK GERİLEDİ
Ağustos ayında yıllık cari açığın 23 milyar 33 milyon dolara
gerilediğini ve ağustos ayında 528
milyon dolar fazla verdiğini hatırlatan Zeytinoğlu, “Bu fazlada
hizmet gelirlerinin artan katkısı ve
dış ticaret açığındaki gerileme etkili.
İhracat artışıyla, dış ticaret açığında gerçekleşen gerileme ve turizm
gelirlerinin de geçen yılın üzerinde
gerçekleşecek olmasından dolayı
eylül ayında da yıllık cari açıktaki
gerilemenin devam edeceğini bekliyoruz” dedi.

SANAYİ ÜRETİMİNDE ARTIŞ
Eylül ayı kapasite kullanım oranlarına ilişkin verileri paylaşan Zeytinoğlu, “Türkiye genelinde yüzde
78,1’lik bir kapasite kullanımı oldu.
Kocaeli’nin kapasite kullanım oranı
ise yüzde 71,3 olarak gerçekleşti.
Geçen yıla göre 1,7 puan, ağustos
ayına göre 0,3 puan arttı. Sanayi
üretimi de yıllık olarak yüzde 13,8,
ağustos ayında ise yüzde 5,4lük bir
artış sağladı. Bu artışları olumlu
değerlendiriyoruz. Üretmediğimiz
ürünlerin de üretilmeye başlanmasıyla, üretim artışlarının kalıcı
olmasını temenni ediyoruz” şeklinde
konuştu.

MALİYET BASKISI
Enflasyon verilerine ilişkin

İŞGÜCÜ VERİLERİ VE BÜTÇE …
İş gücü verilene ilişkin değerlen-
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dirmesiyle devam eden Zeytinoğlu,
“İşsizlik oranı ağustos ayında yüzde
12,1 olarak açıklandı. Geçen yılın
aynı ayına göre 0,9 puan geriledi
ancak temmuz ayı ile aynı seviyede.
Toplam çalışan sayısına baktığımızda 2021 Ağustos 28 milyon 706 bin
kişi, 2020 Ağustos 26 milyon 841
bin kişi, 2019 Ağustos 28 milyon 529
bin kişi, 2018 Ağustos 29 milyon 318
bin kişi. Çalışabilir nüfus 2018’den
2021 Ağustos’a 3 milyon arttı. İstihdam edilenler ise 612 bin kişi azaldı.
Atıl işgücü yüzde 22,0 oranında.
Geçen yılın aynı ayına göre 3,2 puan,
temmuz ayına göre 1,7 puan geriledi” dedi. Bütçenin eylül ayında
23,59 milyar TL açık verdiğinden
bahseden Zeytinoğlu, “Denk bütçenin, faizlerin düşmesine ne kadar
katkı vereceğini hepimiz biliyoruz”
hatırlatmasında bulundu.
YENİ VERGİ KANUNUNU OLUMLU
DEĞERLENDİRİYORUZ
TBMM’de kabul edilen Yeni Vergi
Kanunu Teklifi hakkındaki görüşlerini de paylaşan Zeytinoğlu şunları
kaydetti: “Uygulamada yaşanan
sorunları çözmeyi amaçlayan maddeleri içeren Yeni Vergi Kanunu’nu
olumlu değerlendiriyoruz. Bu
kapsamda, Hazine ve Maliye Bakanı
Sayın Lütfi Elvan’ın 20 Ağustos’ta
ilimize ziyareti kapsamında, kendilerine aktardığımız taleplerimiz
arasında yer alan ‘geçici beyanname

sayısının düşürülmesi’ konusunun,
yeni vergi kanunu teklifinde yer
almasından dolayı memnuniyet
duyduğumuzu belirtmek istiyorum. Böylece, dördüncü geçici vergi
beyannamesi kaldırılmış oldu. Sayın
Bakanımıza ve Bakanlık yetkililerimize teşekkürlerimi sunuyorum.
UYGULAMAYI KOLAYLAŞTIRICI
DÜZENLEMELER
Teklifte ayrıca; uyumlu mükelleflerin yüzde 5 vergi indirimi
uygulamasının şartlarına esneklik,
dijital vergi dairesi, elektronik defter
onayları, işyerinde inceleme zorunluluğunun kaldırılması, yeniden
değerleme uygulaması, amortisman
süreleri, maddi varlık yenileme
fonu, yatırım harcamaları nedeniyle
hak kazanılan yatırıma katkı tutarlarının mükellefe geri dönüşünün
hızlandırılması gibi konularda uygulamayı kolaylaştırıcı düzenlemelere
de yer verildi.”
İDDİALI BİR ULUSAL STRATEJİ…
Zeytinoğlu sözlerine son
verirken, AB ile ilişkilere, Yeşil Mutabakat’a ve Paris İklim
Anlaşması’na değinerek şunları
ifade etti: “AB ülkemizin en büyük
ticaret partneri. Aslında AB ile olan
bu ticari ilişkilerimiz sayesinde
bugün, firmalarımız tüm dünya ile iş
yapabiliyor. AB, ekonomisini döngüsel ekonomi ilkeleri çerçevesinde
modernize ediyor ve dijitalleşme ve
yeşil ekonomiyi ‘ikiz hedef’ olarak
benimsiyor. Avrupa Yeşil Mutabakatı ile Paris İklim Anlaşması hedefleri
doğrultusunda sera gazı salımlarını azaltmaya yönelik stratejisini
gerçekleştirmeyi hedefliyor. Bu
çerçevede ülkemizin de Paris İklim
Anlaşmasını TBMM’de onaylaması

ve 2053 için iklim nötr olma hedefini
kabul etmesi çok ümit verici gelişmelerdir. Bu doğrultuda Türkiye’nin
iklim hedeflerinin güncellenmesi ve
Sera Gazı Salımlarının azaltımı için
iddialı bir ulusal stratejinin kabul
edilmesi büyük önem taşıyor.
DÖNÜŞÜM BASKISI
Avrupa Yeşil Mutabakatı, Avrupa değer zincirleri içinde yer alan
Türkiye’deki çeşitli sektörler için de
bir dönüşüm baskısı oluşturuyor.
AB’ye ihracat yapan ve Sınırda Karbon Düzenlemesi Mekanizmasının
etkileri ile karşı karşıya olan sektörlerin dışında diğer sektörlerde de AB
pazarının yeni yapılanması ve yeşil
dönüşüme uyum sağlama ihtiyacı
ortaya çıkıyor. TOBB, İKV ve TEPAV olarak bir platform oluşturma
çalışmalarımız var. Güven Hocamız
bugün bizlerle Yeşil Mutabakat

kapsamında şu anki olası maliyetlerimizi paylaşacağı için o konulara hiç girmiyorum. Fakat bundan
sonraki Meclis Toplantılarımızda da
bu sıcak gündeme her ay değinmeye
devam edeceğim.”
SANTEK DİGİTAL FUARI
Zeytinoğlu son olarak 2 önemli
organizasyonun da duyurusunu yaparak, “Biliyorsunuz her yıl Sektörel
Performans Ödül Organizasyonu’nu
düzenliyoruz. Ödül organizasyonuna katılımınızı bekliyoruz. Ayrıca,
8-10 Aralık 2021 tarihleri arasında
gerçekleştireceğimiz SANTEK Digital Fuarımız hakkında sizlere bilgi
aktarmıştım. Fuar ile eş zamanlı
olarak ‘Savunma Sanayi İl Buluşması’ ve ‘Match4Industry’ etkinliklerimizi düzenleyeceğiz” diyerek
sözü TEPAV Kurucu Direktörü Güven
Sak’a bıraktı.
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TEPAV Kurucu Direktörü Güven Sak: Türkiye

karbonsuzlaşmaya sektör sektör,
firma firma hazırlanmalı

2053 net sıfır hedefi, Paris
İklim Anlaşması’ndan daha
önemli. Son derece önemli bir
kilometre taşı koyduk. Türkiye
iklim değişikliği gündemine uyum
değil doğrudan doğruya karbon
emisyonlarıyla sürece katkıda
bunacağını açıklamış oldu. Kısmi
değil daha kapsamlı düşünmemiz
gereken bir sürecin içerisindeyiz.

K

SO Meclisi konuk konuşmacısı olan Türkiye Ekonomi
Politikaları Araştırma Vakfı
(TEPAV) Kurucu Direktörü Güven Sak
Türkiye’nin iklim değişikliği hedefi ile
2053 yılına kadar karbon salınımını
500 milyon tondan 80 milyon tona
indirmeyi taahhüt ettiğini belirterek,
bu hedefe ulaşmak için sektör sektör, firma firma hazırlanmak gerektiğini söyledi.
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İklim değişikliğinin 50 yıldır gündemde olduğunu hatırlatan Güven
Sak 1971’de Greenpeace’in kuruluşunun başlangıç noktası olarak
alınabileceğini ifade ederek “Farkındalık yaratmak için yapılan pek
çok faaliyet var ama ilk kez Temmuz
2021’de AB’nin 55’e uyum paketini
açıklamasıyla birlikte aslında iklim
değişikliği gündemi harekete geçti ve
sınırda karbon vergisi uygulamasıyla
beraber bizim gibi ülkeleri etkileyebilecek bir mekanizma haline geldi.”
dedi.
Süreci ‘sınırda karbon vergisi’
olarak görmenin eksikliğine dikkat
çeken Güven Sak: “Aslında aslında
olan değişiklik onunla sınırlı değil.
AB ülkelerine baktığınızda en son
Almanya geçirmişti, Due Diligence
yasaları her tarafta çıkartılıyor. Bunun ana vurgusu karbon emisyonlarını dikkate alarak tedarik zincirlerini
örgütleme konusunda şirketlerin

ellerinden gelen çabayı göstermelerini sağlamak. Ürün standartları değiştiriliyor. Dolayısıyla bunu yalnızca
belli mallar için sınırda karbon vergisi uygulaması ile sınırlı düşünmemek
lazım. Bu yalnızca bizim gibi ülkelerin harekete geçmesi için hadisenin
ciddiyetine ikna açısından önemli bir
başlık. Bu sürecin devamının geleceği, bütün bir üretim sürecini yeniden
düzenlemek için gereken adımları
attıklarını görüyor olmak lazım. Meseleye bakarken Türkiye’nin rekabet
gücü için ne yapacağımızı düşünmemiz lazım.” değerlendirmesini yaptı.
Türkiye’nin Gümrük Birliği sayesinde milli gelirini artırma şansını
yakaladığını, şimdi sıranın Yeşil
Mutabakat ve Gümrük Birliği modernizasyonuna geldiğini anlatan Güven
Sak bu sürece uyum için yapılması
gerekenleri şu şekilde anlattı: “İklim
değişikliği hadisesine şöyle bakmak
gerekiyor; bundan 30 yıl sonra dün-

yada çok fazla sayıda yüksek gelirli
ülke olacak. Ona göre para harcayan ona göre bütçesi olan ona göre
tüketim patenti değişen ülke olacak.
Sürdürülemezlik aslında bugün için
değil, 30 yıl sonrası için geçerli. Zaten mevcut haliyle dünyaya yeterince hasar veriyoruz, o hasarın giderek
arttığını göreceğiz. O hasarı eskiden
büyüme ve refah dediğimizde nasıl
ölçüyorduk? Ben iktisat okurken
yalnızda milli gelir ne kadar arttı diye
bakarak ölçerdik. Sonra 1990’dan
başlayarak BM İnsani Kalkınma
Raporu’nu yayınlamaya başladı.
O niceliksel büyümeyi bazı nitel
faktörlerle daha iyi değerlendirmeye
başladık. Bunlar nelerdi; kadınların iş
gücüne katılımı, eğitime erişim, sağlık hizmetlerine erişim konularını büyümeyle birlikte değerlendirilmeye
başlandı. Dolayısıyla ‘Ülkeler insani
kalkınmada nerede?’ tartışması orada çıktı. Hatırlayacaksınızdır, Türkiye
yalnızca milli gelir açısından baktığınızda ilk 20’de yer alan bir ülkeydi
ancak insanı gelişmede açısından
baktığınızda 30’ların 40’ların altına
doğru iniyordu. UNDP İnsani Kalkınma Raporuna bir üçüncü faktör daha
eklendi o da; ‘kalkınma sürecinin, bu
nicel gelişmenin gezegene maliyeti
ne kadar?’ sorusu oldu.
SERMAYE YOĞUN BİR YATIRIM
DÖNEMİ
Bunlar hep ölçüm, ölçüm yapmak
önemli. Dünyada bugünkünün 2-3
katı yüksek gelirli ülke olduğunda bu
dünyanın bizim yükümüzü taşıması
mümkün mü? Mümkün olmadığını
biliyoruz. Dolayısıyla iklim değişikliği gündemine o çerçevede bakmak
gerekiyor. Biz Nisan 2016’da Paris
İklim Anlaşması’nı imzalamıştık ama
onaylamamız uzun sürdü. Çünkü Paris Anlaşması’nın onaylanma süreci
dünyanın diğer taraflarında da tartışmalıydı. ABD’de Trump döneminde
onaylamayacağını söylemişti, Biden
ile beraber Atlantik’in iki tarafında
yeni bir ticaret bölgesinin ki özellikle Covid-19’dan çıkış süreci için
biçimlenmeye başladığını görmeye
başladık. Dolayısıyla Türkiye’nin bu
çerçevenin dışında kalması mümkün
değildir. Ekim 2021’de onayladık.
Sermaye yoğun bir ekonomik dönüşüm programına ihtiyaç duyduğumuz bir dönemin içine giriyoruz.
Daha fazla yatırıma ihtiyaç duyduğumuz bir dönem. Hem kamu yatırımlarına hem de özel sektörün sürece
adapte olmak için yapması gereken

yatırımlara ihtiyaç var.
Burada sanayi kesimine ve
özel sektöre düşen ne? Geçmişte teknolojik yenilenmeye yönelik
düşünürken somut veriye dayalı
hedef koyamıyorduk. Bence artık
son derece somut hedeflerimiz var.
Teknolojiyi değiştirirken, üretim
sürecini gözden geçirirken kullandığımız girdileri gözden geçirirken
karbon ve su ayak izini küçültmek
ve atık yönetimine odaklanmamız
gerekiyor. Çünkü Türkiye; 2053 net
sıfır hedefiyle yalnızca iklim değişikliği şartlarının uyum programı içinde
olmayacağını aynı zamanda karbon
emisyonlarını sistemli bir şekilde
indireceğini de açıkladı. Bunun iddialı
bir hedef olduğunu söylemek gerekiyor. Dolayısıyla ben kısmı değil,
daha kapsamlı bakmak gerektiğini
düşünüyorum. Bu dönüşümün nasıl
olacağını konuşmak ve düşünmek
gerekiyor. Aynı zamanda kamunun
2030’u hedefleyen programının içeriğinin nasıl belirlenmesi gerektiğini
ve özel sektörün yapabileceklerinin
üzerine ayrı ayrı düşünmek gerekiyor. Bunu yalnız sınırda karbon
vergisi ile sınırlanmayıp, kapsamlı
bir dönüşüm süreci olduğunu düşünürsek şöyle atlatamayacağımızı
bilmemiz gerekiyor; ‘Çatıya iki tane
güneş paneli koyalım, sonra devlet de enerjide üretimi değiştirsin,
termik santralleri kapatsın daha az
ayak izi olan sektörlere geçsin biz
de bu süreci atlatalım.’ Bu yaklaşımın kısa vadede faydaları olacak
ama uluslararası rekabet gücümüzü
korumak adına yeni gelişen teknolojilere de uyum sağlayarak bu süreci
nasıl fırsata dönüştürebileceğimizi
bilmemiz gerekiyor. Dönüşüm için
yapılacak destekleri ve neler yapabileceğimizi düşünürken özel sektörün de yapması gereken yatırımların
ve teknoloji değişiminin nasıl, nereye
doğru gittiğini bence dikkate alması
gerekiyor.
GELECEKLE KARŞILAŞTIĞINIZDA ONU
TANIYABİLECEK MİSİNİZ?
Bu nedenle ‘gelecekle karşılaştığınızda onu tanıyabilecek misiniz?’
sorusu çok önemli bir soru. 1995’te
AB ülkelerindeki ihracat ve ithalat
oranına baktığımızda ithalat ve
ihracat arsında niteliksel bir farklılık var. Daha yeşil bir şeyler ihraç
ediyoruz daha mavi daha farklı bir
takım malzemeler ithal ediyoruz AB
ülkelerinden. Yaklaşık 12 milyar dolarlık ihracatımız, 17 milyar dolarlık

ithalatımız var. Yani müthiş bir dış
ticaret açığı ve niteliksel farlılık var.
2019’a geldiğimizde o nitel farklılık
bir nebze ortadan kalkıyor. Türkiye
sanayi niteliksel bir dönüşüm geçiriyor AB ile ilişkisinde. Biz AB pazarına
orta teknolojili mallar ihraç eden bir
ülke haline geliyoruz ve bir ticaret
fazlası da vermeye başlıyoruz AB
ile ilişkilerimizde. Hakikaten bu yıl
200 milyar dolar baremini geçeceğiz
öyle gözüküyor, bu önemli. Benim
gördüğüm şu; biz Türk firmaları
tüm zorluklara rağmen; bankacılık
sisteminin zorluklarına, firmaların borçlarına rağmen başarılı bir
şekilde Covid-19 şartlarından çıkışta
gelen talepleri karşılamış görünüyoruz. Baktığınızda Gümrük Birliği’nin
Türkiye’de bir fark yarattığını dikkate
almak gerekiyor.
1996’da Gümrük Birliği’nin başlarında bölgenin önemli bir sanayi
ülkesi olmuştuk. Sonrasında iklim
değişikliği ve petrol fiyatları bölge
imalat altyapısına yeni aktörler kattı.
Türkiye o süreçte yerini korusa da
Polonya ve Macaristan’ın ayrıştığını
görüyoruz. Ayrıca Rusya küçülürken Birleşik Arap Emirlikleri ortaya
çıkıyor, Suudi Arabistan bölgemizde
görünür hale geliyor, petro-kimya
sanayindeki yatırımlarıyla birlikte.
Türkiye bölgedeki ağırlığını devam
ettiriyor. AB üyesi olmak tabii ki bir
fark yaratıyor ülkeler açısından.
Türkiye’nin küresel rekabet
gücüne baktığımızda ihracatımızın
sofistikasyon düzeyiyle ilgili bir
analiz yaptım. İhracat Sofistikasyon düzeyi demek; ülkenin ihracat
düzeyinin zengin ülkelerin ihracat
sepetine benzer hale gelmesidir.
İvme yukarı çıktığında zengin ülkelerine ihracat sepetlerine yaklaşıyoruz
demektir. Bunun gerçekleştiği iki
dönem var. Biri 1970’lerin sonu ve
1980’ler, orada bir sıçrama yakalamışız. Diğeri de 2000’lerin başı.
Dolayısıyla AB sürecinin işlediği ve
yürüdüğü dönemler. Ki o dönemler
reform dönemiydi. 2008’den sonra
baktığınız da ivme yan yan gitmeye
başlıyor, 2014-2015’ten sonra ise
ivme aşağı doğru gitmeye başlıyor.
Bunda şunun da etkisi var; 2012’den
sonra Arap Baharı’nın etkilerini bölgemizde yoğun bir şekilde hissetmeye başladık. Ortadoğu ülkelerine,
Kuzey Afrika ülkelerine sattığımız
malların sofistikasyon düzeyi, o
malların niteliği giderek gerilemeye
başladı. Hem Irak’a hem Suriye’ye
baktığımızda görmemiz mümkün.
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Daha önce işlenmiş mallar gönderirken onların artık ekmeğe bile değil,
una ihtiyaçları var. Benzer şekilde
Türkiye’nin Kişi başına milli gelirinin
gidişatına bakarsanız 2007-2008’de
10 bin dolara geliyoruz, sonrasında
yan yana gitmeye başlıyoruz zaten.
Dolayısıyla Türkiye’nin bir reform
ihtiyacı olduğu açık. Atlantik’in iki tarafından şekillenmekte olan ticaret
bölgesini Türkiye’nin yeni bir sıçrama haznesi olarak nasıl kullanabiliriz diye görmek gerekiyor. Benim
iklim değişikliği ve yeşil dönüşümle
ilgim Atlantik’in iki tarafında ciddi bir
mana kazandıktan sonra. Önceleri bu
konuyla doğrudan ilgilenmiyordum.
Şimdi son derece somut, G7 ülkeleri
Türkiye ihracatının yaklaşık yüzde
60’ı demek. Biz aslında o piyasalara entegre durumdayız. Entegre
olduğumuz piyasalarda yeni ürün
standartları getiriliyorsa, yeni Due
Diligence standartları getiriliyorsa
şirketlere Türkiye ekonomisinin bunun dışında kalması mümkün değil.
Dolayısıyla Paris iklim anlaşmasını
bu çerçevede bakıyor olmamız gerekiyor.

fiyat belirlenecek. Dolayısıyla bunun
bir süreç olduğunu tüm sektörlere
doğru yayılacak olmasını unutmamak lazım. Şöyle bir çalışma içindeler, bu konularda çalışacak sınırda
karbon vergisi otoritesi benzeri bir
otorite oluşturmaya çalışıyorlar.
Dolayısıyla bizim ülkelerden gelen
malların karbon ayak izlerini ayrıntılı
olarak hesaplayacaklar.
Bunları uzun uzun anlatıyorum
çünkü bizim tarafta kısa vadeci
yaklaşım var. Tüm sürecin yaratacağı teknolojik değişimi düşünürseniz
Türkiye gibi bir ülkenin o teknolojik
değişimin dışında kalmaması gerekiyor. AB ile ilişkinin Türk sanayisini
nasıl değiştirdiğini somut olarak
göstermeye çalıştım. Bu tür değişimin dışında kalamamamız gerekiyor. Böyle kısmi düşündüğümüzde
‘ETS’ye ihtiyacımız yok, genel bir karbon fiyatlaması sistemine geçmeyelim onun yerine kısmi AB’ye bazı
sektörlerimiz ödeme yapsın bazıları
için başka düzenlemeler düşünelim’
diye daha karmaşık şekilde aklımız
çalışabilir. Ben bunun iyi bir fikir
olmadığını düşünüyorum.

TÜRKİYE’NİN KARBON MALİYETİ
TÜSİAD’ın yaptığı çalışmada
Türkiye’nin karbon maliyeti açıklandı. Bazı sektörlerde elektrik üretiminden kaynaklı salınımı düzenlediğinizde sektörde çok fazla bir şey
yapmanız gerekmiyor. Öte yandan
üretim süreciyle ilgili sektörlerde ek
tedbirler almak gerekiyor. Sınırda
karbon vergisi ilk olarak 5 sektörde
uygulanacak şeklide düzenleme
yapıldı. Bunlar; demir-çelik, çimento,
gübre, alüminyum ve enerji. Buralarda ihracatınız varsa ve AB bu konularda bir takım ithalatlar yapıyorsa o
ülkelerden yaptığı ithalata 2026’dan
başlayarak bir ek vergi getiriyor. 5
sektörün Türkiye’ye maliyeti yıllık
771 milyon Euro. Bunun Kapsam 1 ve
Kapsam 2’si var. Kapsam 1 doğrudan doğruya prosesten kaynaklı
emisyonlarla ilgili ki 2026’da ilk o
yürürlüğe girecek. Bunun Türkiye’ye
maliyeti 5 sektör için Türkiye’ye maliyeti yaklaşık 319 milyon dolar. 771
milyon Euro’ya elektrik kaynaklı karbon ayak izini de hesaplara ekleyince
çıkıyor. Bütün sektörlere yayıldığında toplam maliyet 2,5 milyar dolara
olacak diye bekliyoruz. Avrupa’da
Emisyon Ticaret Sistemi’ne Temmuz
2021’de hava ulaşımı ile kara ulaşımını da eklediler. Oradaki emisyonlar için de önümüzdeki dönmede bir

TÜRKİYE’NİN KARBONSUZLAŞMASI
AB’NİN KARBONSUZLAŞMASIDIR
Türkiye’nin karbonsuzlaşması
AB’nin karbonsuzlaşmasıdır aslında. Biz Paris İklim Anlaşması’nı
imzalamamış olsaydık 2015 yılında,
Türkiye’nin karbon emisyonu genel
olarak Avrupa Birliği’nin yüzde 12’si
kadardı. AB’nin Fit for 55 pakedi
sözünü ve TR’nin 2015 yılında verdiği
yüzde 21 azaltım sözünü tutması
durumunda 2030’a kadar Türkiye’nin
karbon emisyonu AB’nin yüzde
40’ına kadar yükselecek. Dolayısıyla
böyle bakarsanız Türkiye’nin aslında
AB’nin karbonsuzlaşma sürecinin
dışında kalması Avrupa’nın karbonsuzlaştırılmasını güçleştirecek son
derece zorlaştıracaktır.
AB eğer karbonsuzlaşmak
istiyorsa Türkiye’nin de karbonsuzlaşması sürecine destek sağlamak
zorunda. Zaten o desteği ilk aşamada verdiler. 2017’de önerilmişti.
Türkiye’nin Paris İklim Anlaşması’nı
onaylaması karşılığında Türkiye’ye
3.1 milyar Euroluk bir kaynağın
Dünya Bankası kanalıyla sağlanması için Almanya ve Fransa zaten
devreye girmişti. Türkiye o zaman
bu konuyla çok ilgilenmemişti ama
şimdi bu onaydan sonra bu mesele
de gündeme gelecek ve o parayı
da bir şekilde önümüzdeki dönem
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alacağız. Türkiye, AB değer zincirleri
açısında önemli bir ülke. Eğer biz AB
değer zincirleri içerisindeki konumumuzu bu virüsten sonra Çin’den
daha güçlendireceğimizi düşünüyorsak o zaman hızlı bir şekilde yeni
standartlara uyum sağlamamız
gerekiyor. Bunun da nasıl olabileceği
açık. Türkiye’ye yabancı yatırımların
artması gerekiyor. Doğrudan yabancı
yatırım artmazsa ki burada şunu yapıyoruz Türkiye’ye gelen gayrimenkul yatırımlarını ve dışarıya giden
doğrudan sermaye yatırımlarını da
düşüyoruz ve net yatırıma bakıyoruz. Nete baktığımızda 2001-2002
civarında net doğrudan yatırım sıfır
(0) idi. Tarihimizde ilk kez bugün de
öyle. Bu durumun aşılması gerekiyor.
bu da nerende kaynaklanıyor diye
düşünürsek; başta da söylediğim
gibi sermaye yoğun bir dönüşümden, iktisadi bir tranformasyondan
bahsediyoruz. Bunun olabilmesi için
finansman ve yatırım olmazsa olmaz
koşullar. Finansmanın giderek yeşile
döndüğünü görüyoruz zaten. Bugün
bankalar önümüzdeki dönelerde
termik santral yatırımlarını finanse
etmeyeceklerine söz verdiklerini
söylediler. Bu önümüzdeki dönemlerde giderek gelişecek. Hem Dünya Bankası hem Avrupa Kalkınma
Bankası’nın yatırımlara verdikleri
desteklerin değiştiğini göreceğiz.
Aynı anmada doğrudan yabancı
yatırımlarda know-how ile birlikte
gelmesi ve hem de bu sürecin finanse edilmesi açısında önemli.
AB ilerleme raporu yeni açıklandı. Türkiye’nin bu süreci sağlıklı bir
şekilde ilerletebilmesi için birkaç
tedbiri alması gerekiyor. Birincisi
CDS risk primlerini düşüyor olması
gerekiyor. Küresel ölçekte baktığımızda Türkiye’nin ‘Dünya 5’ten
büyüktür’ tartışmasına uygun bir
durum söz konusu. CDS primleri ve
faizleri en düşük olan ülkeler yüksek
gelirli Avustralya, ABD, Almanya,
Kore, İngiltere, Japonya ve Fransa.
Bu iklim değişikliği programının,
teknolojik içeriği nedeniyle yüksek
sabit sermaye yatırımları gerektiren
dönüşümün bugün oluyor olmasının
nedeni bu. Ama bunun bizim gibi ülkeleri dışarıda bırakmaması gerekiyor. Dünya 5’ten büyüktür tartışması
budur. Burada adil bir geçiş sürecini
nasıl gerçekleştireceğimizi hepimizin düşünmesi gerekiyor. Elbette
Türkiye gibi ülkelerin kendi kırılganlıklarını azaltmak için atacakları
adımlar önemli. Diğer tarafında bu

adımları desteklemek için finansman
açısından baktığımızda gerekenleri yapmaya niyetli olduğunu da
görüyor olmamız lazım. Doğrudan
yabancı yatırımlardaki durumu
değiştirmek için de bize düşen CDS
risk primlerini azaltacak bir istikrar
programını tasarlamak. Diğer tarafın
da finansmana hazırlıklı olmak. Doğrudan yabancı yatırımlardaki gidişat
açısından baktığımızda bize düşen;
bağımsız yargı, mahkemelerin siyasi
vesayet altında çalışmaması ve aynı
zamanda ekonomide kural hakimiyetinin tesisi son derece önemli
bu sürecin tersine dönmesi açısından. Yeşil Mutabakatı bir ekonomik
program çerçevesi gibi ele alırsak
bu finansman gereğinin gerçekleşmesi için yapılması gerekenler var.
Finansman gereği ne kadar büyük?
SHURA-Enerji Dönüşüm Merkezi’nin
yaptığı hesaplamalar nedeniyle
enerjide dönüşümün Türkiye için
maliyetini biliyoruz. Hidrokarbonlardan çıkışın toplam maliyeti yılda
yaklaşık 12.3 milyar dolarlık yatırım
demek. Bu yüksek bir tutar. Burada
amaçlanan Türkiye’nin kullandığı
enerjinin yüzde 50’sinin yenilenebilir
kaynaklardan sağlanması varsayımı.
Kamuyla tartışırken üzerinde
durmamız gereken konu şu; bu tür
hesaplamalar genel denge üzerinden yapılıyor. 12.3 milyar dolar
yatırım yapıyorsunuz ama 3 katı
fayda elde edebiliyorsunuz. Ne zaman? 2050’de. Bizim için önemli olan
yarından itibaren başlayacak olan
geçiş sürecinin nasıl yönetileceği. O
geçiş süreci virüsle mücadele süreci
gibi olacak. Bazı sektörler olumlu
bazı sektörler olumsuz etkilenecek.
Bazı insanlar iş bulacak bazıları işini
kaybedecekler. Bizim gibi ülkelerde
bu geçiş sürecinin nasıl tasarlanacağı, nasıl yönetileceği son derece
önemli. Orada da yalnızca genel
olarak ülkenin bütününde neler olacağı değil yerel etkiler de göreceğiz.
Yerel etkilerin en büyüğü ‘kömürden
çıkın’ denildiğinde kömür bölgeleri
bundan etkilenecek. İstihdamın yoğun olarak kömür ocaklarında olduğu illerimiz var; Manisa, Zonguldak
Muğla… Yerelde de geçiş sürecinde
atılacak bir sürü adım ortaya çıkacak.
ÖNEMLİ BİR KİLOMETRE TAŞI
Sonuç olarak 2053 net sıfır
hedefi, Paris İklim Anlaşması’ndan
daha önemli. Son derece önemli bir
kilometre taşı koyduk. Türkiye iklim

değişikliği gündemine uyum değil
doğrudan doğruya karbon emisyonlarıyla sürece katkıda bunacağını
açıklamış oldu. Kısmi değil daha kapsamlı düşünmemiz gereken bir sürecin içerisindeyiz. Net sıfır şu demek;
karbon emisyonları devam edecek
karbon yutak alanları geliştirileceği o karbonun bir bölümü havaya
salınmadan saklanabilecek. Bugün
Türkiye’nin karbon yutak alanları 80
milyon ton kapasiteli. Dolayısıyla
500 milyon ton karbon salınımı yaptığımız düşünürsek bunu 80 milyona
indireceğiz. Ne zaman? 2053’te.
Bunun hareketli bir süreç olduğunu
unutmayın. 80 milyon ton 80’de
kalmayacak, 500 milyon ton da aşağı
inecek. 2030 söz konusu olduğunda
kömürden çıkış için net tarihler belirlememiz gerekecek. İddialı bir hedefi
ortaya koyduğumuzu unutmamamız
gerekiyor. Burada yapılması gereken
şey; geleceğe hazırlık yapmak istiyorsak sanayicilerimizde daha yoğun
bir farkındalık yaratmak gerekecek.
Büyük değer zincirlerini işleten gelişmiş ülke şirketleri tedarik zincirinde yer alan tüm şirketlerin bu yeni
sürece intibak etmesi için yardımcı
olmak zorunda olacaklar. Türkiye’de
bu şirketlerle çalışan şirketlerde
kendi ülke içindeki tedarik zincirlerini yeniden eğitim yapılandırmakla
ilgilenecekler.
SEKTÖR SEKTÖR, FİRMA FİRMA
Bence kamunun yapabilecekleri dışında sektör sektör, firma

firma intibakın nasıl yapılabileceğini hesaplamamız, her sektör için
rakamları ortaya çıkarmamız lazım.
Bu bir girdi çıktı modeli çerçevesinde
yapılabilecek bir şey. Bu sefer çıktı
tarafına sadece malın kendisi değil
karbon ve su ayak salımlarıyla illgili
hedef rakamlarını koyacağız. Ve de
proses de yaptığımız değişikliklerle
o sektörde o hedeflere ulaşmak için
ne kadar yatırım yapmamız gerektiğini belirlememiz gerektiğini düşünüyorum. Bence böyle düşünürsek
geçiş sürecin, daha rahat bir şekilde
organize edebiliriz. Bizim düşünmememiz gereken orta vadede sanayimizin rekabet gücünü düşünüyor
olmamız gerekiyor. Sınırda karbon
vergisi kısa vadede bir rekabet kısıtı.
Yeni teknolojilere her sektörde
uyum için ETS olacak ama peki biz
hedeflerimize uyum sağlamak için
ne kadarlık bir yatırıma ihtiyaç duyacağız?. Şimdiden bunları düşünmek
lazım.
İklim değişikliği süreci sürdürülemez olduğuna göre ve Türkiye’de
bu konuda bir karar verdiğine göre
biz buna nasıl katkı sağlayabiliriz, ne
yapmamız lazım diye düşünmememiz gerekiyor.
Şimdi Türkiye için 53’e uyum paketi gerekebilir. Bunun da bir bütçesi
olacak. Önümüzdeki yıl bunun bir
bütçesinin olmaması böyle bir bütçe
olmayacağı gerekliliğini ortadan
kaldırmıyor. O bütçenin içinde ne olması lazım diye sürece katkı vermek
için çalışmalıyız.
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Sabancı Holding küresel risklere
rağmen güçlü büyümesini sürdürdü

Sabancı Holding CEO’su
Cenk Alper

Sabancı Holding CEO’su
Cenk Alper, mevcut işlerde
dijital dönüşüme önem
verdiklerini belirterek, son
yıllarda hayata geçirdikleri
teknoloji odaklı yatırımlar
sayesinde, pandeminin tüm
kısıtlarına rağmen güçlü
büyümeyi sürdürdüklerinin
altını çizdi.
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abancı Holding, 2021 yılının üçüncü çeyreğine ilişkin
finansal sonuçlarını açıkladı.
Pandeminin ilk günlerinden itibaren,
dinamik portföy yapısıyla finansal
sürdürülebilirliğe odaklanan Sabancı
Holding, bu yılın 9 aylık döneminde
de güçlü performansını sürdürdü. Söz
konusu dönemde Sabancı Holding,
tek seferlik gelirler hariç tutulduğunda 5 milyar 773 milyon TL seviyesinde
net kâr gerçekleştirdi. Aynı dönemde
konsolide net satışlarını ise yüzde 38
artırarak 58 milyar 971 milyon TL’ye
yükseltti.
“Banka Dışı Kombine Gelirlerde
Yüzde 36 Büyüme”
Konuyla ilgili değerlendirmelerde
bulunan Sabancı Holding CEO’su Cenk
Alper, mevcut işlerde dijital dönüşüme önem verdiklerini belirterek, son

yıllarda hayata geçirdikleri teknoloji
odaklı yatırımlar sayesinde, pandeminin tüm kısıtlarına rağmen güçlü
büyümeyi sürdürdüklerinin altını
çizdi.
Cenk Alper sözlerine şöyle devam
etti: “Sürekli daha iyiyi aramak, süreçleri devamlı olarak iyileştirmeye
çalışmak Sabancı’nın iş kültürünün
en önemli unsurları arasında yer
alıyor. Bu başarılı sonuçlar da bunun
en büyük çıktısı. Güçlü finansal risk
yönetimi yaklaşımımız ve uygulamalarımızla, kur ve faizlerdeki oynaklığa
rağmen finansal dayanıklılığımızı
bir kez daha gösterdik. Bu dönemde
güçlü nakit akışı yaratmaya devam
ederek bilançomuzu sağlamlaştırdık.
9 aylık dönemde, banka dışı
kombine gelirlerde yüzde 36 oranında büyüme ortaya koyduk. Sanayi
şirketlerimiz bu dönemde güçlenen iç

ve global talebi en iyi şekilde karşılayarak çok güçlü sonuçlar elde etti.
Yapı malzemeleri şirketlerimiz de
güçlü operasyonel performanslarıyla
yüksek seviyede üretimlerini sürdürürken, küresel tedarik zincirlerindeki
aksamalara rağmen, müşterilerinin
taleplerini sağlam bir şekilde karşılamayı bildi.”
Sigorta iş kolunda, Aksigorta
ve Agesa markalarıyla iki sigorta
şirketinde yola tek ortakla çok daha
güçlü bir şekilde devam ettiklerini ve
yeni yapılanmayla birlikte iki şirketi
de tam konsolidasyon kapsamına
aldıklarını ifade eden Cenk Alper,
“Aksigorta ve Agesa arasında işbirliğini artırmaya yönelik sinerji projeleri başlatıldı. Hedef müşterilerin
sigorta ihtiyaçlarını bütüncül olarak
karşılayabilme vizyonu doğrultusunda, iki şirket ortak proje geliştirme
ve strateji çalışmalarını tüm hızıyla
sürdürüyor.
Tüm dünyada artan emtia ve
enerji fiyatları küresel ekonomide
dalgalanma yaratırken, enerji iş
kolunda Topluluk şirketleri güçlü
finansal yapılarını korudu ve ülkemiz
ekonomisine de ciddi katkılar sundu.
Bu dönemde de ülkemizde sürekli
olarak artan enerji talebinin sağlıklı
ve kesintisiz bir şekilde karşılanması enerji şirketlerimizin en büyük
önceliği oldu.
Bankamız 2021’in ilk 9 ayında
ekonomimize sağladığı kredi desteğini 330 milyarı nakdi olmak üzere

toplam 400 milyar TL seviyesine
çıkardı. Perakende iş kolumuz da bu
dönemde teknoloji odaklı yatırım,
hizmet ve projeleriyle Topluluğumuzun sürdürülebilir büyümesine
önemli katkılarda bulundu” şeklinde
konuştu.
Bununla birlikte, yeni ekonomiye
odaklanan Sabancı Holding, toplululuk vaadi doğrultusunda, Philip Morris Türkiye’deki hisselerinin tamamının (%25) devir sürecini geçtiğimiz
ay içinde başlattı. Bu kapsamda,
Philip Morris International Sabancı Holding’in Philsa ve PMSA’daki
hisselerini alma planıyla 6 Ekim 2021
tarihinde Rekabet Kurumu’na başvuruda bulundu.
“İlk Günden Bu Yana Sahada, Vatandaşlarımızın Yanında Olduk”
Ülke genelinde yaz aylarında
yaşanan çevre felaketlerinin yaralarının sarılması için Sabancı
Topluluğu’nun bu süreçte, tüm
imkanlarını seferber ettiğini belirten
Cenk Alper, sözlerini şöyle sürdürdü:
“Enerji dağıtım işimiz kapsamında,
bölgelerimizde yaşanan yangın ve
sel felaketlerinde bölge insanımızın
ilk günden bu yana yanında olduk,
altyapı hizmetlerini hızlıca hayata
geçirerek hayatın önemli seviyede
etkilenmesini engellemek üzere her
türlü önlemi aldık. Vatandaşlarımızın elektrik faturalarında ötelemeye
giderek bir nebze destek olmaya
çalıştık. Sigorta şirketlerimiz de

bölgedeki hasarları öncelikli olarak
telafi etti.”
Sabancı Topluluğu’ndan,
Cumhuriyet’in 98’inci Yıl Dönümünde Tarihi Seferberlik
Sabancı Topluluğu’nun,
Cumhuriyet’in 98’inci kuruluş yıl
dönümünde tarihi bir seferberlik
başlattığını ifade eden Cenk Alper,
“Sabancı Topluluğu olarak kurulduğumuz günden itibaren hep sahada, hep insanımızın yanındaydık.
Şimdi tüm çalışanlarımızla birlikte eş
zamanlı olarak sahalardayız, bu topraklara sahip çıkıyoruz. Hacı Ömer
Sabancı’nın bundan 96 yıl önce, bu
Topluluğun tohumlarını atarken
söylediği gibi; ‘Bu topraklardan
kazandığımızı bu toprakların insanıyla paylaşmak’ en büyük ilkemiz,
önceliğimiz” dedi.
Sabancı Topluluğu’nun kurulduğu
Adana’da, Kozan ilçesine bağlı Kızlarsekisi Köyü’nde düzenlenen basın
toplantısı ve gönüllü etkinliklerle
başlatılan “Sabancı Cumhuriyet Seferberliği”, Cumhuriyet’in Kurucusu
Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün
ölüm yıl dönümü olan 10 Kasım’a
kadar devam edecek.
Seferberlik, Sabancı
Topluluğu’nun faaliyet gösterdiği,
Adana, Aksaray, Ankara, Antalya,
Aydın, Balıkesir, Bursa, Çanakkale,
İstanbul, Kocaeli ve Mersin olmak
üzere toplam 11 ilde gerçekleştirilecek.
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Aselsan Akademi ile üniversite-sanayi
iş birliğinde yeni model...

A
ASELSAN Akademi
Lisansüstü Eğitim
Programı, Üniversite
- Sanayi iş birliğinde
yeni ve öncü bir model
anlayışıyla 2017 yılında
başlamış olup, ASELSAN
ile dört araştırma
üniversitesi Gazi
Üniversitesi, Gebze
Teknik Üniversitesi
(GTÜ), İstanbul Teknik
Üniversitesi (İTÜ) ve Orta
Doğu Teknik Üniversitesi
(ODTÜ) iş birliğiyle
YÖK himayesinde
yürütülüyor.
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SELSAN Akademi Lisansüstü
Eğitim Programı, Üniversite - Sanayi iş birliğinde yeni
ve öncü bir model anlayışıyla 2017
yılında başlamış olup, ASELSAN ile
dört araştırma üniversitemiz Gazi
Üniversitesi, Gebze Teknik Üniversitesi (GTÜ), İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) ve Orta Doğu Teknik
Üniversitesi (ODTÜ) iş birliğiyle YÖK
himayesinde yürütülüyor. ASELSAN
personeli öğrenciler, bu program
kapsamında Elektronik Mühendisliği,
Bilgisayar Mühendisliği, Makine Mühendisliği ve Malzeme Mühendisliği
alanında lisansüstü eğitim alıyor.
ASELSAN Akademi Programı’nın
gelişimini ve çıktılarını değerlendirmek üzere her yıl üniversitelerimizde
düzenlenen çalıştayların dördüncüsü, bu yıl 6-7 Kasım 2021 tarihlerinde
Gebze Teknik Üniversitesi’nin ev
sahipliğinde Kongre Merkezi’nde yüz
yüze ve eş zamanlı çevrimiçi oturumlarda gerçekleştirildi.
Çalıştaya ASELSAN Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Prof.

Dr. Haluk Görgün ve ilgili müdürlüklerin temsilcileri, üniversiteleri temsilen GTÜ Rektörü Prof. Dr. Muhammed Hasan Aslan, İTÜ Rektörü Prof.
Dr. İsmail Koyuncu, ODTÜ Rektör
Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Tevfik
Zeyrek, Gazi Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ramazan Bayındır,
TÜBİTAK Başkan Yardımcısı ve MAM
Müdürü Prof. Dr. Ahmet Yozgatlıgil,
üniversitelerin ASELSAN Akademi
Kurulu temsilcileri ve programda
görev alan öğretim üyeleri katılım
gösterdi.
Ev sahibi olarak çalıştayın açılış
konuşmasını yapan GTÜ Rektörü
Prof. Dr. Muhammed Hasan Aslan,
ASELSAN Akademi programı kapsamında yaptıkları iş birliğinden
duydukları memnuniyeti ve başarılı
bir çalıştay geçirilmesi dileklerini
ifade etti.
ASELSAN Yönetim Kurulu Başkanı
ve Genel Müdürü Prof. Dr. Haluk Görgün, açılış konuşmasında, lisansüstü
eğitim programlarının gelişimi ve
ASELSAN Akademi programının baş-

latılması sürecindeki katkısını ifade
ederek, geçmişte rektörlük yaptığı
GTÜ’de böyle bir çalıştayın gerçekleştirilmesinde duyduğu memnuniyeti dile getirdi.
ASELSAN AKADEMİ ARAŞTIRMA
– TOHUM PROJELERİ İLE LİSANSÜSTÜ
TEZ ÇALIŞMALARINA DESTEK
Çalıştayın devamında, ASELSAN
Genel Müdür Yardımcısı ve ASELSAN Akademi Kurulu Başkanı Prof.
Dr. Mehmet Çelik adına, Akademik
İlişkiler Müdürü Dr. Elif Aydoğdu
Doğru tarafından ASELSAN Akademi
ve Yeni Teknoloji Hedefleri konulu
sunum yapıldı.
Ardından Akademik Hizmetler
Müdürü Dr. Ali Emre Güleç, ASELSAN Akademi Araştırma - Tohum
Projeleri destek programı hakkında
bilgilendirme sunumu yaptı. Böylelikle Tohum Projeleri ile ASELSAN
Akademi Programı kapsamında yürütülen lisansüstü tez çalışmalarına
50.000USD’ye kadar desteklenebileceği açıklandı.
Gebze Teknik Üniversitesi Rektör
Yardımcısı Prof. Dr. Bülent Keskinler, GTÜ araştırma imkânları konulu
sunumunda üniversitede yürütülen
eğitim programından, mevcut araştırma altyapılarından ve teknokent
olanaklarından bahsetti.

ASELSAN AKADEMİ PROGRAMININ
İLK ÇIKTILARI PAYLAŞILDI
Bu çalıştay ile ASELSAN Akademi
programının çıktıları kamuoyuna ilk
kez sunuldu. Elektronik Mühendisliği,
Makine Mühendisliği ve Bilgisayar
Mühendisliği alanındaki paralel dört
teknik oturumda, ASELSAN Akademi öğrencileri ASELSAN’daki çalışmalarına paralel olarak yürütmüş
oldukları yüksek lisans ve doktora
tez çalışmaları sonucunda yayımlamış oldukları makaleleri ve bildirileri
izleyicilere sundu. Bu kapsamda 25
adet bilimsel sunum katılımcılar ile
paylaşıldı.
Çalıştayın ikinci gününde ise
ASELSAN Akademi’de savunma teknolojileri alanına katkı sağlayan örnek çalışmalar ikinci tez danışmanları
tarafından paylaşıldı. Ardından Ar-Ge
ve Teknoloji İş Geliştirme Müdürü
Hacer Selamoğlu tarafından ASELSAN
Teknoloji ve İnovasyon Yönetimi konulu sunum gerçekleştirildi. Teknoloji
Transfer Müdürü Serdar Bayar ise
ASELSAN Girişimcilik Merkezi konusunda sunum yaptı.
GEBZE TEKNİK ÜNİVERSİTESİ’NİN
ARAŞTIRMA ALTYAPILARI
KATILIMCILARA SUNULDU
Çalıştayın son oturumunda GTÜ
öğretim üyeleri bölümlerdeki araştır-

maları anlatan sunumlar yaptı. Prof.
Dr. Ebru Menşur Alkoy tarafından
Malzeme Bilimi ve Mühendisliği’nde
Elektronik Malzeme Çalışmaları, Doç.
Dr. Koray Kayabol tarafından GTÜ
Elektronik Mühendisliği Araştırma
Alanları, Prof. Dr. Yusuf Sinan Akgül
tarafından GTÜ Bilgisayar Mühendisliği Çalışmaları, Prof. Dr. İlyas Kandemir tarafından GTÜ Makine Mühendisliği Çalışmaları ve Prof. Dr. Uygar
Halis Tazebay tarafından GTÜ MAR
ve Biyosaldırı Etmenlerini Moleküler
Düzeyde Tanıma ve Uyarı Sistemleri
konulu sunumlar gerçekleştirildi.
Oturumun sonunda ASELSAN Akademi Programı’na katkı sağlayan
öğretim üyelerine teşekkür belgeleri
takdim edildi.
Çalıştay programı, GTÜ araştırma altyapılarının ziyaret edilmesi
ile sona erdi. Malzeme Mühendisliği
ve Makine Mühendisliği laboratuvar
ziyareti, Nanoteknoloji Uygulama ve
Araştırma Merkezi ziyareti ile katılımcılar üniversitenin araştırma altyapılarını yerinde inceleme olanağı buldu.
Ayrıca TTO ve Teknokent alanında
teknik gezi yapılarak girişimcilere
sağlanan olanaklar yerinde gözlendi.
Çalıştay hakkında detaylı bilgi
için, https://sway.office.com/KGANt6uh3SPgkOBW İnternet adresini
ziyaret edebilirsiniz.
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Kaslowski:
Global
koşullar
bizi çok
daha zorlu
enflasyonist
bir ortama
sokuyor

T

ÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Simone Kaslowski Oksijen
Gazetesi’ne TÜSİAD’ın “Yeni Bir
Anlayışla Geleceğin İnşası” raporunu ve
gündemi değerlendirdi.
Simone Bey, Geleceğin İnşası başlığıyla
yeni yol haritası açıkladınız Ekim ayında. TÜSİAD‘ın seslenişi duyuldu mu?
Geleceği İnşa raporumuz gelişmiş,
saygın, adil ve çevreci bir Türkiye’yi yeni
bir anlayışla inşa etmek için toplumun
tüm kesimlerine bir çağrı. Geçmiş
çalışmalarımızdan ve 50 yıllık birikimimizden de yararlanarak Türkiye’nin
geleceği için bir yol haritası hazırladık.
Raporumuz iki yıllık bir çalışmanın
ürünü. Güncel siyasi tartışmalar veya
konjonktürel unsurlara değil, ilkelere
dayanıyor, uzun vadeli bir perspektif
getiriyor. Bu çalışmayı ülkemizin geleceği için fikir üreten, çalışan herkesin
tartışmasına ve geliştirmesine açtık.
Çalışmaya yönelik ilgiden memnunuz.
Tüm politika yapıcılar, akademi, sivil
toplum örgütleri ve gençlerle raporun
bulgularını ele almaya devam edeceğiz.
Siz Geleceğin İnşası’na giden yolda 3
maddede seferberlik ilan edilmesinin
gerekliliğini işaret ettiniz. İnsani gelişme, yetkinlikler, siyasal, ekonomik
kurumların güçlendirilmesi ve bilim,
teknoloji, inovasyon. Hepsi bir bütünün parçaları. Türkiye ne zaman geri
düşmeye başladı?

30 Kocaeli Odavizyon

1999 sonunda Türkiye’nin AB adaylığının kabulünü takip eden sekiz yıllık
dönemde siyasal ve ekonomik alanda
bir dizi reform hayata geçirildi. Ancak
daha sonra reform ivmesi maalesef
sürdürülemedi. Bugün kişi başına gelirimizin 2007 seviyesinin dahi altında
olduğunu, hukukun üstünlüğü, eğitimin
kalitesi, yüksek teknolojili ürün ihracatı
gibi çeşitli göstergelerde gelişmiş ülkelerde aramızda halen önemli farklar
olduğunu görüyoruz.
Siyasi ve ekonomik reformlara ihtiyaç
olduğunu vurguladınız geçmişten de
örnek vererek. Türkiye’nin bunu hayata geçirmesi nasıl mümkün olacak?
Günümüzde refahın asıl belirleyicisi
ne yer altı kaynakları, ne de fiziksel
sermaye. Refahın en önemli belirleyicisi artık maddi olmayan kaynaklar.
Gelişmiş ülkelerde refah insana, insanın
geliştirdiği teknolojiye ve kurumlara
dayanıyor. O nedenle “insan, bilim,
kurumlar” vurgusunu yapıyoruz. Bu üç
unsurun güçlendirilmesi üzerine kurulu
yeni bir kalkınma anlayışını hayata
geçirmeliyiz. İnsani gelişme alanında ilerlemek için, eğitimde kalite ve
kapsayıcılık, çalışma yaşamında yüksek
standartlar ve kadınların hayatın her
alanında eşitliği olmazsa olmazımız. Bilimsel özgürlük ve özerklik, araştırmaya daha fazla odaklanma bizi teknoloji
ve inovasyonda daha iyi bir noktaya
getirecek. Türkiye’nin kalkınmasında

vazgeçilmez unsur kurumlar ve kurallardır. Hukuk devletini, çoğulcu demokrasiyi, kuvvetler ayrılığını en iyi şekilde
sağlamalıyız. Bu adımları kararlılıkla
atarsak, ekonomik, sosyal ve demokratik açıdan gelişmişlik düzeyini dünyada
üst sıralara yükseltebiliriz.
OECD ülkeleri arasında sıralamalarda
neredeyse her konuda geride Türkiye.
Siz 20 yıllık bir öngörü koydunuz ortaya. İlk adımda ne yapılmalı?
“İnsan, Bilim, Kurumlar” unsurlarındaki adımları eş zamanlı atmalıyız. Çalışmamızda bu konuda bir ekonometrik
analiz var. Eğer bu 3 alanda mevcut
eğilimle devam edilirse, kişi başı
milli gelir 20 yılda ancak 14 bin dolara
çıkabilir. Oysa insan, bilim ve kurum
alanlarında atılacak adımlarla OECD
ortalamalarını yakaladığımızda kişi başı
milli gelirimizi 30 bin dolara yükseltebiliriz. Burada amaç sadece kişi başı
geliri artırmak değil, sadece ekonomik
gelişmeyi sağlamakla kalmayacağız.
Toplumsal açıdan eşitsizlikleri gidermeyi, uluslararası sistemde saygın bir
konum elde etmeyi ve yeşil dönüşümü
başarmayı hedefliyoruz.
Ekonomi yönetiminde de sorunlar
katlanarak büyüyor. Ekonominin doğru
yönetildiğini düşünüyor musunuz?
Aslında iktisadi anlamda pandemi
döneminde Türkiye ekonomisi daralmadı. 2020 tamamında reel bazda

yüzde 2 büyüdük; bu yıl da reel yüzde
9 büyüyeceğimizi hesaplıyoruz. Bu
performansta o dönem enflasyonu yükseltmek pahasına, ucuz kredi
sağlayıp, kredi arzını bollaştırmamız rol
oynadı. Yan etkisi çok yüksek enflasyon
ve azalan kredi arzı oldu. Bu sarmaldan
çıkamayışımızın temelinde, yüksek
büyüme uğruna attığımız ucuz kredi
sağlama adımları rol oynuyor. Her
geçen gün enflasyon ile mücadelemiz
zorlaşıyor. Faiz indirimi yapılsa dahi
artık bu süreç istediğimiz ölçüde uzun
vadeli kredi faizine yansımamakta. Bu
da büyümenin sürdürülebilir olmadığını, kaynak ihtiyacı olduğunu ve o kaynağın maliyetli olduğunu gösteriyor. Esas
mühim olan büyümenin sürdürülebilir
olması, istihdama katkı sağlaması ve
hane halkına yansıması. Büyüme olsa
dahi bu her kesime eşit yansımıyor ve
kapsayıcı değil. Gelir dağılımı eşitsizliği
artıyor. Günü kurtarmak değil uzun
vadeye odaklanmak lazım.
Ekonominin iyi yönetilmesinden anladığımız ne olmalı?
Öncelikle, ekonomi yönetiminin
yol haritasının anlaşılabilir olması. Bu
yolun da son derece istikrarlı, tutarlı
olması lazım. Git-geller olmamalı.
Yatırım kararları sağlıklı alınabiliyor
mu, öngörülebilir mi, verimlilik artışı var
mı, büyüme kalıcı mı… Dikkat ederseniz
bunların hiçbiri direkt faizle ilgili sorular
da değil. Daha kapsamlı stratejik süreçler oluşturmalıyız. Bunlar temelde
kurumların politika inşa etme kapasitesi ile ilgili sorunlar. Geleceği İnşa raporumuzda da bu sürece değinmekteyiz.
Bir ekonominin iyi yönetildiğine kani
olabilmek için öncelikle görüş mesafenizin uzaması gerekir. Ancak bu şekilde
kalıcı yatırım, üretim kararları alınabilir. Hukukun üstünlüğü, regülasyon
ortamı, yatırım ortamı gibi uzun vadeli
konularımız mevcut. Buralarda ilerleme
sağlayabildiğimiz noktada ekonomi iyi
yönetiliyor diyebiliriz.
Enflasyon artışı ortada. Merkez
Bankası “enflasyonla mücadeleden
vazgeçti” mi?
Bu kapsamda atılan adımların,
tercihlerin enflasyonla mücadelede başarılı olacağını düşünmüyoruz. Var olan
yöntemle de, konulan kısa vadeli hedeflere erişilebileceği görüşünde değiliz.
Kur üzerinde yaşanan baskı ve finansal
istikrara halihazırda gelen zarar zaten
bunu da net ortaya koymakta. Üstelik
bu yalnızca son dönemin problemi de
değil. Türkiye’de enflasyon dinamikleri 2015’ten itibaren bozuluyor. Bazı
dönemler doğru politikalara dönme ça-

bamız olsa da buralarda sabırlı davranamıyoruz. Sürekli olarak faiz indirimlerinde aceleci davranıyoruz. Şimdiki
sürecin geçtiğimiz 5-6 yıldan en önemli
farkı şu ki, artık dünyada da enflasyon
var. Rüzgâr arkamızdan esmiyor. Bu
mücadelede önümüze gelen her fırsatı
kaçırdık maalesef. Şimdi de global koşullar bizi çok daha zorlu enflasyonist
bir ortama sokuyor. Fiyat istikrarı olmadan büyüme sağlayamayız. Cümlelerimizde fiyat istikrarı olsa da, buraya
giden yöntemlerimiz sürekli başarısız
olmakta. Bu da ülkemizde alım gücünü
belirgin düşürmekte. Sürdürülebilir bir
tüketici talebinin alım gücünün olmadığı bir ortamda, yatırım ve üretim kararı
almak ne kadar mümkün olabilir? Piyasayı canlandırmanın yolunun maalesef
sadece faizi düşürerek olamayacağını
artık hepimiz görmüş olmalıyız.
Gençler demokrasisi güçlü ülkelere
gidiyor
Öncelikle Türkiye yeterli yetkin
insan yetiştirebiliyor mu? İkincisi de
bunları bu ortamda nasıl tutacak?
Türkiye’de kalsalar bile gençlerin çoğu
uzaktan çalışma olanakları sayesinde
örneğin ‘en başarılı yazılımcılar’ yurt
dışındaki şirketler için çalışıyor…
Yetkin yeni nesiller yetiştirebilmek için eğitimin kalitesi ve kaliteli
eğitime eşit erişimde kat etmemiz
gereken önemli bir mesafe var. Son
dönemde geleceklerini bu ülkede hayal
edemeyen insanların sayısında artış
yaşandığını üzülerek gözlemliyoruz.
Türkiye’den yurt dışına göç edenlerin
sayısındaki artış ve göç edenlerin en
büyük bölümünü 25-29 yaş arası gençlerin oluşturması beyin göçünün önüne
geçilmesinin önemine işaret ediyor.
Yurt dışına göçün sadece ekonomik nedenlerle olmadığını, kurumsal yapıları
ve demokrasisi güçlü ülkelere doğru bir
göçün yaşandığını ise göz ardı etmemeliyiz. Bu durum aslında bize atmamız
gereken adımları da işaret ediyor. Yeni
nesillere bilimi ön planda tutan, yaratıcılığı ve özgür düşünmeyi destekleyen
bir ülke ortamı sunabilmek gerekiyor.
TÜSİAD’ın kötü gidişatla ilgili uzun
dönem sessiz kalması eleştirilerine ne
diyorsunuz?
TÜSİAD bağımsız ve tarafsız
biçimde, Türkiye’nin kalkınmasını ve
ilerlemesini ilgilendiren tüm konularda
görüşlerini açıklıyor. Hukuk devleti,
laiklik, demokratik kurumlar, ekonomi,
toplumsal cinsiyet eşitliği, eğitim gibi
konular TÜSİAD’ın her zaman görüş,
eleştiri ve önerilerini ifade ettiği alanlar
oldu. Kuruluşumuzun 50. yılında da ülke

olarak birikimlerimizin bizi ekonomik ve
toplumsal olarak çok daha iyi seviyelere getirebileceğine inanıyoruz. Geleceği
İnşa Raporumuz da bir yol haritası
niteliğinde.
Dünyanın gündeminde iklim krizi var.
Birçok ülke kömürden çıkacağını,
2030-2050 hedefleri açıkladı. Türkiye
yeterli adımları atıyor mu?
TÜSİAD olarak uzun bir süredir
iklim değişikliği ile mücadelenin ve
Paris Anlaşması’na taraf olunmasının
önceliğini vurguluyoruz. Anlaşmanın
onaylanması ve 2053 karbon-nötr
hedefinin açıklanmasıyla çok önemli bir
adım attık. Geleceği İnşa raporumuzda
da vurguladığımız gibi şimdi önümüzde
kararlılıkla devam ettirmemiz gereken
bir yeşil dönüşüm süreci var. Sektörel
yeşil dönüşüm hedeflerini ve iklim
değişikliğinin etkilerine karşı direnci
destekleyen kısa ve orta vadeli somut
tedbirler belirlemeliyiz. İş dünyası dahil
ilgili tüm tarafların katılımını sağlamalıyız. Paris Anlaşması çerçevesinde
açıklayacağımız Ulusal Niyet Beyanı’nı
da bu yol haritasını temel alarak güncellemeliyiz. Çevre, Şehircilik ve İklim
Değişikliği Bakanlığı’nın çalışmaları bu
hedefe ulaşmak için önemli adımlar.
Yeşil ve çevreci hayata geçmek için, iklim krizinin etkilerini fonlayacak gücü
var mı Türkiye’nin ve iş dünyasının?
Yatırım planlamalarımızı sürdürülebilirlik temelinde yapmalı ve
uluslararası fon kaynaklarına erişim
kanallarını çeşitlendirmeliyiz. Ulusal
düzeyde finansman ve destek mekanizmalarını da güçlendirmemiz gerekiyor.
Teşviklerin bu süreçleri destekleyecek
şekilde kurgulanması önemli. Finans ve
bankacılık sektörünün sürdürülebilir finans araçlarını çeşitlendirecek adımları
atması da sürece hız verecek. Bir diğer
önemli adım ise karbon fiyatlandırmasına yönelik mekanizmalar kanalıyla
oluşan kaynağın, AB’deki gibi, iklim yatırımlarına aktarılması olacak.
İstanbul Sözleşmesi’ne geri dönülmeli
Maalesef Türkiye’de eril söylem
hakim oldukça kadına yönelik taciz,
şiddette de artış yaşandı, yaşanıyor.
Neredeyse her gün bir kadın cinayetinin
yaşandığı bir ülke olduk...Kadına yönelik
şiddetin her türü bir insanlık suçu.
İstanbul Sözleşmesi şiddet mağdurunu
korumak için var. Uzun vadede şiddetin
ortadan kalkması için atılacak adımlarda ise önemli bir referans. Türkiye’nin
sözleşmeye geri dönmesi gerektiğini
vurguluyor, bunu şiddetle etkili mücadele için son derece kritik buluyoruz.
Kocaeli Odavizyon
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[tedarik sanayi ►

TAYSAD Başkanı Albert Saydam

Türkiye otomotivdeki küresel krizi
fırsata çevirebilir

Taşıt Araçları Tedarik
Sanayicileri Derneği
(TAYSAD) Yönetim
Kurulu Başkanı Albert
Saydam, otomotiv
sektöründe yaşanan
küresel krizin atılacak
doğru adımlarla fırsata
çevrilebileceğini söyledi.
Kamunun, hammadde
ve ara mamullere
uygulanan ek vergilerin
kaldırması, KOBİ tanımının
125 milyon TL ciro ile
sınırlandırılmaması ve brüt
ile net ücret arasındaki
farkın OECD ülkeleri
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T

aşıt Araçları Tedarik Sanayicileri Derneği (TAYSAD), otomotiv
sektöründe yaşanan güncel gelişmeler ile tedarik sanayisindeki son durumu ve sektöre ilişkin gelecek öngörülerini paylaştı. Otomotiv sektörünün
yaşadığı küresek krizin derinleştiğine
işaret eden TAYSAD Yönetim Kurulu
Başkanı Albert Saydam, 2022 yılının da
benzer sıkıntılarla geçeceğini vurguladı.
Zorluklara rağmen Türkiye’nin atacağı
doğru adımlarla geçmiş yıllarda olduğu
gibi küresel krizleri fırsata çevirebileceğinin altını çizen Albert Saydam,
kamu ve özel sektörün birlikte hareket
ederek olumsuz havayı Türk otomotiv
sanayinin lehine döndürebileceğini
aktardı. Albert Saydam kamunun uygulayabileceği adımları; hammadde ve
ara mamullere uygulanan ek vergilerin

kaldırması, KOBİ tanımının 125 milyon
TL ciro ile sınırlandırılmaması ve brüt
ile net ücret arasındaki farkın OECD
ülkeleri düzeyine getirilmesi olarak
sıraladı. Özel sektörün ise otomotiv
endüstrisinin geçirdiği hızlı dönüşüme bağlı olarak hızla elektrifikasyona
odaklanması gerektiğini ifade etti.
Albert Saydam, “1997’de Asya mali krizi
yaşanmıştı ve bu kriz Rusya’yı vurmuştu. O dönemden sonra otomotiv
sanayimizde özellikle ihracatta ciddi bir
artış olmuştu. 2008’deki Lehman Brothers krizinden sonra dünya ticaretinden aldığımız pay artmıştı. Eğer doğru
adımları atarsak Türk otomotiv tedarik
sanayinin yine bir sıçrama gerçekleştirmesi mümkün. Doğru adımlarla Türkiye
otomotiv tedarik sanayi yılda 15 milyar
dolar ihracat gerçekleştirerek, dünya

liginde ilk 10’a yükselebilir” dedi.
“2022 daha zor bir yıl olacak”
Küresel otomotiv endüstrisindeki
ciddi belirsizliklerin sürdüğünü belirten TAYSAD Yönetim Kurulu Başkanı
Albert Saydam, dünyanın maliyetleri yönetmek zorlandığını söyledi.
Son bir yılda doğalgaz, çelik, plastik
ve emtia fiyatlarında ciddi artışlar
yaşandığının altını çizen Saydam, bu
artışlara rağmen tedarik sıkıntıları
nedeniyle hammaddeye ulaşmanın
zor olduğunu belirtti. Albert Saydam
şöyle konuştu; “Dünya otomotiv
sektörünün genel ve hemfikir olduğu bir görüş var. Bu görüş, küresel
olarak 2022 yılının çok daha zor bir yıl
olacağı. Hatırlatmak isterim; pandemi olduğu dönemde, işte 2021’de
toparlanacağız, 2022’de ise dünya
otomotiv sektörü olarak 2019’un
üstüne çıkacağız. Hatta 2023’lerde
100 milyon araçlık rakama ulaşılacak
diye bir varsayım vardı. Şu anda bu
mümkün olmayacak, hatta 2022’nin
ne olacağı bile bilinmiyor. Dünya otomotiv sanayinde bu sene 210 milyar
dolarlık bir kayıptan bahsediliyordu.
Şu anda bu rakam 250 milyar dolara doğru gidiyor. Biz, Türkiye olarak
dünya otomotiv ticaretinden yüzde 1,5
ila yüzde 1,7 arasında bir pay alıyoruz.
Dolayısıyla, ana ve tedarik sanayi dahil yaklaşık olarak 3-4 milyar dolarlık
bir kaybımız var. Bugün geldiğimiz
noktada pandeminin başlangıcına geri
döndük. Ne yazık ki kapasite kullanım oranlarımız ciddi oranda azaldı.
Çalışanlarımızın izinlerini kullandırıyoruz. Ancak söylediğimiz gibi, bazı
adımlar atılırsa, özellikle ihracatta bu
kayıpların kapatılabileceğini tahmin
ediyoruz.”
Son 5-6 ayda elektrikli yatırımları
hızlandı
Otomotiv ana ve tedarik sanayinin
şu anda uzun vadeli plan yapamadığını belirten TAYSAD Yönetim Kurulu
Başkanı Albert Saydam, otomotiv
sanayinin ayrıca büyük bir dönüşümle
birlikte var olma savaşı verdiğini de
söyledi. Saydam, “Bu savaşı verirken
tedarik sanayinin hedef pazarlarda
payını artırması mümkün. Bu esasında
bizim mevcut bir kasımız. Ülkemizdeki
çeşitli yaşanmışlıklarla oluşturulmuş
bir kasımız var. Bunu harekete geçirmemiz lazım. Elektrikleşmek alanında
son 5-6 ay içerisinde hiç olmamış
gibi hızlı bazı yatırımların hayata
geçirildiğini gördük. TOGG’un bünyesi
dışında, batarya üretimi konusunda

bir yatırımı var. Başka ana sanayilerimizin de batarya paketi konusunda
yatırım hazırlıkları yaptığını duyuyoruz. Üyelerimizden birisinin daha
iki hafta önce açılışı vardı. 15 milyon
dolar sadece otomotiv ve elektroniğe yatırım yaptılar. Otomotiv ana ve
tedarik sanayi yatırımlarına hızla devam ediyor. Biz, 2022’de pandeminin
geçeceğini, bizim şansımızın artacağını düşünerek ciddi yatırımları hayata
geçiriyoruz. ‘Dönüşüm olacak ama
yavaş olacak’ sözü çok doğru değil.
Dönüşüm hızlı olmak zorunda. Bunun
üç önemli paydaşı var; kanun koyucu,
ana sanayi, otomotiv tedarik sanayi.
Bu üçü arasındaki iletişimin çok iyi
olması lazım. Önümüze sıçramayı doğuracak bir ortam var. Ama bu hedefe
herkesin odaklanması, üzerimizdeki
yüklerin kalkması lazım” diye konuştu.
Kısa vadede odaklayarak avantaj
yaratabiliriz
Sektördeki sanayiciler olarak neler
yapılabilir konusuna özellikle dikkat
çeken TAYSAD Başkan Yardımcısı
Yakup Birinci, “Otomotiv ve tedarik
sanayini bir insan vücuduna benzetirsek, aslında fiziksel özelliklerimizi
yani kapasitemizi, insan gücümüzü,
bu yapılar doğrultusunda oluşturduğumuz mühendislik kabiliyetlerimizi
birçok şeyi fiziksel tarafta kısa vadede
odaklayarak bu avantajı yaratabiliriz.
Şu anda gündemimizde olan çip krizinin yanında lojistik, konteynır krizi de
var, ciddi tedarik sorunları yaşanıyor,
lojistik avantajımızı da fiziksel özellikler içerisinde kısa vadede fırsata
dönüştürme imkanımız var. Ar-Ge
faaliyetlerimizi, inovasyon çalışmalarımızı, girişimci yönümüzü de hemen
orta vadenin ötesinde elektrifikasyon,
yeni teknolojiler neler var diye oraya

odaklanmamız gerekiyor. Zihnimizi bir tarafa odaklamışken beden
olarak da belli faaliyetleri mekanik bir
şekilde sürdürebilmek. Aslında bu da
bizim aşina olduğumuz bir yapı.” diye
konuştu.
Tedarik sanayinin payı yüzde 41
Türkiye’nin küresel büyüme
tahminlerine paralel bir seviyede yılı
tamamlayabileceğini belirten TAYSAD
Yönetim Kurulu Başkanı Albert Saydam, “Ülkemiz üretim olarak şu anda
dünyada 13’üncü sırada yer alıyor.
Bu bizim esasında alıştığımız, belki
son 5-6 seneye göre en iyi durum gibi
gözüküyor ama hep 15 ila 13 arasında
sıkışmış durumdayız. Pazar olarak
baktığımızdaysa yerimiz 17’ncilik.
Bu da gösteriyor ki, biz ihracatçı
bir ülkeyiz. Ülkemizde de esasında
dünyadaki duruma paralel bir üretim
tablosu veya tahminler var. Şu andaki
tahminlere göre 2020’ye göre yüzde
3’lük büyüme hedefleniyor. Küresel
pazarlar için veya üretim verileri için
söylediğimiz durum ülkemiz için de
geçerli. Hepimizin bildiği küresel tedarik zincirindeki sorunlardan dolayı bu
sayıyı da yakalamakta bazı endişelerimiz var. İhracat tutarımız ise güzel bir
veri. Geçen seneye göre tüm otomotiv
sektöründeki ihracat artışı yüzde 24
olarak gerçekleşti. 2017 yılını hep
bir referans noktası olarak alıyoruz.
Türkiye’deki pazarın ve üretimin en
yüksek olduğu dönemdi. Ona göre de
yüzde 2,5’lik bir büyüme var. Tedarik
sanayi özeline baktığımızda bu oranlar daha da sevindirici. 2020’ye göre
tedarik sanayinin ihracat artışı yüzde
35 olarak gerçekleşti. Pay olarak baktığımızda 2017’de tedarik sanayinin
payı yüzde 30’lardaydı, şu anda yüzde
41 seviyesindeyiz” ifadelerini kullandı.
Kocaeli Odavizyon
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[yerel yönetim►

Başkan Büyükakın, ‘’Dünyanın geleceğini

hep birlikte el ele inşa edeceğiz’’

M

armara Belediyeler Birliği ve Kocaeli Büyükşehir
Belediye Başkanı Doç.
Dr. Tahir Büyükakın, 11 Kasım Milli
Ağaçlandırma Günü vesilesi ile Bilişim Vadisi’nde düzenlenen Geleceğe
Nefes Dünyaya Nefes projesiyle
fidanları toprakla buluşturdu. Dikim
öncesi gerçekleştirdiği konuşmada
İklim Krizinden Paris Anlaşmasına,
Büyükşehir Belediyesi’nin ağaçlandırma ve çevre hassasiyetine kadar
birçok konuya değinen Başkan Büyükakın, ağacın yaşam için önemini
anlatarak şuna değindi. Başkan
Büyükakın, “Evrenle uyum içinde
yaşamayı bilmeyen, onu tahrip
etmekten çekinmeyen insanoğlu,
evrenin bu zamana kadar gelmiş
olan tüm zamanlarındaki atmosfere
salınan karbondioksitten çok daha
fazlasını evrene salmaya başladı.
Daha şimdiden dünyanın ortalama
sıcaklığı bir buçuk derece yükseldi”
dedi.
“DÜNYA ÜZERİNDE GÖRDÜĞÜNÜZ
YEŞİLLİKLER ÇÖLLERE BENZEYECEK”
“Evren kendini korur, bunu unutmayın” diyerek sözlerini sürdüren
Başkan Büyükakın, “İnsan oğlu durmayı bilmezse volkanları harekete

34 Kocaeli Odavizyon

geçirir. Volkanlar patlayınca oluşacak gaz tabakası evrenin soğuması
için gerekli ortamı sağlayacaktır.
Asıl mesele insanın kendini koruması. Küresel ısınmaya karşı evreni
korumalıyız diye konuşuyoruz.
Hayır, aslında kendimizi korumamız lazım. Çünkü şu anda bir buçuk
derece artan bir sıcaklık var. Eğer

biz bunu tutmayı başaramazsak
ve ısınma devam ederse öncelikle
bizimde içinde bulunduğumuz bu
coğrafya da çok ciddi ısınmalar olacak. Ülkemizin de bulunduğu geniş
bir ülkeler topluluğu yaşanabilir
olmaktan çıkacak. Dünya ve Akdeniz
bölgesindeki birçok ülke su bulmakta çok zorluk çekecek. Su bulamaya-

cağı için ekinleri yetiştirilemeyecek,
insanlar gerekli gıda maddelerine
ulaşamayacaklar. Dünya üzerinde
gördüğünüz yeşillikler çöllere benzeyecek” şeklinde konuştu.
“TÜRKİYE OLARAK YERKÜREDEKİ
KARBON AYAK İZİMİZ SIFIR OLACAK”
“Çöle karın ve buzulların olduğu
bölgeye yağmurun yağdığı, evrenin
bütün dengelerinin değiştiği bir yere
doğru gidiyoruz” diyerek konuşmasını sürdüren Başkan Büyükakın,
şunları da vurguladı: “Bu olumsuz
gelişmeler insan eliyle oluyor maalesef. Türkiye, Paris anlaşmasını
imzaladı. Sayın Cumhurbaşkanımız,
geçtiğimiz günlerde bunu açıkladı.
Şu anda Türkiye’nin dünyadaki karbon emisyonlarına katkısı sadece
yüzde birdir. Türkiye olarak hede-

fimiz, 2053 yılına gelindiğinde sıfır
karbon emisyonudur. Bu sayede
Türkiye olarak yerküredeki karbon
ayak izimiz sıfır olacak. Bunu bütün
dünya başarmazsa tek başına bizim
başarmamız da yetmeyecek. Bunu
dünya başaramazsa dünya insanlar
için yaşanmaz bir yer olacak. İşte bu
nedenle siz gençlere de çok önemli
ödev düşüyor. 2053 yılında sizler
hayatta olacaksınız. Dolayısıyla
geleceğiniz için sizlerin de geleceğe
dönük çevre projelerinde büyük bir
özveriyle katkı sağlamanız lazım.”
“ÇEVRE KONUSUNDA BÜYÜKLERİNİZE HESAP SORMAK ZORUNDASINIZ”
“Bakın biz Büyükşehir Belediyesi olarak 2004 yılından bu yana
Kocaeli’ne 9 milyon ağaç dikmeyi
başardık” vurgusunu da yapan

Başkan Büyükakın, “2004 yılında
yaşayan kişi başına yeşil alan miktarı 0.4 metrekareydi. Bugün geldiğimiz 13 metrekaredir. Şehrimizde
yapılacak olan yeni Millet Bahçeleriyle toplamında 750 futbol sahası
büyüklüğünde yeşil alan bu şehre
kazandırmış olacağız. Gençler biz
sizin için elimizden geleni yapıyoruz. Sizlerde lütfen geleceğinize
sahip çıkın. Aslında en büyük risk
altında olan sizlersiniz. Sizler artık
büyüklerinizi de yönetmek zorundasınız. Çevre konusunda büyüklerinize hesap sormak zorundasınız.
Çevre konusunda, geri dönüşüm
konusunda, evrenin korunması
konusunda yapacağınız gönüllü
aktivitelerle inşallah geleceğimizi,
dünyamızı daha güzel bir hale getireceğiz” dedi.

“BU KENTİ DAHA YEŞİL BİR KENT
YAPALIM”
“Bizim küresel ısınmayla mücadelemiz, insanların kendi varlığını
koruma mücadelesidir. Burada da
en büyük mücadeleyi siz gençlerle
birlikte vereceğiz” vurgusunu yapan
Başkan Büyükakın, “Sizler öğretmenlerinizle birlikte yeşillendirilecek alanlar tespit edin, biz Kocaeli
Büyükşehir Belediyesi olarak sizlere
fidanları verelim. Valiliğimizle birlikte bu kenti daha yeşil bir kent
yapalım. Bir kez daha sizlere güvendiğimizi, Kocaeli’nin ve Türkiye’nin,
Dünya’nın geleceğini hep birlikte el
ele inşa edeceğimize yürekten inanıyorum. Bir kez daha altını çizerek
ifade ediyorum ki Dünya’nın geleceğini hep birlikte el ele inşa edeceğiz”
diyerek tamamladı.
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her mandalina doğal

LÖSEV
SATSUMASI
değildir!

[kapasite ►

Ekim ayında Kocaeli’de sanayinin
kapasite kullanımı yüzde 71,3 oldu
Aylara göre kapasite kullanım oranlarının seyri
Yıl / Ay (yüzde )
2013 (Türkiye)
2013 (Kocaeli)

1
75,0
69,4

2
73,5
68,2

3
74,2

4
75,0
70,9

5
76,6
71,3

6
77,5
71,8

7
78,1
71,8

8
78,9
70,8

9
77,8
72,0

10
78,6
71,9

11
77,5
71,5

12
78,0
72,4

Yıllık
76,6
71,0

2014 (Türkiye)
2014 (Kocaeli)

75,6
70,5

73,8
71,9

70,0
73,1
70,7

75,1
70,6

74,7
71,4

75,6
71,5

74,9
72,6

74,9
70,6

75,1
70,7

75,4
71,7

75,1
71,9

75,5
70,8

75,0

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

2020 (Kocaeli)

70,5

70,7

68,6

54,3

60,3

61,3

65,1

68,5

69,6

70,5

70,8

70,8

66,7

2021 (Türkiye)

75,4

74,9

74,7

75,9

75,3

76,6

76,7

77,1

78,1

78,0

2021 (Kocaeli)

69,9

70,4

70,7

71,0

70,3

71,1

70,3

71,0

71,3

71,3

T.C. Merkez Bankası tarafından açıklanan Türkiye geneli kapasite kullanım oranı ekim ayında yüzde 78 ile
geçen yılın aynı ayına göre 2.6 puan arttı, eylül ayına göre 0.1 puan geriledi.
Kocaeli Sanayi Odası tarafından her ay açıklanan Kocaeli sanayi kuruluşlarının kapasite kullanım oranı
ekim ayında yüzde 71.3 olarak gerçekleşti. Ekim ayı kapasite kullanım oranı, eylül ayı ile aynı seviyede
gerçekleşirken, geçen yılın aynı ayına göre 0.8 puan arttı.

İstihdam

İç Siparişler

Dış Siparişler

Firma Bildirimleri

Ekim (yüzde)

Firma Bildirimleri

Kasım (yüzde)

1irma Bildirimleri

Kasım (yüzde)

Arttı

27

Arttı

23

Arttı

19

Değişmedi

61

Değişmedi

57

Değişmedi

64

Azaldı

12

Azaldı

20

Azaldı

17

Ekim ayı anketine yanıt veren firmaların bir
önceki aya göre yüzde 27’sinin istihdamlarının arttığı, yüzde 61’inin istihdamlarında
değişim yaşanmadığı, yüzde 12’sinin istihdamlarının azaldığı belirlenmiştir.

Değerlendirmeye
alınan firmaların
ölçekleri

Firmaların yüzde 23’ü kasım ayında iç siparişlerinin arttığını belirtilirken, yüzde 20’si
siparişlerinin azaldığını belirtmiştir. Firmaların yüzde 57’sinde ise sipariş miktarlarında bir değişim yaşanmamıştır.

KOBİ
Büyük
Ölçekli

Ankete katılan firmaların yüzde 19’u dış
siparişlerinin kasım ayında arttığını belirtirken, yüzde 17’si azalış bildirmişlerdir. Firmaların yüzde 64’ünde ise alınan dış sipariş
miktarlarında bir değişim yaşanmamıştır.

Bölgemizdeki sanayi sektöründeki gelişmelerin ve değişmelerin
aylık olarak takip edilmesi amacıyla hazırlanan ekim ayı anketi çerçevesinde Odamızca bir araştırma yapılmıştır. Araştırmaya katılan
firma sayısı 129 adet olup bu firmaların yüzde 76’sı KOBİ, yüzde
24’ü büyük ölçekli firma niteliğindedir.
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Hyundai, 17 Kasım’da tanıtacağı
elektrikli yeni SUV modeli SEVEN’dan
ilk çizimleri paylaştı

• Hyundai, 17 Kasım’da
tanıtacağı elektrikli yeni
SUV modeli SEVEN’dan ilk
çizimleri paylaştı.
• Tasarım önizlemesi yapan
Hyundai, özellikle birinci
sınıf iç mekan deneyimi
sunmaya hazırlanıyor.
• SUV modellerdeki iddiasını
artıran Hyundai, teknoloji
açısından da ön plana
çıkmak istiyor.
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H

yundai Motor Company, 17
Kasım’da Amerika’daki AutoMobility LA’da tanıtacağı
tamamen elektrikli SUV konsepti
SEVEN’in çizim görüntülerini yayınladı. SEVEN, Hyundai’nin elektrikli
mobilitedeki gelecek tasarım ve
teknoloji inovasyonunu simgeliyor. Hyundai’nin bu yeni konsepti,
elektrikli araç (BEV) markası IONIQ
ailesine katılacak yeni SUV hakkında
ipuçları da veriyor.
Hyundai tarafından yayınlanan
görüntülere göre, içten yanmalı
motorlu otomobillerin geleneksel
yapısından çok uzakta bir ambiyans
sunulduğunu anlamak zor olmuyor.
Elektrikli otomobillerin mobilite
açısından getirdiği yeniliklere daha

cesur bir şekilde katkı sağlayan
Hyundai SEVEN, oldukça fonksiyonel
bir iç mekan tasarımına sahip.
SEVEN’in aydınlatma mimarisi,
IONIQ’in benzersiz tasarım kimliği
olan Parametric Pixels tarafından
geliştirilmis. SEVEN’in iç tasarımı da
yine Hyundai’nin IONIQ 5 ile sergilediği alan derinliğini gözler önüne seriyor. Birinci sınıf ve kişiselleştirilmiş
bir kokpit ve oturma düzeni sunan
konsept, kullanıcılarına gelecekte
üst düzey bir konfor ve aynı şekilde kusursuz bir yolculuk deneyimi
sunacak.
Hyundai SEVEN hakkında daha
fazla detaylı bilgi ve resmi görseller,
tanıtımı yapıldıktan sonra paylaşılacak.

[uluslararası ►

Fırsatlar ülkesi; ‘Macaristan’
Kocaeli Sanayi Odası ve Macaristan İhracatı Teşvik Ajansı HEPA Türkiye
tarafından düzenlenen ‘Fırsatlar Ülkesi Macaristan’ seminerinde Türk
şirketlerine sunulan fırsatlar paylaşıldı

K

ocaeli Sanayi Odası (KSO) ve
Macaristan İhracatı Teşvik
Ajansı HEPA Türkiye iş birliği ile
‘Fırsatlar Ülkesi Macaristan’ webinarı
önceki gün gerçekleştirildi. Macaristan ile iş yapmak isteyen şirketlere
yönelik düzenlenen online seminerde,
Macaristan ekonomisi ve sektörleri
hakkında genel bilgilendirmenin yanı
sıra, Macaristan’a yatırım olanakları
ile Macaristan Eximbank tarafından
sağlanan finansman desteklerine
ilişkin bilgiler paylaşıldı.
KSO Genel Sekreteri Memet Barış
Turabi’nin açılış konuşması ile başlayan seminerde HEPA Türkiye Genel
Müdürü Burak Aktaş, Macaristan Büyükelçiliği Ticaret Müşaviri Aron Sipos
ve Macar Eximbank Türkiye Temsilcisi
Arda Tugay sunumları ile katılımcı
firmaları bilgilendirdi.
- Burak Aktaş: Türkiye köprü görevi
görüyor
Webinarda bir sunum gerçekleştiren HEPA Türkiye Genel Müdürü Burak
Aktaş, HEPA Türkiye’nin karşılıklı ticari
ilişkilerin gelişmesi için köprü görevi
görmekte olduğunu belirterek, “HEPA
Türkiye olarak verdiğimiz hizmetler
arasında; Macar şirketlerinin ürün
ve hizmetlerini Türkiye pazarların-
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da tanıtarak katma değer sunmak,
Macar şirketlerin özellikle Kobilerin
Türkiye’de iş yapmasını desteklemek, Macar firmaları Türkiye’den
güvenilir distribütörlerle buluşturmak, Macaristan’dan ithalat yapmak
isteyen, örneğin hammadde ve yarı
mamul temin etmek isteyen Türk şirketlerini doğru tedarikçi ile buluşturmak yer alıyor. Ayrıca tüm bu hizmetleri ücretsiz danışmanlık kapsamında
sunuyoruz” diye konuştu.
- HEPA için Türkiye stratejik öneme
sahip
İhracatın önemli bir kısmının
Avrupa ülkelerine gerçekleştirildiğine
dikkat çeken Burak Aktaş, “Büyüme
stratejileri arasında bu bölgeyi çeşitlendirmek ve doğuya açılma hedefi
bulunan HEPA için Türkiye stratejik
öneme sahiptir. Türkiye’deki başta
ihracat yeteneğine sahip KOBİ’ler
olmak üzere tüm şirketler, Macar
şirketlerinin sağladığı ürün ve hizmetlerle Türki Cumhuriyetler, Orta Asya
ve Afrika’daki ticaretlerini güçlendirebilirler, iş olanağı yaratabilirler. Biz
de HEPA Türkiye olarak farklı sektörlerdeki bu fırsatları sizlere sunmaktan
mutluluk duyuyoruz” şeklinde konuştu.

-Macaristan Avrupa’ya açılan kapı
Macaristan ile köklü tarihi ve
kültürel bağımız bulunduğuna dikkat
çeken Aktaş, ‘Macaristan’ın önemli bir
iş ortağı olmasının başlıca sebepleri
arasında bu köklü ilişkiler, 510 milyon nüfuslu bir pazar olan Avrupa’ya
açılan kapı olması, gelişmiş teknik
altyapı, yatırımcılar için cazip teşvik
sistemi, Avrupa’daki stratejik konumu, açık ekonomi ve yatırım odaklı
dış politika, nitelikli insan kaynağı,
AB içerisinde yüzde 9 ile en düşük
kurumlar vergisi oranına sahip olması,
AB,BM,OECD,WTÖ,NATO,IMF, Avrupa
Komisyonu’na üye olması gibi unsurlar bulunmaktadır” dedi. Macaristan
ve Türkiye arasında ticaret hacminin
3 milyar USD’ye ulaştığını belirten
Aktaş, iki ülke stratejik hedefleri doğrultusunda 6 milyar USD iş hacmine
doğru yol aldıklarını belirtti. Kocaeli
Sanayi Odası’nın üyelerinin otomotiv,
kimya, metal sektörlerinde faaliyet
gösterdiğine dikkat çeken Aktaş,
Macaristan ihracatı ve ithalatında
otomotivin ilk sırada yer aldığını
belirterek iş birliği imkanlarına ve 17
Kasım’da otomotiv konusunda Macar
otomotiv firmalarının katılımı ile yapılacak etkinliğe dikkat çekti.
- Mehmet Barış Turabi: Macaristan ile
ülkemiz arasındaki ticari ilişkilerin son
dönemde de ivme kazandığın
KSO Genel Sekreteri Memet
Barış Turabi açılış konuşmasında
Macaristan’ın, ticari ve ekonomik yönden Türkiye için daima önemli ülkelerden biri konumunda olduğuna dikkat
çekerek, “Kocaeli yüzölçümü bakımından küçük, ancak katma değeri bakımından büyük bir il. İlimizin ekonomik
faaliyetlerinde sanayinin payı yüzde
41,1, Türkiye imalat sanayine sağladığı
katkı ise yüzde 13’tür. 75 şirketimiz
Türkiye’nin ilk 500’de yer alan sanayi
şirketi arasında yer alıyor. İki ülke
arasında 1997 yılında imzalanan STA
ve 2004 yılında tesis edilen Gümrük
Birliği, aramızdaki ticaret hacmine
olumlu katkı sağlamıştır. Macaristan
ile ülkemiz arasındaki ticari ilişkilerin

son dönemde de ivme kazandığını
görüyoruz. Salgına rağmen sağlanan
bu artışın, iki ülke arasındaki ticari potansiyelin önemli bir göstergesi olduğunu görüyoruz. 2001 yılında sadece
350 milyon dolar düzeyinde olan ikili
ticaret hacmimiz, 2020 sonu itibariyle
3 milyar dolara yaklaştı.
İki ülkenin ticaretinde yer alan
başlıca ürünler arasında; motorlu
kara taşıtları, mobilya, makina ve
demir-çelik gelmektedir. Ayrıca çok
önem verdiğimiz Gümrük Birliği’nin
güncellenmesi konusunda da karşılıklı
iş birliğimiz bizim için çok değerli’ diye
konuştu.
- Aron Sipos: Macaristan Orta
Avrupa’nın önemli yatırımlarına ev
sahipliği yapıyor
Macaristan Büyükelçiliği Ticaret
Müşaviri Aron Sipos ise gerçekleştirdiği sunumda Macaristan’ın ihracat programı kapsamında ihracatı
artırmayı hedeflediklerini belirtti.

Macaristan’ın avantajlarını güvenilir
iş ortamı, kaliteli insan gücü, yüzde
9 oranındaki kurumlar vergisi olarak
vurgularken, doğru yatırımlarla bu
oranın yüzde 1.8 oranlarına indiğini
belirtti. Sipos sunumunda “Macaristan
AB ihracatı için merkezi bir konumda
bulunmaktadır, Macaristan üzerinden
24 saatte Avrupa’ya teslimat yapmak
mümkündür. Türkiye için Schengen
bölgesine açılan en yakın kapıdır. Türk
şirketleri 8 bin Euro’dan başlayan
miktarlarla yatırım Macaristan’da
yapabilmekte ve 7 gün içinde şirket
kurabilmektedir. Orta Avrupa’nın
önemli yatırımlarına ev sahipliğine
yapmaktadır. HIPA (Macaristan Yatırımı Destek Ajansı) yatırımlar konusunda tek yetkili resmi kurumdur, lokasyon, devlet destekleri gibi konularda
destek vermektedir” dedi.
- Arda Tugay: Macaristan’a yapılan
yatırımlara finansman sağlıyoruz
Seminerde Macar Eximbank

Türkiye Temsilcisi Arda Tugay ise
“Macaristan’dan yapılan ithalat ve
Macaristan’a yapılan yatırımlara finansman sağlıyoruz. Macaristan’daki
ihracatçıyı 23 aya kadar finanse
ederken, Türk alıcıları ise kredilerle
destekliyoruz. Hizmet verdiğimiz
şirketlerin yüzde 85’i Kobilerden
oluşmaktadır. Bağlı olduğumuz OECD
standartlarına bağlı olarak finanse
ettiğimiz durumlarda yüzde 50 Macar
ürünü olması özelliğini arıyoruz. Proje
finansmanlarında ise yüzde 25 ülke
menşei özelliği arıyoruz. Örneğin bir
Türk müteahhit firması Macaristan’da
bulunan bir taşeron şirketle Afrika’da
bir proje üstlenecekse, Türkiye tarafını
Türk Eximbank ile Macaristan tarafını
Macaristan Eximbank ile sigorta ve
finansman konularında destekliyoruz”
dedi. Tugay Macaristan’ın yatırımlar
konusunda dünyada 9., Avrupa’da 2.
sırada yer aldığını ve büyük ölçekli
firmalar tarafından tercih edildiğini
sözlerine ekledi.
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[kadın girişimciler ►

Beko Satış Direktörü Burak Bilgisel, TOBB Kocaeli Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Nurcan Babalık, TOBB
Kadın Girişimciler Kurulu Başkan Yardımcısı Günseli Özen ile Arçelik-Beko etkinlikle Sorumlusu Berna
Alkan Koç

Girişimin kadın kahramanları
Kocaeli’de buluştu
TOBB ve BEKO iş birliği ile
hayata geçirilen Girişimin
Kadın Kahramanları projesi
Kocaeli’de gerçekleşti.
Etkinlikte kadınlar, yeni
iş fırsatları hakkında
bilgilendirildi

T

ürkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Kadın Girişimciler
Kurulu ve Beko iş birliğinde,
Arçelik Perakende Akademi desteğiyle hayata geçirilen ‘Girişimin
Kadın Kahramanları’ projesi kapsamında gerçekleştirilen buluşmaların
yedinci durağı Kocaeli oldu. Kocaeli
Sanayi Odası (KSO)’nın ev sahipliği yaptığı buluşma KSO Meclis
Salonu’nda çok sayıda kadının katılımıyla gerçekleştirildi. Kadınların
iş hayatında güçlenmesi için TOBB
Kadın Girişimciler Kurulu’nun tüm
Türkiye genelindeki 7 bin girişimci
kadına ulaşma hedefiyle hayata
geçen proje kapsamında Kocaelili
girişimci kadınlara ‘Beko 100 Kadın
Bayi’ projesinin detayları ve yeni iş
fırsatları aktarıldı.
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SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA
Toplantı; TOBB Kadın Girişimciler
Kurulu Başkan Yardımcısı Günseli
Özen, TOBB Kocaeli Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Nurcan Babalık
ve icra kurulu üyeleri, Arçelik Perakende Akademi ve Beko yöneticilerinin katılımı ile düzenlendi. Toplantı
Arçelik-Beko etkinlikle Sorumlusu
Berna Alkan Koç’un selamlama konuşmasıyla başladı. Ardından TOBB
Kocaeli Kadın Girişimciler Kurulu
Başkanı Nurcan Babalık, kürsüye
çıktı. Babalık, emeği geçenlere ve
katılanlara teşekkür ederek şunları kaydetti: “Kadınların hayatın
her alanında güçlenmesi sürdürülebilir kalkınmanın vazgeçilmez
unsurlarından birisidir. TOBB Kadın
Girişimciler Kurulu olarak, geçmişten günümüze çeşitli proje ve
eğitim programlarla ekosistemimizi
güçlendirmeye çalışıyoruz. Kadın
girişimcilerimizle sürdürülebilir bir
kalkınma gayreti gösteriyoruz.
GİRİŞİMCİLİK KÜLTÜRÜNÜN
YAYGINLAŞMASI
Bugün burada TOBB Kadın Girişimciler Kurulu ve Beko iş birliğinde,
Arçelik Perakende Akademi desteğiyle hayata geçirilen Girişimin
Kadın Kahramanları Projesi için bir

aradayız. Kadınlarımıza birer Beko
bayisi olma fırsatını sunabilme,
kadınlarımızın iş hayatına girmesi
için cazibe oluşturmasını istiyoruz.
TOBB Kadın Girişimciler Kurulu ve il
kadın girişimciler kurullarımızla kadınlarımızın iş hayatında daha etkin
yer alması için pek çok seminer ve
eğitim programları düzenliyoruz.
Girişimcilik kültürünün yaygınlaşması için çalışıyoruz. Kadın girişimcilerimizin daha inovatif ve katma
değerli projelerde yer almaları için
elimizden geleni yapıyoruz. Bölgemizde kadınlarımıza sunduğumuz
seminer, yarışmalar ve çalışmalarla girişimcilerimize pek çok fırsat
sunuyoruz. Geçmişte olduğu gibi
bugün de yarın da kadın girişimciliği
için birçok kadının hayatına dokunmaya ve işlerini geliştirmeleri için
destek olmayı sürdüreceğiz.”
BU PROJEDE KADINI GÜÇLENDİRME
HEDEFİ VAR
Ardından söz alan TOBB Kadın
Girişimciler Kurulu Başkan Yardımcısı Günseli Özen, TOBB Başkanı
Rifat Hisarcıklıoğlu ve TOBB Kadın
Girişimciler Kurulu Başkanı Nurten
Öztürk adına katılımcılara sevgiyle
selamlarını ileterek başladığı konuşmasında, “Başarıya çabuk ulaş-

mak isteyen bir toplumuz, hemen
sonuca ulaşmak istiyoruz. Toplumsal olarak baktığımızda neden
olmuyor noktasında her birimize
başka başka sorumluluklar düşüyor. Bu projeyi neden destekliyoruz
dediğimiz noktada da bu projede
hem kadını güçlendirme var hem
de eğitim var. Girişimci kadın nasıl
olunur noktasında da ayakları yere
basan bu proje oluşturulurken Arçelik, Beko ve TOBB olarak çok çalıştık. Girişimin Kadın Kahramanları
projesi kapsamında pek çok şehre
ulaştık. Her biri bizden çok şey öğrenmiştir. Biz de her bir kentten pek
çok kazanım elde ettik. Gittiğim tüm
yerleri kalbimde taşıyacağım ve hiç
unutmayacağım, iyi ki varsınız” dedi.
GÜVENLİ, REKABETÇİ VE DONANIMLI
Son olarak Beko Satış Direktörü
Burak Bilgisel söz alarak ‘Beko 100
Kadın Payi’ projesinin detaylarını
paylaştı. Bilgisel konuşmasında
şunları paylaştı: “Beko olarak her
zaman kadınların iş dünyasına
katılımını destekliyor ve yanlarında
duruyoruz. Girişimci kadınların desteklenmesi ve güçlenmesini hedeflediğimiz bu yolda Girişimin Kadın
Kahramanları Projesi kapsamında
gerçekleştirmeyi çok istediğimiz
yüz yüze eğitimlerle Kocaeli’nde
olmanın mutluluğunu yaşıyoruz.
İş hayatındaki cesaretlerinin altını
eğitimle doldurabilmek ve kadınların güvenli, rekabetçi ve donanımlı
bir şekilde iş hayatında hak ettikleri
yerleri almalarına destek olmak bu
projenin öncelikli hedefini oluşturuyor.
KAPIMIZ SONUNA KADAR AÇIK
100 Kadın Bayi Projemiz ile entegre olması sebebiyle eğitimlerden
sonra Beko bayisi olmak isteyen
Marmara’daki girişimci kadınlarına da kapımızın sonuna kadar açık
olduğunu aramıza katılmalarından
mutluluk duyacağımızı paylaşmak
isterim.” Konuşmaların ardından
soru-cevap kısmına geçildi, kadınların merak ettiği sorular özenle
yanıtlanarak toplantı sonlandırıldı.
Tüm bölgeleri kapsayan Girişimin
Kadın Kahramanları Projesi eğitim
toplantıları 2021 Aralık’a kadar
sırasıyla; Konya, Çanakkale, Mersin,
Gaziantep, Aydın, Antalya, Karabük
ve İzmir’de TOBB Kadın Girişimciler
Kurulu ve Beko iş birliğinde, Arçelik Perakende Akademi desteğiyle
devam edecek.

TOBB ve BEKO iş birliği ile hayata geçirilen Girişimin Kadın Kahramanları
projesi Kocaeli’de gerçekleşti. Etkinlikte kadınlar, yeni iş fırsatları hakkında
bilgilendirildi

TOBB Kadın Girişimciler Kurulu Başkan Yardımcısı Günseli Özen, Kocaeli
Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Nurcan Babalık ve icra kurulu üyeleri

TOBB Kocaeli Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Nurcan Babalık, TOBB Kadın
Girişimciler Kurulu Başkan Yardımcısı Günseli Özen’e plaket takdim etti
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8. ARGE ve Tasarım Merkezleri İle Teknoloji
Geliştirme Bölgeleri Zirvesi yapıldı

8

. ARGE ve Tasarım Merkezleri
İle Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Zirvesi, Sanayi ve Teknoloji
Bakanı Mustafa Varank ile birlikte Vali
Seddar Yavuz’un katılımlarıyla gerçekleştirildi.
Bilişim Vadisi Kongre Merkezinde gerçekleşen programa; Sanayi ve
Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ve
Vali Seddar Yavuz’un yanısıra, Kocaeli Milletvekilleri İlyas Şeker, Radiye Sezer Katırcıoğlu, Cemil Yaman,
Mehmet Akif Yılmaz, Tahsin Tarhan,
Samsun Milletvekili Fuat Köktaş, Bitlis
Milletvekili Vahit Kiler, Denizli Milletvekili Şahin Tin, Düzce Milletvekili
Fahri Çakır, Elazığ Milletvekili Metin
Bulut, Zonguldak Milletvekili Ahmet
Çolakoğlu, İstanbul Milletvekili Osman
Boyraz, Antalya Milletvekili Abdurrahman Başkan, Manisa Milletvekili Semra Kaplan Kıvırcık, Ankara Milletvekili
Ayhan Altıntaş, Deniz Eğitim Öğretim
ve Garnizon Komutanı Tümamiral
Ayhan Gedik, Cumhurbaşkanlığı Dijital
Dönüşüm Ofisi Başkanı Ali Taha Koç,
TBMM Komisyon Başkanı Ziya Altunyaldız, Büyükşehir Belediyesi Başkan
Vekili Yaşar Çakmak, Gebze Teknik
Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Muham-
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met Hasan Aslan, İstanbul Ticaret
Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yücel
Oğurlu, Yıldırım Beyazıt Üniversitesi
Rektörü Prof. Dr. İbrahim Aydınlı, Ege
Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet
Budak, Karadeniz Teknik Üniversitesi
Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Çuvalcı,
ASELSAN Yönetim Kurulu Başkanı
Prof. Dr. Haluk Görgün, Vali Yardımcısı
Yusuf Cıbır, OSBÜK Başkanı Memiş
Kütükçü, TUSAŞ Genel Müdürü Temel
Kotil, Necmettin Erbakan Üniversitesi
Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Oğuz Doğan, Doğu Marmara Kalkınma Ajansı
Genel sekreteri Mustafa Çöpoğlu,
Bilişim Vadisi Genel Müdürü A. Serdar
İbrahimcioğlu ve çok sayıda davetli
katıldı.
Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın
okunması ile başlayan programda ARGE Teşvikler Genel Müdürü Bilal Macit
ve Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm
Ofisi Başkanı Ali Taha Koç’un konuşmalarının ardından Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank yaptığı
konuşmada; “Sekizinci Ar-Ge ve Tasarım Merkezleri ile Teknoloji Geliştirme
Bölgeleri Zirvesi ödül törenini, ekosistemin kat ettiği mesafeyi göstermesi
bakımından çok değerli buluyorum. Bir

önceki törende AR-GE Merkezleri ve
Teknoloji Geliştirme Bölgeleri ödüllerini birleştirmiştik. Bu yıl buna tasarım
merkezlerimizi de ekledik. Özel sektörün ar-ge ve inovasyon kabiliyetlerini
çok daha ileri noktalara taşıyan bu
altyapılar, nitelik ve nicelik olarak her
geçen gün büyüyor. Sizlerin üstün
gayretleriyle buralarda, küresel rekabetçiliğimizi artıracak birçok teknolojik
ürün ve hizmet geliştiriliyor.
Marifet, İltifata Tabidir
Pandeminin gölgesinde geçen son
iki yılda bunu zaten net bir şekilde
gördük. Acil ihtiyaç duyulan sağlık
ekipmanlarından yazılıma kadar birçok alandaki başarılı projeler buralarda hayat buldu. Amacımız, göğsümüzü
kabartan bu başarı hikayelerinin
artarak devam etmesi. Tabi maliyetini
ve zahmetini düşündüğünüzde, ar-ge
ve inovasyona yatırım yapmak hem
meşakkatli hem de riskli bir süreç.
Verilen emeklerin ve elde edilen sonuçların bu manada görünür kılınması
önemli. Ne demişler, marifet iltifata
tabidir. Onun için önemli bir görev ifa
ettiğini düşündüğümüz bu törenleri
düzenli olarak gerçekleştiriyoruz.

Böylece hem sizlerin motivasyonunu
daha da artırmış hem de henüz bu işlere başlamamış firmaları teşvik etmiş
oluyoruz. Aslında AR-GE ve inovasyon
konusunda elini taşın altına koyan
her işletmemiz ödülü sonuna kadar
hak ediyor. Ama süreci bir yarışma
havasına büründürdüğümüzde oluşan
sinerjiden gayet memnunuz. Bunun
için de objektif ve bilimsel yöntemlere dayalı bir endeks oluşturup çeşitli
kategorilerde sıralamalar yapıyoruz.
Bu sıralamalarda ilk 3’e girenlere
ödüllerini takdim ediyoruz. İşte bugün
de Ar-Ge ve Tasarım Merkezleri için 10
kategoride 30 ödül; Teknoparklar için
ise 4 kategoride 12 ödül olmak üzere
toplamda 42 ödül takdim edeceğiz.
İstihdam, proje kapasitesi, iş birliği, ticarileşme ve fikri mülkiyet gibi
konuları içeren bu endeksle bir nevi
performans değerlendirmesi de yapmış oluyoruz. Böylece hem siz hem de
Bakanlık olarak biz, altyapılarımızdaki
gelişime açık yönleri tespit etme ve
gerekli iyileştirmeleri yapma fırsatı buluyoruz. Ben bu vesileyle ödül
almaya hak kazanan Ar-Ge tasarım
merkezleri ile teknoparklarımızı tebrik
ediyorum. Başarılarınız daim olsun.
Ayrıca, törenin düzenlenmesinde
emeği geçen tüm çalışma arkadaşlarımla paydaşlarımıza da teşekkürlerimi sunuyorum.
Ar-Ge’yi, İnovasyonu Baş Tacı
Ediyoruz
Sağladıkları desteklerle sadece 5
olan Teknoloji Geliştirme Bölgesi sayısını 89’a çıkardıklarını belirten Bakan
Varank; Pandemi ve iklim değişikliği
ile birlikte küresel rekabetin çok daha
farklı bir boyuta taşındığını görüyoruz. Bu durum, teknolojik gelişmelerin öncüsü olan Ar-Ge ve inovasyon
faaliyetlerini de her zamankinden
daha önemli kılıyor. Bunun bilincindeyiz ve tüm çalışmalarımızda Ar-Ge’yi,
inovasyonu baş tacı ediyoruz. Esasında biz hükümet olarak 19 yıldır bunun
mücadelesini veriyoruz. Tabi gönül,
göreve geldiğimizde oturmuş bir
ekosistem bulmayı arzu ederdi. Ancak
maalesef biz öyle bir ortam bulamadık. Bu yüzden adeta sıfırdan bir
ekosistem inşa etmek için kolları sıvadık. Sağladığımız desteklerle sadece
5 olan Teknoloji Geliştirme Bölgesi
sayısını 89’a çıkardık. Teknoparklar
ülkemizdeki yenilikçi ve teknoloji
tabanlı girişimciliğin kalbi oldu. Bugün
geldiğimiz noktada Teknoparklar;
ulusal ve uluslararası yatırımcıların
ciddi yatırımlar yaptığı, milyonlarca
dolarlık ihracatın gerçekleştiği, yapay

zekâ, sağlık ve drone teknolojileri gibi
stratejik alanlarda kritik projelerin
yürütüldüğü bölgelere dönüştü. Teknoparklarla birlikte, Ar-Ge ve Tasarım
Merkezleri de inovasyon ekosistemimizi besleyen bir diğer önemli unsur.
İlk defa bizim dönemimizde başlayan
bu yapıların sayısı bugün 1.600’ün
üzerinde. İşte bu altyapılar ve buralarda sizlerin yaptığı özverili çalışmalar
sayesinde ülkemiz, Ar-Ge ve inovasyon konusunda çok önemli ilerlemeler
kaydetti. Geçtiğimiz yıl Ar-Ge harcamaları, özel sektörün öncülüğünde
bir önceki yıla göre % 20 artarak 55
Milyar Liraya yükseldi. Hükümetlerimiz döneminde, Ar-Ge harcamalarının
milli gelire oranı binde 5’ten % 1,09’a
çıktı. Ar-Ge istihdamı 6 kat artarak
200 bine, yerli patent sayısı da 20 kat
artışla 8 bin 200’e ulaştı.
Ar-Ge Teşviklerinin Uygulanma
Süresini 2028’in Sonuna Kadar
Uzattık
Teknoparklar ile Ar-Ge ve Tasarım
Merkezlerinde uzun zamandır talep
edilen uzaktan çalışma uygulamasını
hayata geçirip kapsamını genişlettiklerini vurgulayan Bakan Varank; Bizler
Ar-Ge ve inovasyon ekosistemimizin
gelişimi için gerekli kolaylıkları her
zaman sağladık, sağlamaya da devam
ediyoruz. Bildiğiniz üzere pandemi
döneminde hızlı bir şekilde aksiyon
aldık. Ar-ge teşviklerinin uygulanma
süresini 2028’in sonuna kadar uzattık.
Teknoparklar ile Ar-Ge ve Tasarım
Merkezlerinde uzun zamandır talep
edilen uzaktan çalışma uygulamasını
hayata geçirip kapsamını genişlettik.
Girişimcilerimizin en önemli ihtiyacı
olan finansmana erişim noktasında
daha önce yapılmamış çok önemli
adımlar attık. Teknoloji ve İnovasyon Fonu, İstanbul Bölgesel Girişim
Sermayesi Programı, TechInvestTR
gibi bizzat içinde olduğumuz fonlarla
kaynakları girişimcilerin hizmetine
sunduk. TÜBİTAK ve KOSGEB aracılığıyla özel sektörün Ar-Ge projelerini
desteklemek üzere kapsayıcı destek
programlarını hayata geçirdik. İşte
yerli ve milli otomotik şanzıman, turbojet motoru, tıbbi ventilasyon cihazı,
tünel açma makineleri gibi ürünler
bu destek programlarının katkılarıyla
ortaya çıktı.
Dijital Dönüşümde, Yeşil Dönüşümde,
Yapay Zekâda, Elektrikli ve Otonom
Araçlarda Hatta Uçan Arabalarda
Firmalarımız Ciddi Çalışmalar
Yürütüyor.
Dijital dönüşümde ülkemizi kritik

teknolojilerin pazarı değil üretim üssü
yapmak için işletmelere büyük çaplı
destekler sağladıklarını belirten Bakan
Varank; Biz bugün Milli Teknoloji Hamlesi vizyonuyla tam zamanında doğru
alanlara yatırım yapıyoruz. Dijital
dönüşümde, yeşil dönüşümde, yapay
zekâda, elektrikli ve otonom araçlarda
hatta uçan arabalarda firmalarımız
ciddi çalışmalar yürütüyor. Dijital dönüşümde ülkemizi kritik teknolojilerin
pazarı değil üretim üssü yapmak için
işletmelerimize büyük çaplı destekler
sağlıyoruz. Yeşil dönüşümde AB Yeşil
Mutabakatına uyum çerçevesinde eylemlerimize hız kazandırdık. TÜBİTAK
aracılığıyla yeşil dönüşümde Ar-Ge ve
inovasyona ilişkin ciddi destekler sağlıyoruz. Yapay zekânın doğru yönetişimi için Dijital Dönüşüm Ofisi ile birlikte
Ulusal Yapay Zekâ Stratejisi’ni yayımladık. Elektrikli ve otonom araçlarda
yüz akımız olan TOGG, seri üretim
bandından ineceği günlere hızla yaklaşıyor. Birileri kabul etmek istemese
de ülkemiz, teknoloji tabanlı girişimleri
sayesinde dünyadan ses getiren işlere
imza atıyor. İşte Türkiye’de milyar dolar değerlemeye ulaşan start-up’ların
yani UNİCORN’ların sayısı 5’e ulaştı.
Bu UNİCORN’lardan bir tanesi teknoloji geliştirme bölgelerinden çıktı. Üç
tanesi kendi Ar-Ge Merkezine sahip.
Tabi bunlar sadece birer işaret fişeği.
Göreceksiniz, Allah’ın izniyle bundan
sonra daha hızlı gelişmelere şahitlik
edeceğiz. İnovasyon ekosistemimizin
tecrübesi arttıkça ülkemizin rekabetçi
pozisyonu da daha da güçlenecek.
Milli Teknoloji Hamlesi Hedeflerimize
Inovasyon Ekosisteminin Dinamosu
Olan Sizlerle Ulaşacağız.
Sanayi ve teknoloji ekosistemi
sayesinde ülkemizin, son dört çeyrektir üretime ve yatırıma dayalı ciddi bir
büyüme gerçekleştirdiğini belirten Bakan Varank; Bakınız bugün bazılarının
ısrarla görmezden gelmeye çalıştığı
sanayi ve teknoloji ekosistemi sayesinde ülkemiz, son dört çeyrektir üretime ve yatırıma dayalı ciddi bir büyüme
gerçekleştiriyor. İhracata baktığımızda
yine aynı başarıyı görebiliyoruz. 12 aylık ihracatımız 215 milyar dolara ulaştı.
Elbette biz bunları yeterli görmüyoruz.
İhracatta nicelik artışıyla beraber nitelik artışını da tam anlamıyla yakalamak mecburiyetindeyiz. Açıkçası bizler
nitelik artışının dinamosu olarak sizleri
görüyoruz. İhracatımızın orta yüksek
ve yüksek teknoloji payının yükseltilmesi sizin araştırma ve geliştirmede
yakalayacağınız başarılardan geçiyor.”
dedi.
Kocaeli Odavizyon
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Neden Kurumsal Yönetim?
Odamız, TÜRKONFED
ve DOĞUMARSİFED’in
destekleri, TKYD organizasyonunda ve İZGİAD’ın
ev sahipliğinde gerçekleştirilen ‘Neden Kurumsal
Yönetim?’ konulu webinara KSO Başkanı Ayhan
Zeytinoğlu panelist olarak
katıldı.

Antrepo rejimi ve son düzenlemelere göre teminat
uygulaması
Odamız ve Doğu Marmara
Gümrük ve Dış Ticaret
Bölge Müdürlüğü iş birliği
Odamız
ve Doğu
Marmara
ile
‘Antrepo
Rejimi
ve
Gümrük
ve
Dış
Ticaret
Son Düzenlemelere Göre
Bölge Müdürlüğü
iş birliği
Teminat
Uygulaması’
ile
‘Antrepo
Rejimi
ve Son
webinarı gerçekleştirildi.
Düzenlemelere Göre
Teminat Uygulaması’ webinarı gerçekleştirildi.

Kamerun Ticaret Bakanı Mbarga ile görüşme
KSO Yönetim Kurulu
Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, Yönetim Kurulu
Başkan Yardımcısı olduğu
TOBB’u temsilen, Kamerun Ticaret Bakanı
Luc Magloire Atangana
Mbarga ile İstanbul’da
bir araya geldi.Kamerun Ankara Büyükelçisi
Victor Tchatchouwo’nun
da katıldığı görüşmede,
Türkiye-Kamerun ticari
ve ekonomik ilişkileri ve
olası iş birliği olanakları
ele alındı.
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‘Belçika, Flaman Bölgesi Yenilikçi Üretim
Teknolojileri’ webinarı
Odamız ve Flaman Bölgesi Ticaret Ataşeliği işbirliğinde ‘Belçika, Flaman
Bölgesi Yenilikçi Üretim
Teknolojileri’ webinarı
gerçekleştirildi. Webinarda; yeni pazarlara
açılmayı veya büyümeyi
hedefleyen firmalarımız için Belçika Flaman
Bölgesi ileri üretim
teknolojileri, hibeler ve

bölgenin üretim ekosistemi hakkında bilgilendirme
yapıldı. Flaman Bölgesi
Yatırım ve Ticaret Ataşesi
Sara DECKMYN, Yatırımlar Direktör Yardımcısı
Peter VERPLANCKEN, AB
Hesap Yöneticisi Ger van
den KERKHOF, Ceo Johan
POTARGENT yatırım
olanaklarıyla ilgili sunum
gerçekleştirdi.

Borsa İstanbul Genel Müdürü
Korkmaz Ergün’ün ziyareti
Borsa İstanbul Genel
Müdürü Korkmaz Ergün
ile Denetim ve Gözetim Kurulu Başkanı Arif
Tuncay Ersöz, Odamızı ziyaret ederek KSO Yönetim
Kurulu Başkanımız Ayhan
Zeytinoğlu, Meclis Başkanı Hasan Tahsin Tuğrul ve
üye işletmelerin temsilcileriyle bir araya geldi.

‘Elektronik Teşvik Uygulama Sistemi (E-TUYS) ve
Çözüm Önerileri’ semineri
KSO Sanayi Destek
Merkezi’nin düzenlediği ‘Elektronik
Teşvik Uygulama
Sistemi (E-TUYS)
ve Çözüm Önerileri’
semineri gerçekleşti.
Seminerde; yatırım
teşvik danışmanları
Cemil Aladağ ile

Mehmet İnanır, güncel ve yürürlükteki
teşvik mevzuatı çerçevesinde E-TUYS
uygulama esaslarını
anlattı, yatırımlarda
devir işlemleri ve bir
yatırımın bütünüyle
satışı konularının
detaylarını paylaştı.

Kocaeli Odavizyon
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Erasmus Programı tanıtımı
KSO Başkanı Ayhan
Zeytinoğlu, Gölcük Şehit
Volkan Mesleki ve Teknik
Anadolu Lisesi Erasmus
programı lansmanına
katıldı.

Avrupa Yeşil Mutabakatı’na Uyum ve AB Fonları
seminerine katılım
KSO Başkanı Ayhan
Zeytinoğlu, Yönetim
Kurulu Başkanlığını
Odamız veİKV
Doğu Marmara
üstlendiği
Gümrük
ve
Dış Ticaret
tarafından hibrit
olarak
Bölge
Müdürlüğü
iş birliği
gerçekleştirilen ‘Avrupa
ile
‘Antrepo
Rejimi
Son
Yeşil Mutabakatı’naveuyum
Düzenlemelere
Göre
ve AB Fonları’ konulu
Teminat Uygulaması’
weseminere
online olarak
binarı gerçekleştirildi.
katılarak
açılış konuşması
gerçekleşirdi.

Belçika’nın İstanbul Başkonsolosu Serge
Dickschen’e ziyaret
KSO Başkanı Ayhan
Zeytinoğlu, Yönetim
Kurulu Başkanı olduğu İKV’yi temsilen,
7 Ekim 2021 tarihinde, Belçika’nın İstanbul Başkonsolosu
Serge Dickschen’i
ziyaret etti. Görüşmede, Türkiye ve AB
ilişkilerindeki güncel
gelişmeler, AB’nin
reform süreci gibi
başlıklar üzerinde

48 Kocaeli Odavizyon

duruldu. Türkiye ve
Belçika arasındaki
ekonomik ilişkiler
hakkında sohbetin
de yapıldığı ziyarette bu ilişkilerin daha
da geliştirilmesi ve
niteliğinin artırılması
konusunda geliştirilebilecek projeler
konuşuldu. Ziyarete
İKV Genel Sekreteri
Doç. Dr. Çiğdem Nas
da katıldı.

Kocaeli Çevre Şurası’na katılım
KSO Başkanı Ayhan
Zeytinoğlu, KSO’nun da
paydaşı olduğu ‘Kocaeli
Çevre Şurası’na katıldı.
Etkinlikte KSO 27. Şahabettin Bilgisu Çevre
Ödülleri sahiplerine çevre
duyarlılıklarından dolayı
çiçek verildi.

Yalova Ticaret ve Sanayi Odası’na ziyaret
KSO Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, Yalova Ticaret ve
Sanayi Odası Başkanı Sn.
Tahsin Becan’ı ziyaret etti.

Fırsatlar Ülkesi Macaristan webinarı
KSO ve HEPA
Türkiye iş birliği
ile ‘Fırsatlar Ülkesi
Macaristan’ konulu
webinar düzenlendi. Macaristan ile
iş yapmak isteyen
Oda üyelerine
yönelik düzenlenen
seminerde; Macaristan ekonomisi ve
sektörleri hakkında
genel bilgilendirmenin yanı sıra,
söz konusu ülkeye
yatırım olanakla-

rı ile Macaristan
Eximbank tarafından sağlanan
finansman desteklerine ilişkin bilgilendirme yapıldı.
Toplantıda; HEPA
Türkiye Genel Müdürü Burak Aktaş,
Macaristan Ticari
Ateşesi Áron Sipos
ile Macar Eximbank
Türkiye Temsilcisi Arda Tugay
bilgi paylaşımında
bulundu
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Meslek Komitesi toplantıları online gerçekleştirildi
KSO Ağaç ve Ağaç Ürünleri ile Mobilya İmalatı
Sanayi Grubu’nu temsil
eden 6. ve 26. meslek komitelerinin ekim ayı ortak
komite toplantısı yapıldı.
Toplantıda; giderlerdeki
artışlar ve sektörün sorunları görüşüldü.

KSO Kağıt Ürünleri ve
Matbaacılık Sanayi
Grubu’nu temsil eden 7.
Meslek Komitesi, ekim ayı
toplantısını gerçekleştirdi.
Toplantıda hammadde
fiyatlarındaki artışın
sektöre etkileri değerlendirildi.

KSO 9. ve 10. Kimya Komiteleri, ekim ayı toplantısını “Kapalı Çevrim Sistemi
Projesi, Proses Emniyeti
Sempozyumu ve su geri
kazanımı” gündemi ile online olarak gerçekleştirdi.
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KSO Plastik İnşaat Malzemeleri ve Diğer Plastik Ürünler
KSO Demir Dışı Metaller Sanayi Grubu’nu temsil eden 18.
Sanayi Grubu’nu temsil eden 13. Meslek Komitesi ekim ayı meslek komitesi, ekim ayı toplantısını gerçekleştirdi. Toptoplantısını gerçekleştirdi. Toplantıda; hammadde ve OSB lantıda sektöre dair gelişmeler görüşüldü.
arsalarındaki fiyat artışları, eleman ihtiyacı ile gümrüklerde
yaşanan sorunlar ele alındı.

KSO Genel Amaçlı Makine İmalatı Sanayi Grubu’nu temsil eden 23. Meslek Komitesi kasım ayı toplantısını gerçekleştirdi.
Toplantıda, ‘Sanayi Uzman Projesi’nin sürdürülebilirliği görüşüldü, 8-10 Aralık tarihlerinde yapılacak olan Santek Digitial
Fuarı hakkında komite üyelerine bilgi verildi.

KSO 24. ve 36. Otomotiv Meslek Komiteleri
ortak komite toplantısını gerçekleştirdi.
Toplantıda son günlerde yaşanan ekonomik dinamiklerin
sektöre etkileri, 2022
yılı hedef analizleri
ve enerji maliyetleri
görüşüldü.
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KSO Diğer Ulaşım Araçları Bakım ve Onarım Sanayi Grubu’nu temsil eden 25.Meslek Komitesi, Meclis Üyesi Yakup Ekşi’nin
firması Ekcan Otomotiv’de kasım ayı toplantısını gerçekleştirdi. Toplantıda sektörel gelişmeler değerlendirildi.

KSO Makine Kurulum Hurda Atık Bertarafı ve
Enerji Sanayi Grubu’nu temsil eden 27. Meslek Komitesi, kasım ayı toplantısını gerçekleştirdi. Komite üyeleri, sektörel gelişmeler
hakkında bilgi paylaşımında bulundu.

KSO Plastik Mamül
İmalatı Sanayi Grubu’nu
temsil eden 34. meslek komitesi, kasım ayı
toplantısını gerçekleştirdi. Toplantıda; enerji
maliyetlerindeki artış,
hammadde tedarikinde
yaşanan sıkıntılar ile
nakliye maliyetlerindeki
artışlar görüşüldü
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KSO Sanayi Dijital Dönüşüm Komisyonu toplantısı gerçekleştirildi.
Toplantıda; UNDP Türkiye ve Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı işbirliğinde
geliştirilen ‘Dijital Yo/Digital Way’ projesi kapsamındaki dijitalleşme
platformu görüşüldü, öneriler değerlendirildi.

KSO Hesapları İnceleme Komisyonu ekim ayı
toplantısını gerçekleştirdi.

KSO Çevre İhtisas Komisyonu toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıda; müsilaj sorunu ve bu kapsamdaki çalışmalar, sıfır
atık belgesi, AB Yeşil Mutabakatı, yeşil OSB, yeni yayınlanan mevzuatlar ile yaklaşan çevre etkinlikleri değerlendirildi.

KSO Organize Sanayi Bölgeleri Komisyonu, online olarak toplantısını gerçekleştirdi. Toplantıda; T.C. Sanayi
ve Teknoloji Bakanlığı’nca
hazırlanan 4562 sayılı OSB
Kanun teklifi hakkında istişarede bulunuldu.
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KSO Hazır Yemek ve Şekerleme Sanayi Grubu’nu
temsil eden 3.Meslek
Komitesi, Komite Başkanı
Yüksel Güven’in firması
Aş-San Gıda’da bir araya
gelerek kasım ayı toplantısını gerçekleştirdi.
Toplantıda, sektördeki
gelişmeler görüşüldü.

KSO Kimya Sanayi
Grubu’nu temsil eden 9.
ve 10. Meslek Komiteleri
kasım ayı toplantısını
gerçekleştirdi. Toplantıda;
Yeşil Mutabakat, Telsiz
Projesi, enerji ve hammadde fiyatları hakkında görüş alışverişinde
bulunuldu.

KSO Başkanı Ayhan
Zeytinoğlu, TOBB Başkan
Yardımcısı olarak sorumlu
olduğu TOBB Kimya Sanayi Meclisi Toplantısı’na
Meclis Başkanı Timur Erk
ile birlikte başkanlık etti.
Toplantıda kimya sanayi
sektörünün sorunları
görüşüldü.
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TBMM Sanayi Komisyonu’ndan
TOGG’a ziyaret

S

anayi ve Teknoloji Bakanı
Mustafa Varank, TBMM Sanayi,
Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar,
Bilgi Ve Teknoloji Komisyonu başkan
ve üyeleriyle birlikte Türkiye’nin Otomobili Girişim Grubu’nu (TOGG) ziyaret etti. TOGG’un Bilişim Vadisi’ndeki
Kullanıcı Deneyim Merkezi’ndeki teknik gezide milletvekilleri, Türkiye’nin
otomobilini yakından inceledi. Komisyonun CHP’li Üyesi Tahsin Tarhan,
TOGG’un direksiyonuna geçerken
TOGG CEO’su Gürcan Karakaş, aracın
teknik özelliklerine ilişkin bilgi verdi.
Sanayi ve Teknoloji Bakanı
Varank, TOGG’un Türkiye’de otomotiv endüstrisini dönüştürecek bir
işaret fişeği olduğunu ifade ederek
“Türkiye’de 2 milyon araç üretme
kapasitesi var.” dedi.
Bakan Varank, Bilişim Vadisi’nde
düzenlenen Ar-Ge ve Tasarım
Merkezleri ile Teknoloji Geliştirme
Bölgeleri Zirvesi sonrasında ko-

misyon üyeleriyle birlikte Vadi’de
bulunan TOGG’un Kullanıcı Deneyim
Merkezi’ne (UserLab) geçti.
FARKLI PARTİLERDEN ÜYELER
KATILDI
Teknik gezide, Bakan Varank ile
birlikte TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji,
Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji
Komisyonu Başkanı Ziya Altunyaldız ve komisyonun AK Partili üyeleri
Fahri Çakır, Ahmet Çolakoğlu, Osman
Boyraz, Fuat Köktaş, Selma Kaplan
Kıvırcık ile CHP’li Tahsin Tarhan,
MHP’li Abdurrahman Başkan, İYİ Partili Ayhan Altıntaş ve bakan yardımcıları Çetin Ali Dönmez ile Mehmet
Fatih Kacır yer aldı.
C SEGMENT SUV’U İNCELEDİLER
TOGG CEO’su Gürcan Karakaş,
Bakan Varank ve komisyon üyelerine
Ar-Ge çalışmaları hakkında TOGG’un
Gemlik’teki fabrikasının maketi önün-

de bir sunum yaptı.
TEKNOLOJİ MERKEZLERİNE YAKIN
TOGG CEO’su Karakaş, Gemlik’teki
fabrikanın 1,2 milyon metrekare
alanda kurulduğunu belirterek “Akıllı
cihazlarla ilgili teknoloji ile ilgili
merkezlere yakın. Bursa’ya yakın
Kocaeli’ne yakın.” dedi.
BÜYÜYEN PAZAR
CEO Karakaş, önümüzdeki
dönemde en hızlı büyüyecek olan
segmentin C SUV olduğunu kaydederek Dolayısıyla bizim büyüyen pazara
girmemiz lazım..” dedi.
Daha sonra Varank ve beraberindekiler, TOGG’un C segment SUV’unu
inceledi. Bakan Varank’ın davetiyle
komisyonun CHP’li üyesi Tahsin
Tarhan, TOGG’un direksiyonuna geçti.
TOGG CEO’su Karakaş da Tarhan’ın
yanına oturarak otomobilin teknik
özelliklerini anlattı.
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Kocaeli’de Cumhuriyet Bayramı coşkusu...
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nın 98. yıldönümü kutlama programı tüm
yurtta olduğu gibi Kocaeli’de de törenlerle ve coşkuyla gerçekleşti.

K

ocaeli Büyükşehir’in Cumhuriyetin 98. yıldönümü kutlamaları coşkuyla kutlandı. Kocaeli
Büyükşehir Belediyesi tarafından
bu yıl üçüncüsü düzenlenen Kocaeli
Cumhuriyet ve Gençlik Festivaliyle 3
gün süren etkinliklerde Büyükşehir
Belediyesi tarafından gösteriler, çeşitli etkinlikler ve Cumhuriyet konseri
düzenlendi. Sekapark Uçurtma Tepesi
festival alanında üç gün
süren gençlik
festivali ilk
gün Kabile
Sirk Sanatları Gösterisi
ile başladı.
Gösterilerle
renkli bir
gün geçiren
çocuklar ve
gençler, ritim
perküsyon
sanatçısı
Murat Bizel’ ellerindeki materyallerle
eşlik ederek canlı performans gösterdiler. Manuş Baba ise konsere katılan
büyük küçük herkese eğlenceli bir
gece yaşattı.
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi
Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi
Başkanlığı Gençlik Hizmetleri Şube
Müdürlüğü tarafından organize edilen
festivalde üç gün boyunca söyleşiler
ve perküsyon şovun yanı sıra Sirk
Sanatları Gösterileri’nde Tahta Bacak,
Jonglör Performans, Lastik Kız, Tek
Teker Jonklör, Pandomim, Canlı Heykel
Performans da yer alacak. Ayrıca Sekapark Uçurtma Tepesi alan içerisinde
konumlandırılan Şişme Oyun Grupları
Balon Futbolu, Sumo Güreşi, Canlı
Langırt, Ayak Bilardosu, Dev Jenga,
Şişme Dart, Gladyatör, Denge Parkuru

veya Rodeo, Karaoke,
Mini Golf Sahası, Futbol
Dart festival boyunca
kullanıma açık oldu.
Cumhuriyet Bayramı
kutlamalarında Türk
müziğinin güçlü seslerinden Funda Arar da, 29
Ekim akşamı ‘Cumhuriyet
Konseri’ verdi.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları
çerçevesinde tertiplediği “Kocaeli Büyükşehir Belediyesi 8. Cumhuriyet Koşusu” ise 30 Ekim 2021 tarihinde Sekapark’ta gerçekleştirildi.

Kocaeli Kent Konseyi Gençlik Meclisi, Gençlik Vapuru etkinliği
düzenledi. Değirmendere’deki programda dalgıçlar İzmit Körfezi
yüzeyinde Türk Bayrağı ve Atatürk posteri açtı.
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Çocuklar Cumhuriyet Bayramı’nı
‘satranç’la da kutladı...
“Ben sporcunun zeki, çevik ve aynı zamanda ahlâklısını severim”
Mustafa Kemal ATATÜRK

2

9 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısı lie Kocaelili çocuklar ve
diğer satranç sporcuları, Türkiye
Satranç Federasyonu Kocaeli İl Temsilciliği tarafından 30 - 31 Ekim tarihlerinde düzenlenen ‘Cumhuriyet Bayramı Satranç Turnuvası’na katıldılar. 2
gün boyunca satranç müsabakalarına
katılan sporcular, hem eğlendiler hem
de birbiriyle sportmence yarışmanın
keyfine vardılar.

- Tek çatı altında
12 Yaş ve altı
kategorisinde ilk 6
sırası ile;
1. Eren Ayaz
2. Ömer Faruk Aslan
3.Kerem Güneş
4. Sarp Kale
5. Ahmet Burak Beker
6. Burak Üstününal
10 Yaş Altı kategoride 1’inci Ayeser Levent Akbay oldu.

10 Yaş ve Altı Kategorisinde ilk 6 sırası ile şöyle:
Ayeser Levent Akbay, Alp Kerem Avcı, Hakan Kılınç,
Kaan Yiğitaslan, Zeynep Köroğlu ve Kuzey Alp Ayyıldız
Derince Kapalı Spor Salonu’nda,
pandemi koşullarına uygun düzenlenen spor etkinliği saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması ile başladı. 8
yaş ve altı, 10 yaş ve altı, 12 yaş ve altı
ile açık kategori olmak üzere 4 farklı
kategoride mücadele eden 100’ü aşkın
sporcudan ilk 6’sına, 2. günün sonunda madalyaları verildi.

Açık kategoride ilk 6 sırası ile şu şekilde oldu: “Mehmet
Aşkın Taşan, Erdem Emre, Feyzullah Uyumaz, Uğurkan
Mısır, Mert Temel ve Eray Adıgüzel.”

Doğa Koleji 3. sınıflar arası Cumhuriyet Satranç Turnuvasında ilk 3 sıra Ayeser Levent Akbay, Ege Emrecik ve
Mercan Ali Toprak şeklinde oldu.
Doğa Koleji
öğrencisi
Ayeser
Levent
Akbay,
D4 Satranç
Kulübü
sporcusu.

8 Yaş ve Altı Kategorisinde ilk 6 sırası ile şöyle:
Beren Çetin, Efe Öztürk, Mehmet Doğu Durgun, Yusuf
İlter Temizer, Yusuf Kerem Şahin ve Gökay Sarı
Kocaeli Odavizyon
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AVRUPA İŞLETMELER AĞI DOĞU MARMARA ABİGEM
TİCARİ ve TEKNOLOJİK İŞBİRLİĞİ PLATFORMU
Avrupa İşletmeler Ağı, Avrupa Birliği ile
ilgili konularda, özellikle KOBİ ölçeğindeki kurumlar için önemli başvuru noktalarından biridir. Bu ağ, belirgin sorulara ana dilde ve pratik
yanıtlar sunmak üzere organize olmuştur. Yapı
içinde yaklaşık 600 adet yerel organizasyon
bulunmakta, bu organizasyonlar yaklaşık 4
bin çalışanı ile girişimcilere rekabetçi güçlerini desteklemek amacıyla hizmet vermektedir.
Yaklaşık 4 bin çalışanın birbiri arasında iletişim kurmak için yapılandırılan ağ üzerinde
iletişime geçtiğimiz KOBİ’lerin bilgileri potansiyel işbirliği fırsatları için yayınlanmaktadır.
Projenin amacı projeye dahil olan tüm ülkeler
arasındaki ekonomik faaliyetleri geliştirmek ve
genişletmektir.
Bu bağlamda, Avrupa İşletmeler Ağı Doğu
Marmara Konsorsiyumu’nun bir parçası olan
Doğu Marmara ABİGEM yayınlanan yabancı
KOBİ profillerini Türk firmalar ile paylaşmakta ve Türk firmaların bilgilerini ticari işbirliği
profil formu oluşturarak sistemde yayınlamaktadır. Ticari yada teknolojik işbirliği fırsatı arayan, dışa açılmak ve pazar payını genişletmek
isteyen firmalar ücretsiz olarak bu hizmetimizden faydalanabilirler.
Yayınlanan profiller hakkında bilgi
almak yada firmanıza uygun profili aramak için Doğu Marmara ABİGEM ile
iletişime geçebilirsiniz.
Kocaeli Merkez Ofisi
0 262 323 08 56
Yelda Kanpara ve Burak Çakır
ykanpara@abigemdm.com.tr;
bcakir@abigemdm.com.tr

Ticari ve Teknolojik İşbirliği Teklif ve Talepleri
Referans no: BOKR20210813002
2011 yılında kurulan Koreli bir şirket, biyodizel işlemcisinin üretkenliğini kesintisiz olarak en üst düzeye çıkarmak için iki yenilenebilir yakıtın karıştırılmasına yardımcı olan yeni kavitasyon teknolojisine dayalı biyodizel işlemcileri geliştirmiştir. Şirket, biyodizel
üretimi tasarlama ve üretme veya biyodizel işleyicilerinin Avrupa
pazarında dağıtımını yapma konusunda deneyime sahip acenteler
veya distribütörler aramaktadır.
Referans no: BOFI20211025001
Finli şirket, gerçek ölçülen verilere göre havalandırma, ısıtma ve
soğutmayı dengeleyen akıllı bir iç mekan hava yönetimi çözümü
geliştirmiştir. Sonuç, önemli ölçüde daha küçük bir karbon ayak
izi ile üretilen optimize edilmiş, konforlu ve sağlıklı bir iç mekan
iklimidir. Şirket dağıtım ortakları aramaktadır.
Referans no: TOPT20211012001
Yenilenebilir enerji ekipmanlarının geliştirilmesinde faaliyet gösteren Portekizli şirket, binalara kurulacak elektrik enerjisinin üretimi
için kentsel rüzgar kullanım ünitesi geliştirmiştir. KOBİ, bu özel
ve yenilikçi teknoloji projesini bir ortak girişim anlaşması yoluyla
ticarileştirme aşamasına taşıyacak bir ortaklık arayışındadır.
Referans no: TOUK20211020001
2010 yılında kurulan İngiliz tarım teknolojisi şirketi, tohum üretmeyen mahsuller için yapay tohum üretmek için patentli bir teknoloji geliştirmiştir. Yüksek verimli çok yıllık otlar konusunda uzmandırlar. Kendi kullanımları için üretecek veya başkalarına dağıtacak
biyo-fabrikalar kurmak için küresel lisans ortakları aranmaktadır.
Referans no: BOSI20211006003
Slovenyalı bir KOBİ, yazılım geliştirme ve uygulama ile ilgilenmektedir. Odak noktaları otomasyon, dijitalleştirme ve veri görselleştirmedir. Şirket, analitik alanında kapsamlı destek sunmakta ve
ortaklıklarla ilgilenmektedir. Şirket, ticari acentelik ve lisans anlaşması yoluyla ortaklar aramaktadır.
Referans no: TRIT20211021001
Küresel çapta faaliyet gösteren bir İtalyan makine şirketi, enerji
tüketimini optimize etmek amacıyla makine çalışabilirliğini izlemek ve dijitalleştirmek için endüstriyel makineler için tercihen TRL
7 seviyesinde yenilikçi IoT çözümleri sunan şirketler aramaktadır.
Ortaklar, pilot projelerin birlikte geliştirilmesinde ve teknik işbirliği anlaşması kapsamında kavramların kanıtlanmasında birlikte
çalışacaklardır.
Referans no: BRCZ20210805001
Plastik granülleri ve parçalanmış plastikleri ayırma işine odaklanmış bir Çek şirketi, PET pulları, parçalanmış PET preformları tedarikçileri aramaktadır. Gelişmiş teknolojilere dayalı olarak tasnif
edilmesi zor malzemelerin ayıklanması için güvenilir ve hızlı hizmet
sağlamaktadır. İşbirliği hizmet anlaşması kapsamında olacaktır.
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