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Türkiye ekonomisine ve sanayi-
sine katkı sağlayan Coşkunöz

Holding, Covid-19 ile mücadele
kapsamında, kamunun ve sağlık
çalışanlarının ihtiyaç duyduğu
tıbbi ekipman üretimiyle ödüle
layık görüldü. Türkiye İşveren
Sendikaları Konfederasyo-
nu’nun (TİSK) ‘Ortak Yarınlar’
programında kürsüye çıkan Coş-
kunöz Hol-
ding, ‘Sağlık
Kahraman-
larına Des-
tek’ katego-
risinde ödül
aldı. Tıbbi ve
koruyucu
ekipman
üretim pro-
jelerini, Tür-
kiye’ye ve
topluma
olan sorum-
luluk ve vefa
borcu olarak
gördüklerini
belirten Coş-
kunöz Hol-
ding CEO’su Erdem Acay, “Covid-
19 ile mücadelede sağlık kahra-
manlarına vermeye çalıştığımız
desteklerin böylesine önemli bir

ödüle layık görülmesinden dola-
yı, şahsım ve şirketim adına bü-

yük bir mutluluk ve gurur
duydum. Bugüne kadar
imza attığımız birçok ilk
karşısında bu yaşadığımız
gurur çok daha farklı ve
özel. Proje için 70 yıllık tec-
rübemizi, mühendislik ve
üretim gücümüzü, kaynak-
larımızı ve güçlü eko siste-
mimizi harekete geçirdik.
Çok kısa sürede koruyucu
ve tıbbi ekipmanların tasa-
rımını, üretimini gerçekleş-
tirerek sağlık ağına dağıt-
tık” dedi.

ÇALIŞANLARA TEŞEKKÜR
Acay, tüm holding çalı-

şanlarının projede çok fazla
emeği olduğunun altını çi-

zerek şunları kaydetti: “Hem mü-
hendislik hem saha çalışanları se-
ferberlik ruhu ile zamanla yarışıp

çalıştı. Emekleri için her birine te-
şekkür ediyorum. Ülkesine katkı
sağlamanın en etkin yolunun eği-
time destek vermek olduğu bilin-
ciyle Holding Kurucumuz M. Ke-
mal Coşkunöz’ün 32 yıl önce kur-
duğu Coşkunöz Eğitim Vakfı da
tüm teknolojisi, tecrübesi ve aka-

demik kadrosuyla bu süreçte bize
büyük destek sağladı. Salgının
başından itibaren mücadelenin
en ön safında yer alan sağlık kah-
ramanlarına, hayata geçirdiğimiz
projeye destek sağlayan vakfımı-
za, iş birliği yaptığımız kurum ve
kuruluşlara teşekkür ederiz.”
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Hazine 3,3 milyar lira borçlandı
Hazine ve Maliye Bakanlığı, dün

gerçekleştirdiği tahvil ihalesinde
3 milyar 292 milyon lira borçlanmaya
gitti. 10 yıl vadeli 6 ayda bir kupon
ödemeli sabit kuponlu devlet tahvili-
ni yeniden ihraç edildiği ihalede, ba-

sit faiz yüzde 12,78, bileşik faiz ise
yüzde 13,19 oldu. Nominal teklifin 2
milyar 771 milyon lirayı bulduğu iha-
lede, nominal satış 1 milyar 633 mil-
yon lira, net satış 1 milyar 542,3 mil-
yon lira olarak gerçekleşti.

Global Compact Türkiye
Toplumsal Cinsiyet Eşit-

liği Çalışma Grubu Eş Baş-
kanı Melsa Ararat, pande-
mide yorgunluk, stres ve
kaygının kadınlarda daha
fazla görüldüğünü, ayrıca
psikolojik ve cinsel şiddetin
arttığını söyledi. 

BUİKAD, BUSİAD ve Ye-
şim Tekstil koordinatörlüğünde,
KalDer’in desteğiyle 2016
yılında kurulan Kadının
Güçlenmesi Bursa Plat-
formu, 3. Gücümüz
Eşitliğimiz Zirvesi’ni
online platformda
düzenlemeye de-
vam ediyor. Platfor-
mun son konuğu Glo-
bal Compact Türkiye
Toplumsal Cinsiyet Eşit-
liği Çalışma Grubu Eş Baş-

kanı ve Sabancı Üniversitesi Kurumsal Yö-
netim Forumu Direktörü Melsa Ararat

oldu. Açılışta konuşan Global Com-
pact Türkiye Yönetim Kurulu Üye-

si ve Yeşim Kurumsal İletişim Di-
rektörü Dilek Cesur, ‘15 günde
bir yaptığımız bu söyleşilerin
platformumuzdaki firmalara ve
tüm iş dünyasına esin kaynağı

olacağına inanıyoruz” dedi. Mel-
sa Ararat ise, Sabancı Üniversitesi

olarak yaptıkları araştırmanın çar-
pıcı sonuçlarını paylaştı.

ŞİRKETLERE DE GÖREV DÜŞÜYOR
Özellikle çalışan kadınların yü-

künün bu dönemde daha da arttı-
ğını dile getiren Ararat şöyle de-
vam etti: ‘İki araştırmadan ilki ev-
den çalışmanın çalışanlar üzerin-
deki etkisi araştırması. Bu bize
pandemide yorgunluk, stres ve
kaygının istatistiksel olarak çalı-
şan kadınlarda erkeklere kıyasla

daha fazla görüldüğünü gösterdi. İkinci
araştırmamız şiddet üzerine idi. Psikolo-
jik ve cinsel şiddette artış olduğunu gör-
dük. Yardım merkezlerine erişimde zor-
luklar olmasına rağmen başvuruların art-
masından fiziksel şiddetin de ciddi olarak
arttığını anlıyoruz. Bu durumu şirketler
ile paylaştık. Çünkü, şirketlerin bu dö-
nemde kadınların, erkeklere oranla daha
zorlandığı bir dönem olduğunun farkına
varması, gerekli destek mekanizmalarını
oluşturması gerekiyor.”

Kahraman
CoşKunöz
Kahraman
CoşKunöz

Pandemi sürecinde tıb-
bi ve koruyucu ekipman

üreterek Türkiye’nin
dört bir yanındaki 

devlet hastanelerine
teslim eden Bursa’nın
köklü kuruluşu Coşku-
nöz Holding’e, ‘Sağlık 

Kahramanlarına 
Destek’ ödülü verildi.

Pandemi kadınları daha fazla yordu

Hazine ve Maliye Bakanı
Lütfi Elvan, Türkiye’nin

yeni ve güvenilir limanlar arayan yatırımcı-
lar için çok cazip imkanlar sunduğunu söyle-
di. Elvan, Uluslararası Yatırımcılar Derneği
(YASED) tarafından düzenlenen Uluslararası
Yatırımcılar Zirvesi’nde yaptığı konuşmada
şunları kaydetti: ‘’Türkiye, kendilerine yeni
ve güvenilir limanlar arayan yatırımcılar için
çok cazip imkanlar sunuyor. Bu doğrultuda
ekonomi ve hukuk alanında yeni bir sefer-
berlik başlattık. Yatırımcının gelecek dönem
ufkunu öngörülebilir kılacak reformları ka-
rarlılıkla hayata geçireceğiz. Karşımızdaki
her problemi, piyasa ekonomisinin kuralları
çerçevesinde şeffaf, hesap verebilir, rasyonel
ve öngörülebilir bir şekilde çözeceğiz. İç ve dış
yatırımcılar için kredibiliteyi en üst seviyele-
re çekecek politikalar uygulayacağız, kimse-
nin aklında soru işareti de kalmayacak.’

İkinci el online pazarda, kasım ayında da
en çok tercih edilen otomotiv markaları

Volkswagen (VW) , Renault ve Ford oldu.
INDICATA’nın raporuna göre, geçen ay
Türkiye ikinci el online binek ve hafif tica-
ri araç pazarında toplam 136 bin 323 adet
satış gerçekleşti. En çok tercih edilen mar-
ka 19 bin 662 adet satışla Volkswagen
oldu. Renault, 17 bin 418’le ikinci ve Ford
da 14 bin 193’le üçüncü sırada yer aldı.
Bunları sırasıyla 13 bin 508 adetle Fiat, 7
bin 798’le Opel, 7 bin 360’la BMW, 6 bin
897 ile Mercedes-Benz, 6 bin 765’le Hyun-
dai, 6 bin 452 ile Peugeot ve 4 bin 696
adetle de Toyota izledi. Söz konusu 10
markanın kasım satışları, ikinci el online
araç pazarının yüzde 77’sini oluşturdu.

İkinci elde zirve
Volkswagen’in

PROJE İÇİN 3 MİLYON TL HARCANDI
►Coşkunöz Holding, tıbbi ve

koruyucu ekipman üretimi
için Coşkunöz Metal Form fab-
rikasının üretim hatlarını revi-
ze etti. Nisandan haziran ayına
kadar olan dönemde, numune-
leri alınan biyolojik örnek
alma kabini, entübasyon kabi-
ni, sedye izolatörü, siperlik gibi
ürünlerin üretimini yaptı. Valf
silikonları, yarı profesyonel
ventilatör, tek kullanımlık ven-

tilatör gibi ürünlerin tasarımla-
rını tamamlayıp üretimini ger-
çekleştirdi. Ekipman üretimi
için 3 milyon TL harcayan Hol-
ding, kısa sürede 50 binden faz-
la ekipmanı, il sağlık müdür-
lüklerinin yönlendirmeleri
doğrultusunda İstanbul, Bursa,
Manisa, Eskişehir ve Ankara
başta olmak üzere Türkiye’nin
dört bir yanındaki devlet has-
tanelerine teslim etti.

Erdem
Acay

Ticaret Bakanı
Ruhsar Pek-

can, Türkiye’de
doğrudan yaban-
cı yatırımların
artmasını çok
önemsediklerini
belirterek, ‘Türki-
ye genelinde 81
ilimiz uluslarara-
sı doğrudan yatı-
rımcı için potansi-
yel yatırım alanı.
Sadece belli mer-
kezlerde değil,
ülke genelinde
üretim, yatırım
ve ihracat potan-
siyeli var’ dedi.

Türkiye İhracatçılar Meclisi
(TİM) Başkanı İsmail Gülle,

2020 ihracat hedefi olan, 165,9
milyar dolara emin adımlarla
yürümeye devam ettiklerini
söyledi.

Gülle, ‘Auto Expo
Türkiye 2020’nin on-
line açılışında yaptı-
ğı konuşmada, ön-
ceki yılın aynı döne-
mine göre, küresel
ticaretin yılın ikinci
çeyreğinde yüzde
19 daraldığını ve
2020 yılı için küresel
daralma beklentisi-
nin ise yüzde 7 sevi-
yesinde olduğunu
hatırlattı. Bu yıl için
ciddi daralma bek-
lenen sektörlerin
başında ise otomotivin geldiğini
belirten Gülle, şunları kaydetti:
‘Ancak önemli pazarlarımızda
kısıtlamaların tekrar başladığı,
tüketimin kimi sektörlerde ciddi
oranda azaldığı kasımda, başarı-
lı ivmemizi sürdürdük. Otomotiv
sektörümüzün kasım ayında ih-
racatını, yüzde 0,3 de olsa artır-
ması, oldukça önemliydi. İhra-
catçılarımızın gayretleri sayesin-

de, geçtiğimiz eylül ve ekim ay-
larını, pandemiye rağmen tarihi
rekorlarla kapattık. Ülkemiz yılın
üçüncü çeyreğinde ihracatını ar-
tıran 4 ülkeden biri olma başarı-

sını gösterdi. 2020 ihracat
hedefimiz olan, 165,9 mil-
yar dolara emin adımlarla
yürümeye devam ediyoruz.
Elbette, bu rekor ve başarı-
larda salgından en çok et-
kilenen sektörler arasında
olan otomotiv sektörünün,
salgın öncesi ihracat ra-
kamlarını hızlıca yakalama-
sı oldukça önemliydi.’

OTOMOTİVİN HAYATİ ROLÜ
Otomotiv sektörünün

kasım ayındaki 2,698 milyar
dolarlık ihracatının, tüm
toplam ihracat içindeki pa-

yının yüzde 16,8 olduğunu dile
getiren Gülle, ‘Bu rakam, pande-
mi kaynaklı kayıpların telafisi adı-
na son derece sevindirici bir ge-
lişme olmuştur. ‘Dış Ticaret Faz-
lası Veren Türkiye’ hedefine ulaş-
mada, otomotiv sektörümüze ha-
yati bir rol düşmektedir. Bu an-
lamda otomotiv sektörümüz için
yatırımlar ayrı bir önem arz et-
mektedir’ ifadelerini kullandı.

81 şehir de
potansiyel

yatırım yeri

Enuygun, kulla-
nıcılarının pan-

demiyle şekille-
nen 2020 seyahat
tercihlerini analiz
etti. 2020 yılında
yurt içinde en çok
uçak ve otobüs bi-
leti alınan şehir İs-
tanbul, yurt dışı
için en çok uçak
bileti alınan ülke
Almanya, yurt içi
en çok seyahat
eden şehirler ise
İstanbul, İzmir,
Ankara oldu.

En çok
seyahat

İstanbul’a

Emin adımlarla
hedefe yürüyoruz

İsmail
Gülle

Bu yıl avlanan hamsinin büyük
bir bölümünün ince olmasından

dolayı balık unu ve yağı fabrikaları-
na satılması endişe yarattı. Karade-
niz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Deniz
Bilimleri ve Teknolojisi Enstitüsü
Müdürü Prof. Dr. Cemal Dinçer, söz
konusu fabrikalara 1 TL’ye satılan
hamsinin ekonomik olarak büyük

bir kayıp olduğunu vurguladı. ”Ba-
lık unu fabrikalarına hamsinin kilo-
sunu 1 TL’ye sattılar. İnsan tüketimi-
ne ortalama 7,5 TL gözüktü. Fiili ola-
rak kilosunu 10-15 TL kadar tükettik.
10-15 TL nerede? 1 TL nerede” diyen
Dinçer, miktar olarak bu sezon ham-
si avı önceki yıla göre yüzde 300 artı-
ğının da altını çizdi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğ-
lu, Kore Cumhuriyeti tarafından düzenlenen

8’inci Küresel Altyapı İş birliği Konferansı’na video
konferans yöntemiyle katıldı. Türkiye’nin ulaştır-
ma ve haberleşme alanında gerçekleştirdiği ve ger-
çekleştirmeyi planladığı büyük altyapı projeleri

hakkında bilgi veren Karaismai-
loğlu, daha sonra Koreli mevkidaşı
Hyung-mee Kim ile ikili görüşme
de gerçekleştirdi. Görüşmede, gele-
cek dönemde gerçekleştirilmesi
planlanan önemli altyapı yatırım-
ları için olası iş birliği olanakları
ele alındı. Dünya çapında önemli
altyapı projelerinin ele alındığı
toplantıda, bir marka haline gelen

müteahhitlik firmaları ile Koreli firmaların üçüncü
ülkelerdeki yatırım projelerinde ortaklık yapmaları
konusunda görüş alışverişinde bulunuldu.

Hamsinin üçte ikisi 1 liradan un oldu

Müteahhitlikte
Kore ortaklığı

Türkiye
cazip
imkânlar
sunuyor
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