
KÖRFEZ TİCARET ODASI PANDEMİ SÜRECİNDE
YURTDIŞI BAĞLANTILARINI GÜÇLENDİRİYOR

Körfez Ticaret Odası yaşanılan pandemi sürecinde çalışmalarını

webinar üzerinden gerçekleştirmeye devam ediyor.

Bu kapsamda

Azerbaycan Cumhuriyeti Girişimciler Milli Konfederasyonu Yönetim Kurulu,

Bosna Hersek Federasyonu Ticaret Ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu,

Rusya ve Kazakistan bağlantıları ile üyelerine fırsatlar sunmaya hazırlanıyor.

(haberin devamı iç sayda…)

Körfez Ticaret Odası
Meclis Ve Komite Toplantılarına Devam Ediyor

İlçe Protokolünden Sanayi Kuruluşlarına Ziyaretler

Körfez Ticaret Odası Rus Heyeti Ağırladı
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“ÜRETEREK ÜSTESİNDEN GELECEĞİZ”

Covid-19 salgınının insan sağlığına tehdidi sürerken yol açtığı iktisadi
sorunlar da derinleşerek devam etmektedir. Gelişmiş veya gelişmekte
olan ülkeler arasında ayrım gözetmeksizin tüm piyasalarda ekonomik
çıktı miktarları dramatik bir şekilde düşmüş, işsizlik oranları artmış ve
sosyal problemler gözlemlenmeye başlanmıştır. Hem arz hem de talep
tarafında yaşanan durgunluk özellikle KOBİ'ler üzerinde ciddi bir baskı
oluşturmuştur. Büyük rmalarla karşılaştırıldığında daha kırılgan bir
piyasaya ve nansal yapıya sahip olan KOBİ'ler talepteki durgunluk ve
üretim süreçlerindeki aksama nedeniyle ciddi bir baskı altındadırlar. 
İstihdamın büyük bir bölümünü barındıran KOBİ'lerin sağlıklı bir şekilde
hayatlarını sürdürmeleri tüm ekonomi için önem arz etmektedir.
Devlet tarafından verilen destekler bu süreçleri kolaylaştırsa da rma
yöneticilerinin taleplerinin de tespit edilmesi gerekmektedir. Bu çalışmanın
amacı, KOBİ'lerin yaşadıkları iktisadi sorunlar göz önünde bulundurularak
alınması gereken tedbir ve önlemlerin rmalar açısından belirlenmesidir. 
Türkiye ekonomisinin 'korona çeyreği' olarak tabir edilen 2020'nin
ikinci çeyreğinde bir yıl öncesine kıyasla yüzde 9.9 küçüldüğünü
“Böylece 2020'nin ilk yarısını yüzde 3.1 küçülme ile geride
bıraktığımızı görüyoruz. 2020'yi artıda kapatmamız için, içinde
bulunduğumuz bu ikinci yarıda yüzde 4 ve üzerinde büyümemiz gerekiyor. Türkiye ekonomisinin hızla toparlanma yeteneği sayesinde, bu yılı pozitif ya da pozitife çok
yakın bir büyüme ile kapatacağını düşünüyoruz. Tüm işaretler, karamsar tahminlerden daha iyi büyüyeceğimizi gösteriyor. Geçmişte de kriz yıllarının hemen ertesinde
yüksek büyüme hızlarına ulaşılması, bu kabiliyetimizin göstergesidir”diye düşünüyoruz.

Salgın sürecinden en çok etkilenen sektörlerin başında hizmetler sektörünün geldiğini görüyor, bu sektöre yönelik olarak Hazine ve Maliye Bakanlığınca açıklanan KDV
indirimlerinin tam anlamıyla bir can suyu olduğunu düşünüyoruz. Bu süreçte Hepimize iş düşüyor. İş dünyası olarak, salgın dolayısıyla alınan tedbirlerden kaynaklanan
arz kısıntılarını bu dönemde üreterek aşacağız.

ÜRETİMİ PANDEMİDE DE DEVAM ETTİRDİK

Ülkemiz için özellikle üçüncü çeyrekte hızlı bir çıkış yakalanacağını düşünüyoruz. kapasite kullanım oranı, reel kesim Güven Endeksi ve PMI rakamları gibi öncü
göstergelerin hepsi dört aydır üst üste yükseliş kaydediyor. Sanayi üretimi, bir yıl öncesinin aynı dönemine göre nisanda yüzde 31, mayısta yüzde 19, haziranda ise
yüzde 0.2 azaldı. Nisanda yüzde 15, mayısta ise yüzde 16.7 azalan elektrik tüketimi, haziranda geçen yılın sadece yüzde 2 gerisinde kaldı. İçinde bulunduğumuz
üçüncü çeyrekte ise tablo pozitife döndü. Salgının bütün olumsuz etkilerine rağmen üretimden kopmayan Türkiye'de sanayi üretimi bize aşağı yukarı büyümede nasıl bir
performans sergileyeceğimizi gösteriyor.” 

KTO YÖNETİMİNDEN AK PARTİ, MHP VE
İLÇE EMNİYET MÜDÜRÜNE ZİYARET

Körfez Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Recep Öztürk ve yönetim kurulu,
meclis divanı kadın ve genç girişimciler kurulu üyeleri kurum ve kuruluş ziyaretlerine
sosyal mesafe ve tedbirler kapsamında devam ediyor.
Körfez Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Recep Öztürk ve yönetim kurulu,
meclis divanı kadın ve genç girişimciler kurulu üyeleri kurum ve kuruluş ziyaretlerine
sosyal mesafe ve tedbirler kapsamında devam ediyor. Bu kapsamda Körfez ilçe
emniyet müdürü Ahmet Zihni Manap,  AK Parti İlçe Başkanı Ramazan Tuna ile
MHP İlçe Başkanı Zeki Gürsu ve ilçe teşkilatına ziyaretlerde bulunuldu. 

ÖZTÜRK ''ORTAK AKILA İNANIYORUZ''

Lobicilik çalışmaları ve kurumlar arası dialogların geliştirilmesine çok önem veren
KTO yönetimi pandemi Körfez ilçe emniyet müdürü Ahmet Zihni Manap,
AK Parti İlçe Başkanı Ramazan Tuna ile MHP İlçe Başkanı Zeki Gürsu ve
ilçe teşkilatına ziyaretlerde yaptıkları ziyaretlerde hayırlı olsun dileklerinde
bulunurken ziyarette konuşan Körfez Ticaret Odacsı Başkanı Recep Öztürk
“Körfez ilçesinin gelişimi için her kurum ve kuruluş ile diyaloglarımızı sürdürmeye ve
ilçeye katma değer sunmanın en önemli görevleri olduğunu bu sebeple ortak
akıl ile pek çok başarılı projeye imza atılabileceklerini dile getirdi.

KTO'DA İKİLİ İŞ GÖRÜŞMELERİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Pandemi dönemi ile tüm dünyada ve ülkemizde ekonomi olumsuz olarak
etkilenirken, Körfezli iş adamlarına taze kan fırsatı oluşturacak girişim
Körfez Ticaret Odası girişimi ile sağlandı. Geçen yıl ilki yapılan ve ihracat fırsatı
oluşturan girişim ile Rusya'dan gelen iş adamları ve girişimciler
Türk meslektaşları ile sosyal mesafe kuralları dikkate alınarak karşılıklı görüşme
şansı yakaladılar.

SOSYAL MESAFE KORUNARAK GÖRÜŞMELER GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Sosyal mesafe kurallarına uygun olarak hazırlanan masalarda ekonomi ve
iş dünyası için hareketlenme fırsatı oluşturan çalışma Körfez Ticaret Odası'nda
Mustafa Efe Konferans Salonu'nda gerçekleşti. Rusya'dan gelen iş adamları ve
girişimciler, tercümanlar eşliğinde Türk meslektaşları ile bire bir görüşüp, ürünlerini
tanıttılar. Görüşmeler sırasında Türk iş adamları ürünlerini Rusya'ya ihraç etmeye
çalışırken, Rus meslektaşları da aynı şekilde kendi ürünlerini anlattılar.

KÖRFEZ BELEDİYE BAŞKANI DA KONUK OLDU

Program sonrasında karşılıklı olarak tanışan ve ön görüşme sağlayan
iş adamları daha sonra numune gönderip, ihracat ve ithalat anlaşması
yapmak üzere ayrıldılar. Körfez Ticaret Odası Başkanı Recep Öztürk, yönetimi ve
üyelerle birlikte gelen konuklarla yakından ilgilenerek görüşmelerin verimli
geçmesi için çaba harcadılar. Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt de
programa katılarak Körfez ilçesi ile bilgiler verdi. Program karşılıklı hediye
alışverişleri ile son buldu.
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KOCAELİ VALİSİ SEDDAR YAVUZ'DAN
KTO'YA ZİYARET
Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, Körfez Ticaret Odası Başkanı ve yönetim kurulu üyelerine
iade-i ziyarette bulundu.
Körfez Ticaret Odası Başkanı Recep Öztürk ve beraberindeki yönetimi tarafından kapıda karşılanan
Kocaeli Valisi, Başkan Recep Öztürk ve beraberindeki yönetim kurulu üyeleri ile bir süre sohbet ederek,
yeni yönetimin hayırlı olması temennisinde bulundu ve çalışmalarında başarılar diledi.

ÖZTÜRK “BÖLGE İÇİN BİRLİKTE ÇALIŞMAKTAN ONUR DUYARIZ”
Ziyarette Yönetim Kurulu Başkanı Recep Öztürk Vali Seddar Yavuz'a oda çalışmaları hakkında
bilgilendirmeler yaparak bölge için birlikte çalışmaktan onur duyacaklarını belirtti. Samimi bir ortamda
geçen ziyarette İl ve İlçe konuları konuşularak Vali Yavuz'a Körfez ve üyeler ile ilgili bilgiler verildi.
Kocaeli Valisi Seddar Yavuz'a, çalışmaları hakkında bilgi sunumunda bulunan Körfez Ticaret Odası Başkanı
Recep Öztürk, Kocaeli Valisinin ziyaretlerinden onur duyduğunu belirterek, nezaketlerinden dolayı
teşekkür etti. Ziyaret toplu çekilen fotoğraf ile sone erdi.

AK PARTİ İLÇE TEŞKİLATINDAN KTO'YA ZİYARET
Adalet ve Kalkınma Partisi Körfez İlçe Başkanı Ramazan Tuna ve ilçe teşkilatı

Körfez Ticaret Odası Yönetimine iade-i ziyarette bulundu.
Adalet ve Kalkınma Partisi Körfez İlçe Başkanı Ramazan Tuna ve

ilçe teşkilatının yaptığı ziyarette Körfez Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Recep Öztürk,
oda yönetim kurulu üyeleri, meclis divanı, kadın ve genç girişimciler kurulu üyeleri

hazır bulundu. KTO Başkanı Recep Öztürk ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek
ilçe başkanı ve ilçe teşkilatına teşekkürlerini sundu.

ÖZTÜRK ''HEPİMİZ HİZMET İÇİN VARIZ''
Körfez Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı

Recep Öztürk AK Parti İlçe Başkanı Ramazan Tuna ve ekibine hayırlı olsun
dileklerini tekrar iletirken “Hepimiz hizmet için varız ve aynı zincirin birer halkasıyız.

Bu süreçte da çalışmalarımız aynı hızla devam edecek.” açıklamasından sonra,
AK Parti İlçe Başkanı Ramazan Tuna ile yeni dönemde yapacakları çalışmalara

yönelik görüş alışverişinde de bulundu. Ziyaret sonrasında AK Parti İlçe Yöneticileri ve
KTO Yöneticileri hizmet binası önünde hatıra fotoğrafı çektirdiler.KÖRFEZ TİCARET ODASI YURTDIŞI GÖRÜŞMELERİNE DEVAM EDİYOR

Yaşanılan pandemi sürecini avantaja dönüştüren Körfez Ticaret Odası Yurtdışı
odaları ve konfederasyonları ile istişare toplantılarında bir araya geliyor.

GELİŞTİRİLEBİLECEK İŞ BİRLİKTELİKLERİ KONUŞULDU
Bu kapsamda Azerbaycan Cumhuriyeti Girişimciler Milli Konfederasyonu Yönetim Kurulu ile 
bir araya gelinen toplantıda yönetim kurulu üyelerinin kendilerini tanıtması, konfederasyon ve
oda çalışmaları, Türkiye-Azerbaycan arasında geliştirilebilecek iş fırsatları konuşulurken
bundan sonraki süreçte birlikte götürülecek iş birliktelikleri detaylı olarak görüşüldü. ilk etapta
kimya, inşaat, enerji sektörlerinde iş birlikteliği planlaması yapılmasına karar verildi. Ayrıca
kardeş ülke olmanın önemi üzerinde duran KTO başkanı Recep Öztürk, “kardeş iki ülke olarak
bu kardeşliği ticarete de yansıtmalı ve iş birlikteliklerini hayata geçirmeliyiz. Bu kapsamda
bugün toplantımıza katılan Azerbaycan Cumhuriyeti Girişimciler Milli Konfederasyonu
Yönetim Kurulu’na teşekkürlerimizi sunuyoruz” dedi.

MECLİS BAŞKANINDAN:

Değerli üyemiz,
Kıymetli Körfez Vizyon Gazetesi Okurları

Ekonomimize yön verirken, salgının getirdiği negatif ekonomik etkileri
geçici olarak örmemiz mümkün olmamakla birlikte; açıklanan büyüme rakamlarımızdan

okuyabildiğimiz kadarıyla, toparlanmanın 2021 yılından itibaren kademeli olarak gerçekleşeceğini söylemek yanlış olmayacaktır.
Evet, pandemi halen devam ediyor ama bizler geçmişte kalmak yerine gelecek için planlar yapmalıyız. Sağlık önlemlerinin yanı sıra salgın sonrası ekonomik
beklentilerin neler olacağı, uygulanan tedbirlerin ne düzeyde ne kadar süre ile devam edeceği gibi konulara yoğunlaşmak ve çözümler üretmek zorundayız. 

Yakın geleceğe yönelik kayıpların hesaba katılması elbette büyük önem arz ediyor ancak uzun dönemde ekonomimize fayda sağlayacak fırsatları tespit edip; bunlar
için şimdiden hazırlıklar yapmanın çok daha önemli olduğu kanaatindeyim. Salgın süresince ekonomide oluşacak tahribatın büyüklüğü ve salgın sonrası

beklenen toparlanmanın hızı açısından, salgının hangi seviyede ve ne zaman kontrol altına alınacağı, mevcut kontrollü sosyal hayat odaklı tedbirlerin ne kadar
sürede gevşetileceği, hâlihazırda alınan ve bundan sonra alınacak ekonomik ve nansal önlemlerin uzun vadede ekonomimiz için belirleyici olacağını söylemeliyim.

Yaşadığımız sürecin ekonomiye etkisini haetmesi adına devletimiz ekonomik tedbirleri sırasıyla hayata geçirdi, geçirmeye de devam ediyor. Alınan tedbirlerin
can suyu niteliğinde olduğunu ve şirketlerimize bu zor koşullarda nefes aldırdığını ifade etmeliyim. Körfez Ticaret Odası olarak biz de TOBB öncülüğünde,
Nefes Kredisi adı altında Üyelerimize bu süreçte bir kredi olanağı sunduk. Bu ekonomik daralma ortamında; borç ertelemeleri, vergi ve kredi ödemelerine

getirilen kolaylıklar gibi alınacak tedbirlerin maliyetlerinin, ekonomide açılacak büyük yaraların yaratacağı tahribatın maliyetinden çok daha küçük olduğunu
unutmamalıyız. Sürecin uzaması ihtimaline karşı; kırılgan sektörlere kalıcı politikalar üretmek ve ivedi bir şekilde hayata geçirmek gerekmektedir.

Bu süreçte en kritik eşiğin, üretim zincirinin devamlılığı olduğu unutulmamalı ve tedarik zincirlerinin bağı sıkı tutulmalıdır.Özellikle vurgulamak istediğim konu,
ekonomimizin sağlığı için, başta ekonomiyi ayakta tutan bizlerin sağlıklı kalması gerektiğidir. Dolayısıyla salgının tıbbi bir sorunve halk sağlığı tehdidi olmasına ek olarak,

ekonomik bir sorun haline gelmesinin önüne geçilmelidir. Salgın nedeniyle oluşan paniğin ve toplam üretim kaybının ekonomiye verdiği zararı göz önünde
bulundurmak ve bu disiplinle ekonomimize yön vermek zorundayız Geçmiş salgın örnekleri incelendiğinde, salgınla mücadelede erken başarı sağlayan ülkelerin,

salgını kontrol altına aldıktan sonra ekonomik sıçrama gerçekleştirebildikleri görülmektedir. Bu durum Türkiye gibi salgınla mücadelede başarı sağlayan ülkeler için ciddi
avantajlar sunmaktadır. Burada krizi fırsata çevirecek gücümüzün olduğunu vurgulamak istiyorum. Bilindiği üzere sağlıklı bir ekonominin en temel göstergelerinden biri,
sürdürülebilir ekonomik büyümeye sahip olmasıdır. Türkiye'nin büyüme rakamları ve beklentileri, bu açıdan gelecek güzel günlerin habercisi durumu olduğuna inanıyor,

tüm üyelerimize sağlıklı, bol kazançlı ve güzel günler temenni ediyorum.

Güngör AYHAN
MECLİS BAŞKANI
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KÖRFEZ TİCARET ODASI BOSNA HERSEK FEDERASYONU TİCARET VE SANAYİ ODASI
YÖNETİM KURULU İLE PANDEMİNİN ETKİLERİNİ KONUŞTU

Körfez Ticaret Odası yaşanan pandemi sürecini online toplantı sistemi ile
Yurtdışı odaları ile toplantılar gerçekleştirerek pandemi sürecini avantaja

çeviriyor. Körfez Ticaret Odası yaşanan pandemi sürecini online toplantı sistemi
ile yurtdışı odaları ile toplantılar gerçekleştirerek pandemi sürecini

avantaja çeviriyor. Bu Kapsamda daha önce Rusya,
Azerbeycan gibi ülkelerin ticaret odaları ile yapılan toplantılara bir yenisi daha eklenerek

Bosna Hersek Federasyonu Ticaret Ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu ile
online toplantı gerçekleştirildi.

YÖNETİM KURULU ÜYELERİ KENDİLERİNİ TANITTI
Körfez Ticaret Odası yaşanan pandemi sürecini online toplantı sistemi ile
Yurtdışı odaları ile toplantılar gerçekleştirerek pandemi sürecini avantaja
çeviriyor. Körfez Ticaret Odası yaşanan pandemi sürecini online toplantı

sistemi ile yurtdışı odaları ile toplantılar gerçekleştirerek pandemi sürecini
avantaja çeviriyor. Bu Kapsamda daha önce Rusya, Azerbeycan gibi

ülkelerin ticaret odaları ile yapılan toplantılara bir yenisi daha eklenerek
Bosna Hersek Federasyonu Ticaret Ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu ile

online toplantı gerçekleştirildi.

KTO'DA KASIM AYI MECLİS TOPLANTISI YAPILDI

Körfez Ticaret Odası Kasım Ayı Meclis toplantısı Güngör Ayhan
başkanlığında gerçekleştirildi. Telekonferans aracılığı ile yapılan
Meclis Toplantısı’nda ay içinde yapılan faaliyetler meclis üyeleri ile
paylaşıldı. Körfez Ticaret Odası Covid-19 işle mücadele kapsamında
toplantılarını telekonferans aracılığı ile gerçekleştirmeye devam ediyor. 

ÖZTÜRK'TEN KARABAĞ'IN KURTULUŞU VE İZMİR DEPREMİ İLE
İLGİLİ AÇIKLAMA

Toplantıda ay içindeki faaliyetlerini anlatan
Körfez Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Recep Öztürk,
İzmir Depreminde hayatını kaybedenlere başsağlığı dilerken
Azerbaycan'ın Karabağ kentinin Ermenistan işgalinden kurtuluşu ve
ekonomik göstergeler ile ilgili meclis üyelerini bilgilendirdi.

KOMİTELER SUNUMLARINI GERÇEKLEŞTİRDİ

Körfez Ticaret Odası Kasım Ayı meclis toplantısında konuşan
komite üyeleri pandemi süresinde sahada yaşanan problemler ile
ilgili bilgiler aktardılar.
Bu kapsamda 15. Komite Başkanı Ayşe Hacet Aşar
İmar Yönetmelik Çalışmaları,
Kadın Girişimciler İcra Kurulu Üyesi Fatoş Durak
Etkili İletişim Teknikleri Eğitimi, Oda Genel Sekreteri Berat Nas ise
lojistik çalıştayı ve e-ticaret çalışmaları hakkında sunumlar gerçekleştirdiler.
Pandemi süresince toplantıların webinar üzerinden yapılması ile
ilgili konuşan Meclis Başkanı Güngör Ayhan “yaşadığımız süreçte pandemi
tedbirleri kapsamında maalesef toplantılarımızı webinar üzerinden yapıyoruz.
Umarız bu süreci sağlıklı bir şekilde atlatarak bundan sonraki
toplantılarımızı yüzyüze yapabiliriz” dedi.

KTO'DAN
KOCAELİ VERGİ DAİRESİ VE
SAADET PARTİSİNE ZİYARET

Körfez Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Recep Öztürk ve Yönetim Kurulu
sosyal mesafe kurallarına uyumlu olarak ziyaretler gerçekleştirmeye devam ediyor.

Bu kapsamda Kocaeli Vergi Dairesi ve Saadet Partisi İl Başkanlığı'na
ziyaretler gerçekleştirildi. Körfez Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı

Recep Öztürk ve Yönetim Kurulu sosyal mesafe kurallarına uyumlu olarak
ziyaretler gerçekleştirmeye devam ediyor. Bu kapsamda

Kocaeli Vergi Dairesi ve Saadet Partisi İl Başkanlığı'na ziyaretler gerçekleştirildi.
KTO Başkanı Recep Öztürk, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Veysel Şenol,

Yönetim Kurulu Üyemiz Mustafa Gülcan, 15. komite Başkanı Ayşe Hacet Aşar ve
Genç Girişimciler İcra Kurulu Üyesi Nihat Can Kırcı'nın katıldığı ziyaretlerde

Saadet Partisi Kocaeli İl Başkanı Zafer Mutlu ve Kocaeli Vergi Dairesi Başkanı
Osman EŞGİN'i makamlarında ziyaret edildi.

ÖZTÜRK ''HEPİMİZİN ORTAK NOKTASI İLİMİZE HİZMET

Ziyaretlerde konuşan KTO Başkanı Recep Öztürk ''Körfez Ticaret Odası olarak ilimizde ve ilçemizde yapılacak olan her çalışmada ortak hareket etme noktasında elimizden
geleni yapmaya hazırız. Kocaeli hem stratejik konumu hem de Türkiye'nin en çok vergi veren illeri arasındadır bu anlamda hem siyasi partilerin hem de vergi dairemiz ile
ortak amacımız ilimizin gelişimine katkı sağlamaktır. Bu anlamda kurumlar ve partilerimiz ile  ilişkilerimizi kuvvetli tutmak ve ortak akıl toplantılarında bir araya gelmek
bizler için çok kıymetlidir'' dedi.

ÖZTÜRK “HEPİMİZİN ORTAK NOKTASI İLİMİZE HİZMET”

Kocaeli Vergi Dairesi Başkanı Osman Eşgin ve Körfez Vergi Dairesi Müdürü Dursun Kaçar Körfez Ticaret Odası'na 7256 sayılı kanun ile alakalı bilgilendirme sunumu
yapmak amacı ile ziyarette bulundular.

EŞGİN “KTO İLE DAYANIŞMA İÇİNDE ÇALIŞMALARIMIZI SÜRDÜRÜYORUZ”

Yönetim Kurulu Başkanı Recep Öztürk, Yönetim Kurulu Üyeleri Ahmet Kırcı ve Hamza Küpeli' nin
hazır bulunduğu ziyarette Kocaeli Vergi Dairesi Başkanı Osman Eşgin ''Körfez Ticaret Odası ilimizin
en önemli sivil toplum örgütlerinden biri. Her zaman yetki ve imkânımız dâhilinde kurumsal işbirliği
ile dayanışma içerisinde çalışmalarımızı yürüttük ve yürütmeye de devam edeceğiz'' derken
KTO Yönetim Kurulu Başkanı Recep Öztürk ziyaretleri nedeniyle Kocaeli Vergi Dairesi'ne
teşekkür etti.

7256 SAYILI KANUN ANLATILDI

Körfez Ticaret Odası'na yapılan ziyarette Kocaeli Vergi Dairesi Başkanı Osman Eşgin
bazı alacakların yeniden yapılandırılması ile bazı kanunlarda değişiklik yapılması hakkındaki
kanun ile ilgili amaç, kapsam ve hükümler ile hangi kurumları kapsadığı ve
bu kanunun avantajlarını oda yönetimi ile paylaştı. Yapılan bilgilendirme için teşekkür eden
Öztürk bilgilendirme için teşekkürlerini sunarken ziyaret sosyal mesafe kuralları kapsamında
çekilen fotoğraf ile son buldu.
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KÖRFEZ TİCARET ODASI VE ZİRAAT BANKASI'NDAN
“BANKKART BAŞAK TEDARİK ZİNCİRİ'' PROTOKOLÜ

Tedarikçi ve alıcıların banka üzerinde oluşturulan kapalı devre bir sisteme tanımlanarak,
alım-satım işlemlerinin Ziraat Bankası garantörlüğünde gerçekleştirilmesi olup böylece tahsilat
konusunda her iki tarafın da riski sıfıra indirilmesi amacıyla KTO ve Ziraat Bankası arasında
protokol anlaşması imzalandı. Körfez Ticaret Odası TOBB öncülüğünde başlatılan
Bankkart Başak Tedarik Zinciri projesi kapsamında Körfez Ziraat Bankası ile protokol imzaladı. 

KTO BAŞKANI ÖZTÜRK VE YÖNETİM KURULU TÖRENE KATILIM SAĞLADI
Körfez Tütünçiftlik Şube Müdürü Gökşen Şahin, Körfez Ticaret Odası Başkanı Recep Öztürk, yönetim kurulu başkan yardımcısı Veysel Şenol, yönetim kurulu üyeleri
Ahmet Kırcı ve Mustafa Gülcan ve oda genel sekreteri Berat Nas'ın katılımı ile gerçekleşen protokol imzalama töreninde konuşan Recep Öztürk ''yapılan protokol ile alıcı ve
üreticinin ticari hayatlarını kolaylaştıran, Güvenli Ticaret Sistemi kurmayı sağlayan “Bankkart Başak” üyelerimize 540 güne kadar vade, düşük maliyet avantajı, güvenli
tahsilat ve temin imkanı sunacak. Üyelerimize şimdiden hayırlı olsun' 'dedi.

PROTOKOL DETAYLARI KONUŞULDU
Proje detayları ile ilgili bilgilendirmelerde bulunan Körfez Tütünçiftlik Şube Müdürü Gökşen Şahin Ürünün satıcılar (tedarikçi) açısından faydalarını “tahsilat riskinin sıfıra
indirilmesi Esnek vade ve taksit imkânları ile daha fazla satış yapabilme imkânı. Alıcılar açısından faydalarını ise Finansmana kolay erişim kredi/çek kullanmadan kendi
tedarikçisi ile banka üzerinden ticaret yapması, Artan kredi limitleri''  olarak tanımladı. Sistemin işleyişi ile ilgili de bilgiler veren Şahin ''Tedarikçilerin (Satıcı), POS
cihazlarına özel bir yazılım yüklenecektir. Alıcılara ise, ticari kredi kartı tahsis edilecektir.'' dedi.

ODA VE BORSA İLE SEKTÖR MECLİSİ ÜYESİ FİRMALARIMIZ BU İMKÂNDAN FAYDALANABİLECEKTİR 
Proje detaylarını anlatmaya devam eden Şahin “Ayrıca kart limiti tahsisatı bankacılık koşullarına rmanın risk durumuna göre banka tarafından belirlenecektir. Herhangi
bir üst limit bulunmamaktadır. Herhangi bir sektör kısıtlaması yoktur. Oda ve borsa ile sektör meclisi üyesi rmalarımız bu imkândan faydalanabilecektir. Bu sistem sadece
tedarik zincirinde birbirine entegre olmuş ticari işletmeler arasında uygulanacak olup, her satış bu kapsamda değerlendirilemeyecektir. Örnek vermek gerekirse, bir otel
işletmesine gıda tedariki sağlayan bir ticari işletme otel işletmesinin sahip olduğu Bankkart üzerinde vadeli satış yapabilecektir.” dedi.

Körfez Ticaret Odası Başkanı Recep Öztürk yapılandırma kanunu kapsamına oda
aidat borçlarının gecikme cezasız 6 ay taksitle ödenebileceğini duyurdu.

Öztürk yaptığı açıklamada üyelerine çağrıda bulunarak bu yapılandırma fırsatından
yararlanmalarının önemini vurguladı.

YAPILANDIRMANIN DETAYLARI HAKKINDA BİLGİ VERDİ

KTO Başkanı Öztürk yapılandırma ile ilgili detaylara da değinerek şu açıklamaları yaptı; ''Kanun 31/08/2020 ve daha önceki dönemlere ilişkin vadesi
geçmiş aidat borçlarını kapsamaktadır. 2020 yılı aidatı 1. Taksit borçları da yasa kapsamındadır. Kanun kapsamında taksitlendirilen aidatların 1. Taksitleri
28 Şubat 2021 tarihine kadar olmak üzere altı eşit taksitte ödenecektir. Kanun kapsamında yapılandırılan aidatların taksit ödemeleri aylık olarak yapılır ve ödeme
süresinde kısmen veya tamamen 2 taksitin ödenmemesi durumunda yapılandırma iptal edilir. Üyelerimizin taksitlendirme imkanından faydalanabilmeleri
için 31 Ocak 2021 tarihine kadar Odamız Oda Sicil Birimine kaşe ve imzalı dilekçe ile müracaat etmeleri gerekmektedir. (Web sayfamızdan ve oda veznelerinden,
matbu dilekçe temin edilebilir.) Peşin ödeme yapmak isteyen üyelerimiz de 31/01/2021 tarihine kadar dilekçe ile müracaat ederek gecikme cezasız olarak
borçlarının tamamını ödeyebilirler. Vergi Mükelleyeti sona erdiği halde oda kayıtları devam eden üyelerin vergi mükelleyeti sona erdiği tarihten önceki borçları
yapılandırma kapsamında olup, vergi mükelleyeti sona erdikten sonraki aidat borçlarının asılları ve gecikme cezaları silinecektir. yapılandırma başvurularınızı
odamıza gelerek yapabileceğiniz gibi http://ebelge.tobb.org.tr adresinden üye girişi yaparak veya E-Devlet üzerinden TOBB Oda/Borsa Üye Bilgi Sistemi üzerinden
online olarak ta yapabilirsiniz.” dedi.

KÖRFEZ TİCARET ODASI
ALİBABA.COM İŞBİRLİĞİ İLE E-TİCARET EĞİTİMİ VERDİ

Körfez Ticaret Odası son dönemde hızla gelişen e-ticaret eğitimlerine
devam ediyor.

Bu kapsamda Sınır ötesi B2B online pazarlama yöntemleri ve Alibaba ile ihracat
konulu eğitim programında üyeleri ile webinar üzerinden bir araya geldi.

E-TİCARETİN ÖNEMİNİ VURGULADI

Körfez Ticaret Odası ve Alibaba.com işbirliği ile gerçekleştirilen eğitimde,
pandemi sürecinde  e-ticaretin öneminin çok daha arttığını vurgulandı.

Eğitmen Aykut Ayan,  Ticaret odası üyelerine; Sınır ötesi ticarette B2B pazarlama
stratejilerinin sırlarını anlattı.  Online sınır ötesi B2B pazarlama yöntemleri,

Alibaba da başarının sırları nelerdir, Alibaba da alıcı ve satıcılar nasıl buluşur,
Alibaba üzerinden ihracat akışı nasıl olur, mesajlaşma ve talep yönetimi
nasıl yapılır gibi başlıklar altında yapılan sunum, oda üyeleri tarağından

ilgiyle karşılandı. Çağa ayak uydurarak yeniliklere açık olmanın önemine
vurgu yapıldı.

KTO BAŞKANI ÖZTÜRK'TEN ÜYELERİNE ÇAĞRI;
“YAPILANDIRMA FIRSATINI KAÇIRMAYIN”
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İLÇE PROTOKOLÜNDEN BÜYÜK SANAYİ KURULUŞLARINA ZİYARET

Körfez İlçe protokolü yaşanılan pandemi süreci ile ilgili sahadaki genel durum ile ilgili
bilgi almak amacı ile büyük sanayi kuruluşlarına ziyaret gerçekleştirdi.
Körfez Kaymakamı Gürsoy Osman Bilgin, Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt,
Belediye Başkan Yardımcısı Faruk Denli, Körfez Ticaret Odası Başkanı Recep Öztürk, Körfez Ticaret Odası Meclis Başkanı Güngör Ayhan ve Deniz Ticaret Odası
Kocaeli Şube Başkanı Vedat Doğusel'in katılım ile Körfez İlçesinde bulunan büyük sanayi kuruluşlarına ziyaretler gerçekleştirildi.

KÖRFEZ KAYMAKAMI BİLGİN “İLÇEDEKİ BÜTÜN KURUM TEMSİLCİLERİ OLARAK SAHADAYIZ”

Ziyaretler sırasında konuşan Körfez Kaymakamı Gürsoy Osman Bilgin “Tüm dünyayı sarsan pandemi sürecinde Körfez ilçesi olarak kurum ve kuruluşlarımız ile uyum ve
işbirliği içinde kontrollü bir salgın süreci geçiyoruz, bu kapsamda ilçe protokolümüz ile birlikte ilçemizdeki malarımızı ziyaret ederek sorun ve çözüm önerilerini bizzat

rma sahiplerinden dinledik. Bu ziyaretleri koordine eden başta ticaret odası Başkanı Recep Öztürk ve meclis başkanı Güngör Ayhan olmak üzere belediyemiz ve
Deniz Ticaret Odası Kocaeli Şube Başkanı Vedat Doğusel'e teşekkürlerimizi sunuyoruz.

ÖZTÜRK '' ZİYARETLERİMİZ DEVAM EDECEK''

 Körfez Ticaret Odası yaşanan pandemi sürecinde önemini
daha da attıran e-ticaret ile ilgili eğitimlerine devam ediyor.

Körfez Ticaret Odası Mart 2020'den bu yana devam eden
pandemi süreci boyunca üyelerine farklı alanlarda hizmetler

getiren KTO süreç ile birlikte daha da önemli hale gelen
e-ticaret ile ilgili çalışmalarına üyelerine ücretsiz olarak

sunduğu e-ticaret platformu yanında bu platformları daha
etkin kullanabilmeleri için eğitimlerde vermeye devam ediyor.

KÖRFEZ
TİCARET ODASI'NDAN

VODAFONE VE
İDEASOFT

İŞBİRLİĞİNDE
E-TİCARET EĞİTİMİ

Ziyaretlerin gerçekleştirilmesinin sürece katkı anlamında büyük önem taşıdığını dile getiren KTO Yönetim Kurulu Başkanı Recep Öztürk “Ziyarette bizlere eşlik eden
kıymetli kaymakamımıza ve Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt ile Başkan Yardımcısı Faruk Denli'ye DTO Kocaeli Şube Başkanı Vedat Doğusel'e teşekkür ediyoruz, 
ziyaretlerimizi süreç boyunca devam ettireceğiz” dedi.

E-TİCARETİN PÜF NOKATALARI ÜYELER İLE PAYLAŞILDI

Bu kapsamda Vodafone ve İdeasoft işbirliğinde N11, gittigidiyor, hepsiburada gibi e-ticaret sitelerinden ticaretin avantajları, kargo entegrasyonu, pazaryeri entegrasyonu,
altyapı, güvenlik ve Google yönetimi konularını içeren ücretsiz bilgi semineri yapan Körfez Ticaret Odası büyük ilgi gören eğitimlerde üyelerine donanım katmayı ve
bilinçlendirmeyi amaçlıyor.

KOCAELİ ODALARI İL MÜŞTEREK TOPLANTISI YAPILDI

Kocaeli odaları il müşterek toplantısı Körfez Ticaret Odası
ev sahipliğinde gerçekleştirildi. Kocaeli Sanayi Odası,

Kocaeli Ticaret Odası, Gebze Ticaret Odası ve
Körfez Ticaret Odası il müşterek toplantısı yapıldı.

Kocaeli Sanayi Odası, Kocaeli Ticaret Odası, Gebze Ticaret Odası
ve Körfez Ticaret Odası Yönetim Kurulu ve Meclis Başkanları ile

Yönetim Kurulu Üyeleri, Körfez Ticaret Odasının organizasyonu ile
online olarak bir araya geldi. 

ODALAR ARASI İŞBİRLİĞİ GÖRÜŞÜLDÜ

Yönetim Kurulu üyelerinin tanışması ile başlayan söz konusu
toplantıda; ekonomide yaşanan gelişmeler,

odalar arasında işbirliği
ve depremin olası etkilerini

azaltmak üzere planlanan ortak projeler ile ilgili kir alışverişinde bulunuldu. Ayrıca Odalar arasında işbirliğini güçlendirmek için yapılabilecek çalışmalar görüşüldü. 

KTO 5. KOMİTE VE PEYZAJ MİMARI
ÜYELERİNDEN
YALOVA ÜRETİM ALANLARI GEZİSİ

Körfez Ticaret Odası 5. Komite üyeleri ve
peyzaj mimarı üyeleri ile birlikte teknik gezi
ve iletişim ağı geliştirme ziyareti programı
kapsamında Yalova'da üretim alanlarında
incelemelerde bulunarak
ticari işbirliği adına üretim alanlarını gezdiler.
Süs Bitkilerinin,
Market Zincirlerinde Satış Potansiyeli,
Kiviciliğin Yalova bölgesindeki potansiyeli ve
depolama sürecinin incelenmesi ve
görüş alışverişi yapmak adına Yalova'da
üretim alanlarını ziyaret eden 
Körfez Ticaret Odası 
Yalova Ticaret Sanayi Odası ev sahipliği yaptı.
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COVID-19 SÜRECİ VE
SONRASINDA DİJİTALLEŞME:
“TÜRKİYE TEKNOLOJİ BECERİLERİNE
YATIRIM YAPMALI”
Bilişim sektörü, uzun süredir dünyanın gündeminde ve bilişim teknolojilerinin getirdiği değişim, Dünya Ekonomik Forumu'nun 2018'de yayınlanan
İşlerin Geleceği Raporu'nda kendini açıkça göstermişti. Dijitalleşme eğiliminin, Covid-19 salgını ile çok daha hızlanarak sürdüğünü Microsoft CEO'su Satya Nadella’da
30 Nisan 2020'de şu şekilde ifade etmişti; “İki ay içerisinde iki yıllık dijital dönüşüm yaşandığını gördük. Uzaktan takım çalışması ve öğrenimden, satış ve
müşteri hizmetlerine, kritik bulut altyapısı ile güvenliğe kadar her gün müşterilerimizle beraber çalışıp, onlara her şeyin uzaktan yapıldığı bir dünyaya
uyum sağlamaları ve iş yapabilmeleri için yardımcı oluyoruz.”
Analistler ekonomi, sektörler ve rmalar üzerindeki etkilere ayak uydurmak için uğraşıyorlar. Bununla birlikte, bu kriz dijitalleşme yolunda
gittikçe büyüyen bir eğilimi hızlandırdı. Covid-19 ile dijitalleşme daha stratejik bir önem kazandı ve salgın dijital dönüşümün “hızlandırıcısı” haline geldi.

TÜRKİYE DİJİTALLEŞME BECERİLERİNE YATIRIM YAPMALI
Dijital Türkiye Platformu ile PwC ortaklığıyla hazırlanan Dijitalleşme Yolunda Türkiye (2019) raporu, Türkiye'nin dijitalleşme sürecinde kötü bir konumda olmadığını ama

daha yapılabilecek çok şey olduğunu gösteriyor. Türkiye'de temel düzeyde ya da temel düzeyin üzerinde dijital becerileri olan, 16-74 yaş aralığındaki bireylerin oranı yüzde
34. Temel düzeyde ya da temel düzeyin üzerinde dijital becerilere sahip iş gücü oranı ise yüzde 46. Avrupa Birliği'nde bu oranlar sırasıyla ortalama yüzde 57 ve
yüzde 65. PWC'ye göre Türkiye'de 2020'lerde işlerin yüzde 14'ü, 2030'larda ise yüzde 33'ü otomasyon riski altında. Paylaşılan bu oranların bize gösterdiği şey,

Türkiye'nin dijital becerilere yatırım yapması gerektiği. Endüstri 4.0'dan ve dünya ekonomilerinde gerçekleşecek olan değişimden olumsuz yönde etkilenmemek için
dijital becerilere sahip bir nüfusa sahip olunması gerekiyor. Bu sebeplerden dolayı, 1 Milyon Yazılımcı Projesi, Türkiye'nin dijitalleşme sürecinde insan sermayesine

katkıları ile önemli bir adım olarak görülmeli. Dijital Türkiye Platformu'nun raporunda kamu hizmetlerinin dijitalleşmesinden de bahsediliyor.
Avrupa Komisyonu tarafından yapılan bir çalışmaya göre, Türkiye'nin E-Devlet hizmetleri, kullanıcı odaklılığı açısından çok iyi olmakla beraber, sınır ötesi hizmet konusunda

AB'nin gerisinde. Buna ek olarak, Birleşmiş Milletler tarafından yapılan bir çalışmaya göre, Türkiye e-Devlet'te çevrimiçi hizmet sağlamada oldukça iyi fakat insan kaynağı
ve altyapı alanlarında iyileştirmeler yapılmalı.

ONLİNE KONSERLER, ONLİNE FİLMLER, ONLİNE MÜZELER ÇAĞI

Covid-19 salgını sırasında teknolojiler, karantina döneminde toplumumuzu işlevsel tutmada önemli bir rol oynamaktadır. Ve bu teknolojilerin Covid-19'un ötesinde
uzun süreli etkileri olması bekleniyor. Örneğin, bu süreçte online alışveriş ve robot teslimatlardan daha çok bahsedilmeye başlandı. Covid-19, online alışverişi
olmazsa olmaz bir olgu haline getirdi. Öyle ki bazı Çinli e-ticaret rmaları da robot teslimatlarını geliştiriyorlar. Alışveriş ve teslimat sürecinin yanı sıra dijital ve
temassız ödeme seçenekleri sunan yerler vatandaşların gözünde daha avantajlı bir konuma geldi. Şimdi, kartlar veya e-cüzdanlar şeklinde temassız dijital ödemeler,
Covid-19'un yayılmasını önlemek için önerilen ödeme yöntemleri haline geldi. Çevrimiçi eğlence sektöründe de hızlı bir dönüşüm yaşadık. Online konser akışı
dünya çapında önem kazandı. Çinli lm yapım şirketleri de çevrimiçi lmler yayınladı. Müzeler ve uluslararası sergi siteleri vatandaşlara sanal turlar düzenlemeye başladı.
Post-corona sürecinde de çevrimiçi eğitimlerin artarak devam edeceğini düşünüyorum. Geçtiğimiz günlerde Cambridge Üniversitesi gelecek sene de
çevrimiçi olarak eğitim verileceğini açıkladı. Herkes evlerden de verimli çalışılabildiğini fark etti, bundan sonraki dönemde de uzaktan çalışmalar artacaktır.
Bunların yanı sıra robotların ve yapay zekâ teknolojilerinin kullanımının artmasını bekliyorum. Her öğrencinin farklı kişilikleri, ilgi alanları, yetenekleri, güçlü ve
zayıf yönlerinin olduğunu biliyoruz. Dünyada neredeyse tüm ülkeler teknolojinin eğitimde kullanılmasına dek tüm öğrencileri aynı yoldan yürümeye,
aynı şekilde öğrenmeye, aynı şeyi öğrenmeye çalıştılar. Ancak dijital dönüşüm ile teknoloji hem eğitmenlere hem de öğrencilere birçok kişiselleştirilmiş çözüm sunuyor.
Akıllı sensörler ve birçok yeni teknoloji hem Türkiye'de hem de dünyanın çoğu yerinde tedavi ve tedbir amaçlı kullanılmaya başlandı. Eve söylenen siparişlerde
robot kullanılarak teslimat yapılması, toplu alanlara girişlerde kurulan ateş ölçen akıllı sensörler, akıllı telefonlarda kullanılan uygulamalar hayatı kolaylaştıran ve
güven veren uygulamalar olacaktır.

GÜVENLİK İHLALLERİNE DAİR ÇÖZÜMLER ÜRETİLMELİ

Sosyo-kültürel açıdan da gelişme ve ilerleme bekliyorum. Bir sürü müze ve sergi çevrimiçi olarak gezilebilmeye başlandı, ünlü müzikaller,
gösteriler ücretsiz bir şekilde sunuldu. Evlerde geçirilen bu zaman aynı zamanda çoğumuza görmek isteyip fırsat bulamadığımız birçok kültürel ve sanatsal etkinliği de

yapma şansı kazandırdı. Bu alanlara da ilginin artmasıyla beraber insanların kendilerini geliştirmeye devam etmek isteyeceklerini ve bu alanlarda
yeni içerikler üretilmesini bekliyorum. Dünya Ekonomik Forumu'nun yayınladığı Covid-19 sonrası risk raporunda bahsedilen önemli küresel risklerden biri de

dijitalleşmeyle gelen siber güvenlik riskleri. Dijitalleşmenin arttığı bu dönemde hemen her verimizi uzaktan erişilebilir hale getiriyoruz. Fiziksel transferleri mail veya
mesajlaşma yoluyla gerçekleştiriyoruz. Bu noktada oluşacak olası güvenlik ihlallerini engellemek adına şirketlerin riskleri iyi analiz ederek hareket etmeleri ve kurumsal

seviyede güvenlik sağlayabilecek çözümlere yönelmeleri oldukça önemli.

DİJİTALLEŞME ADIMLARI HIZLANDIRILMALI

Deloitte'un mayıs ayında yayınladığı raporda pandemi sonrası süreçte küresel krizin büyük buhran dönemindeki ekonomik daralma oranında olabileceği belirtilirken,
bu krizden çıkışta bir pivot etkisi yaratılması adına dijitalleşme adımlarının hızlandırılması tavsiye edilmekte. İnsan alışkanlıklarında büyük değişiklikler yaşandı.
Çoğu işimizi çevrimiçi bir şekilde halledebileceğimizi gördük. Sosyal medya kullanımında oldukça büyük bir artış yaşandı ve bu sektörde iş yapmak bir avantaj oldu.

PANDEMİDEN SONRA ÖNEMİ DAHA DA ARTAN ORTAK ODAĞIMIZ; SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK

Tüm dünyayı etkisi altına alarak hayatımızda büyük değişikliklere yol açan Covid-19'un etkilerini istisnasız hepimiz çok yakından yaşıyoruz. Bir taraftan iş dünyasının karşı
karşıya kaldığı zorluklarla mücadele ederken, diğer taraftan pandemi nedeniyle alınan tedbirlerin çevre üzerindeki olumlu etkilerini konuşuyoruz. Bugün Covid-19'a odaklı

kararlar alıyoruz ancak çevresel ve sosyal tehditlerin bize benzer krizleri çok daha sık yaşatabileceğini gözden kaçırıyoruz. Çevresel sorunlar tüm dünyanın en kritik
problemlerinden biri olarak önemini korurken, salgınla birlikte sosyal sorunların da derinleştiği bir dönemden geçiyoruz. Bu süreçte gelir uçurumu, işsizlik, cinsiyet eşitliğini

olumsuz etkileyen olaylar, eğitimde aksamalar yaşanması ve sağlık gibi pek çok noktada tüm dünyanın büyük sıkıntılardan geçtiğini gözlemliyoruz. Bu sıkıntılar,
küresel rehber olarak kabul ettiğimiz Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları doğrultusunda yürütülen kolektif çabayı da risk altına sokuyor.

Özellikle çevresel sorunlar açısından, pandemi süreci bizler için kritik bir geçiş noktası olabilir. Eğer pandemi sonrasında alıştığımız eski dünya düzenine dönmeye
çalışmak yerine, öğrendiklerimizi yeni ve daha iyi bir düzen kurmak için değerlendirebilirsek, iklim kriziyle mücadelede yeni bir şans elde etmiş oluruz.

Hepimiz bu dönemde kendi tercihlerimizi, dünyanın durumunu ve geleceğini sorguluyorken; devletlerden, şirketlerden, toplumlardan ve bireylerden sürdürülebilir kalkınma
ışığında hareket etmelerini talep etmeliyiz. Pandemi sürecine rağmen, yurt dışı piyasaları çevresel sorumluluk bilinci taşıyan aksiyonları hızla değerlendiriyor.

Görüldüğü gibi sürdürülebilir kalkınma farkındalığının tüm dünyada arttığı bir dönemdeyiz. Farkındalığımızı deneyimlerimizde birleştirerek, her alanda sürdürülebilirliği,
pandemi sonrası yeni düzende temel hedeerimizin içine hızla ve gerçekçi adımlarla dâhil etmemiz kritik bir önem taşıyor. 

Öte yandan, tüm dünyada hem ekonomik hem sosyal anlamda işbirliğinin öne çıktığı bu dönemde, özellikle uluslararası ve bölgesel organizasyonların söylemleri
büyük önem taşıyor. Dünya Bankası, ülkelerin toparlanma sürecinde sürdürülebilir kalkınma gereksinimlerini eksiksiz olarak uygulamalarını sağlamak için rehber

niteliği taşıyan Sürdürülebilirlik Kontrol Listesi'ni (Sustainability Checklist) oluşturdu. Avrupa Birliği (AB) de pandemi sonrası süreçte yeşil bir büyümeyi hedeemeyen
ekonomik sistemlerin istikrarlı olamayacağını savunuyor. Pandemiyle birlikte korona tahvilleri gibi yeni sürdürülebilir tahviller de hayatımıza girmeye başladı.

Tıpkı yeşil ve sosyal tahviller gibi, pandemi sürecinin ihtiyaçlarına uygun olarak ortaya çıkan korona tahvilleri, yatırımlarla fark yaratmanın yeni bir yolu olarak
değerlendiriliyor. Çevresel, sosyal ve yönetişimsel fonlar da pandemi süreciyle birlikte önemli bir ivme yakalamış durumda. 2020'nin ilk çeyreğinde,

14 milyar ABD doları değerindeki varlık, sürdürülebilir fonlara tahsis edildi ve geçen yılki toplamın yarısından fazlasını aşmış oldu. Sürdürülebilirlik hisse senedi
fonlarının yüzde 44'ü, en yüksek çeyreklik gelir grubunda yer alıyor. Tüm bu gelişmelerden anladığımız üzere, yalnızca maliyet düzenlemelerinde bulunan,

maddi tasarrufa odaklanan şirketlerin normal sürece sağlıklı bir şekilde geçemeyeceği aşikâr. Bu nedenle şirketlerin ileri görüşlü olup, dijitalleşme gibi yeni ürün ve
hizmetlere önderlik eden konularda altyapı çalışmalarını geliştirmeleri büyük önem taşıyor. Bunun yanı sıra hem ülkelerindeki ekonomik çarkların dönmesine

katkıda bulunmaları hem de kendi içlerinde yapısal yenilikler konusunda radikal ve vizyoner hedeer koymaları gerekiyor.
DÖNGÜSEL EKONOMİNİN GÜCÜ DEVREYE GİRİYOR

Döngüsel ekonomi, paylaşım odaklı kullanım modellerini ve ürünleri tekrar tekrar kullanmayı teşvik etmenin yanı sıra oluşan her atığın bir girdi olarak tekrar
değerlendirildiği sürdürülebilirlik ve inovasyon tabanlı yeni bir ekonomi modeli. Bu sayede hammadde maliyeti en aza indirilirken, kaynak verimliliği ve çevresel fayda
ise maksimumda tutuluyor.

   “Al-kullan-at” şeklinde anlatabileceğimiz lineer ekonomi modelinden, atıkların kaynak olarak ele alındığı ve
tekrar ekonomik bir fayda getirecek ürün veya hizmete dönüştürüldüğü döngüsel ekonomi iş modellerine
geçiş yapıldığını ve bu ekonomi modellerinin yaygınlaşmaya başladığını görüyoruz.
   2050'de Avrupa iklimini karbon nötr hale getirmeyi hedeeyen Avrupa Yeşil Düzen anlaşmasında en önemli
başlıklardan biri olarak döngüsel ekonomi öne çıkıyor.
   Avrupa Komisyonu tarafından gerçekleştirilen son araştırmalardan birinde, döngüsel ekonomiye geçişle
birlikte 2030'a kadar AB'nin gayrisa yurtiçi hasılasında mevcut projeksiyonlara ek olarak yüzde 0,5'lik bir artış
olabileceği ve döngüsel ekonominin 700 bin kişi için yeni istihdam fırsatı sunacağı öngörülüyor.
   McKinsey & Company tarafından yapılan bir araştırma, Avrupa'nın kaynak verimliliğini 2030'a kadar yüzde
3 artırabileceğine işaret ediyor. Bu artış, sayısal olarak yıllık neredeyse 600 milyar Euro'luk maliyet tasarrufu ve
1,8 trilyon Euro'luk ekonomik fayda anlamına geliyor.
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