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� Kocaeli Odavizyon

[Başkan’dan mektup ►

Kocaeli Sanayi Odası Başkanı Ayhan Zeytinoğ-
lu Türkiye’nin ardısıra yaşanan seçimlerden 
geçtiğini, son olarak Milletvekili Genel Seçi-

minin yarattığı belirsizlik atmosferinin de sona erdeğini 
belirterek “Bundan sonra el birliği ile yüzümüzü ekono-
mik kalkınmaya çevirmemiz, ekonomiye odaklanmamız 
gerekiyor.” dedi. 

Ayhan Zeytinoğlu; Kocaeli’nin yanısıra Türkiye açı-
sından büyük önem taşıyan üretim ve ihracatı sürükleyen 
otomotiv sektöründe iş barışının sağlanmasının sevindi-
rici olduğuna işaret ederen;

 “Bundan sonra çalışma zamandır. Kayıpların yerine 
konulması zamanıdır. Zenginlik ancak üreterek sağla-
nır.” dedi.

Başkan Zeytinoğlu Türkiye ekonomisi açısından da 
benzer değerlendirmeler yaparak “Bundan sonra eko-
nomiye odaklanmamız gerekiyor. Bu kapsamda, bütün 
konsantrasyonumuzu üretimde, ihracatta, büyümede 
yoğunlaştırmalıyız. Bundan sonra 4 yıl boyunca seçim 
olmayacak. Buzamanı çok iyi değerlendirmeliyiz.” şek-
linde konuştu.

Başkan Zeytinoğlu makro ekonomik göstergelere iliş-
kin olarak değerlendirmeler de yaptı.

İŞSİZLİK
Bahar aylarının başlamasıyla ve baz etkisi ile işsizlik 

azalmaya başladı. 
Bunun önümüzdeki aylarda da devam edeceğini dü-

şünüyoruz. 
Bir evvelki aya göre işsizlik oranındaki gerilemeyi 

olumlu değerlendiriyoruz. 
Umarız işsizlik oranımız yılın ortasında tekrar tek 

haneli rakamlara düşer.

BÜTÇE
Nisan ayında vergi gelirlerindeki yüzde 23,4’lük artış 

ile bütçede 1,4 milyar TL fazla verdik. 
İlk 4 ayda bütçe açığı 4,06 milyar TL
2015 yılında bütçe açığına en büyük neden faiz har-

camalarından kaynaklandı.
Ancak faiz hariç bütçe harcamaları da yılın ilk 4 

ayında enflasyonun üzerinde gerçekleşti.
Ayrıca bir başka tespitimize göre son 40 ayda 25 

kere bütçe harcamalarının enflasyonun üzerinde gerçek-
leştiğini görüyoruz.

Bütçe giderlerini enflasyon kadar tutabilsek denk 

Yüzümüzü ekonomik kalkınmaya 
çevirmemiz gerekiyor

“Seçim atmosferi sona erdi.” diyen 
KSO Yönetim Kurulu Başkanı  Ayhan Zeytinoğlu;
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bütçeyi yakalayabiliriz. Hedefimiz denk bütçe olmalıdır.

KAPASİTE KULLANIM
Mayıs ayında kapasite kullanım oranı yüzde 74,9 (bir 

evvelki yıla göre 0,4 puan artış gösterdi) Taşıt araçları ve 
petrol ürünleri imalatındaki kapasite oranı diğer sektör-
lerin önünde seyretti. Kapasiteler; petrol ürünleri imalatı 
sektöründe (bir evvelki yılın aynı ayına göre) 17,1 puan 
ve otomotiv sektöründe de 13,7 puan artış gösterdi.

Diğer sektörlerin kapasiteleri de benzer şekilde ar-
tarsa, kapasitelerdeki bu artışın süreklilik kazanacağını 
düşünüyoruz. Benzer eğilimin Kocaeli’nde de devam etti. 
Kocaeli’de kapasite kullanım oranı Mayıs ayında yüzde 
71,5 oldu. Kapasiteler bir evvelki yılın aynı ayına göre 
0,1 puan artış gösterdi. 

Kapasitelerdeki artışın ekonomideki büyümeye olum-
lu katkı vereceğini bekliyoruz.

DIŞ TİCARET
Mayıs ayı ihracatı 10,8 milyar dolar. TİM verilerine 

göre mayıs ayında ihracat yüzde 19 geriledi. İhracatta 
paritenin olumsuz etkisi devam ediyor.

İhracatımız miktar bazında artsa bile, pariteden do-
layı tutar olarak geriliyor. En fazla ihracat yaptığımız 
ilk 10 ülkeye euro bazında ihracatımız ilk 5 ayda yüz-
de 12,8 artmış. Sadece mayıs ayında Avrupa Birliğinin 
13 ülkesine yaptığımız ihracat, 2014 yılının paritesi ile 
olsaydı ihracatımız 5,1 milyar dolar daha fazla olabi-
lirdi. Buradan paritenin ihracatımıza ne kadar olumsuz 
yansıdığını görebiliyoruz. İhracatta en fazla paya sahip 
olan otomotiv, kimya ve tekstil sektörlerinin ihracatları 
da mayıs ayında azaldı. Ayrıca çevre ülkelerdeki siya-
si sorunlar da devam ediyor. Tüm bunlara ilave olarak 
otomotiv sektöründeki iş bırakma eyleminin de olumsuz 
etkilerini gördük. Altın ihracatının ilave edilmesiyle 10,8 
milyar dolarlık ihracatın daha da artabileceğini bekliyo-
ruz. Hedefimiz yüksek teknolojili ürünlerin ihracat içeri-
sindeki payını artırmak olmalı

Ülkemizin ihracatta, bugün itibariyle yüzde 32,8 
olan orta-yüksek ve yüksek teknolojili ürünlerin payını 
2018’de yüzde 37,6’ya çıkarma hedefi var. Bu hedefe 
ulaşmanın yolu Ar-Ge’den geçiyor. Bu kapsamda da bir-
çok devlet desteği ve teşvikler var. Son açıklanan teşvik 
paketinde yüksek teknolojili yatırımlar nerede olursa ol-
sun 5’inci bölge desteklerinden yararlanacak. Reel sektör 
temsilcileri olarak bu olanakları kullanarak hedefimiz 
katma değeri yüksek ürünleri imal edip ihraç edebilmek 
olmalıdır.

ENFLASYON
Ocak ayından bu yana ÜFE’deki yükselişin uzun vade-

de TÜFE’ye yansıyarak tüketici fiyatlarını yükselteceği-
ni düşünüyoruz. Yurt içi fiyat endeksinin alt sektörlerine 
göre değişimleri incelendiğinde, imalat sanayi içerisinde 
gıda ürünleri sektörünün mayıs ayında yüzde 14,56 ile 
en fazla artış gösterdi. Bunu yüzde 9,11 artışla bilgi-

sayarlar ile elektronik ve optik ürünleri, Yüzde 8,85 ile 
mobilya hariç ağaç ve mantar ürünleri, Yüzde 7,97 ile 
makine ve ekipmanları sektörlerinde artış izledi.

FAİZ VE KURLAR
Enflasyon hedefinin yukarı yönlü revize edilmesi, 

faizlerin artırılmayacağının sinyaliydi. Son açıklanan 
enflasyon verisi ile önümüzdeki süreçte gıda etkisinin 
azalacağını görüyoruz. Petrol fiyatları ise nispeten son 
dönemlerin bir derece üstünde gerçekleşerek stabilize 
oldu. 64-65 dolar civarında. Petrol fiyatlarının bir karar 
verme sürecinde olduğuna inanıyoruz. Birinci derecede 
gıda ikinci derecede kur ve üçüncü derecede petrol fiyat-
larının faizleri etkileyeceğini düşünüyoruz. Yani enflas-
yonda; gıda, kur ve petrol fiyatları belirleyici. MB da 
enflasyon beklentilerine göre hareket tarzı oluşturdu-
ğundan faiz politikasını buna göre yönlendirecektir. Dör-
düncü sayabileceğimiz bir faktör de kredi hızının yavaş-
latılması ile ekonominin yavaşlamasıdır. 
Buradan enflasyonu düşük tutmak için 
talebin baskılandığını anlıyoruz.

GIDADA ZORLU DÖNEM
Sırayla; gıdada zorlu dönemin 

geçildiğini düşünüyoruz. P e t r o l -
de her ne kadar Avrupa’da parasal 
genişleme etkili canlanma öne çık-
sa da özelikle Çin kaynaklı, ardından 
Japonya eklentili büyümedeki 
ciddi gerileme petrol 
fiyatları açısından 
aşırı yükselme ih-
timalini sadece 
arz yönlü beklen-
medik şoklara 
bırakmaktadır. 
Talepten kay-
naklı petrol 
f iyat lar ının 
aşırı yük-
selmesi için 
veri yeterli 
değil. Ancak 
arz yönlü ise 
şoklara her 
zaman açık 
o l d u ğ u m u z 
aşikardır. 
Buradaki süreç 
politik tercihler-
le iç içe gelişiyor. 
Olasılık bakımın-
dan kuru etkileyen 
çok faktör var ama 
bunlardan biri de 
seçim atmosferi.



B20 Görev Güçleri Ortak Toplantıları’nın ikincisi 
Paris’te yapıldı. G20’ye üye olan-olmayan yaklaşık 
300 katılımcının yer aldığı ve küresel ekonomideki 
sorunların ele alındığı toplantıda ‘genç işsizliğinin 

ve kadınların işgücüne katılımının iyileştirilmesi’ önerisi ilk sırada 
yer alarak önemini ve aciliyetini gösterdi. 

B20 Türkiye ve TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, 
“Küresel büyüme oranları düşük, işsizlik oranları yüksekken 
B20’nin bir dakika bile dinlenmeye tahammülü yok” ifadesini 
kullanırken, BIAC Başkanı Phil O’Reily, OECD Genel Sekreteri 
Angel Gurria ve G20 Türkiye Sherpası Ayşe Sinirlioğlu da B20’ye 
ilişkin değerlendirmelerini paylaştı.

 B20 Türkiye Dönem Başkanlığı kapsamında, B20 Türkiye 2. 
Görev Güçleri Ortak Toplantısı Paris’te yapıldı. OECD ve BIAC’ın 
B20 Türkiye ile birlikte düzenlediği ve yaklaşık 300 küresel 
aktörün katıldığı toplantıda Görev Güçleri’nin önerileri oyla-
narak önem sıralaması belirlendi.‘Genç işsizliğinin ve kadınların 
işgücüne katılımının iyileştirilmesi’ önerisi % 82 oranındaki oyla 
en üst sırada yer aldı.

Toplantıda bir konuşma yapan B20 Türkiye ve TOBB Başkanı 
M. Rifat Hisarcıklıoğlu, söz konusu süreci ve görev güçlerinin 
önerilerini detaylandırdı.

Hisarcıklıoğlu, “Küresel büyüme oranları düşük, işsizlik 
oranları ise yüksekken B20’nin bir dakika bile dinlenmeye taham-
mülü yok” dedi. Bu kapsamda, Türkiye dönem başkanlığının temel 
felsefesi olan yatırım, kapsayıcılık ve uygulama alanlarına dik-
kat çeken Hisarcıklıoğlu, bu yaklaşımların küresel krizin yavaş da 
olsa aşılmasında büyük yardımı olduğunu belirtti.

Hisarcıklıoğlu ayrıca, B20 Türkiye’nin politika geliştirme 
çabalarına ve aynı doğrultuda birçok ülkede iş dünyasının sorun 
ve önerilerini anlamak ve onları sürece dâhil etmek için yapılan 
bölgesel danışma toplantılarına dikkat çekti.

 
-Hisarcıklıoğlu, Görev Güçleri’nin önerilerini anlattı
Hisarcıklıoğlu konuşmasında, görev güçlerinin önerilerini 

tek tek özetledi. Ticaret Görev Gücü’nün, küresel ticareti daha 
da kolaylaştırmak için ısrarcı olacağını ve bu amaçla oluşturulan 
Ticareti Kolaylaştırma Anlaşması’nın yaygın olarak imzalanması 
gerektiğini söyledi.

KOBİ’ler ve Girişimcilik Görev Gücü’nden de bahseden 
Hisarcıklıoğlu, “B20 KOBİ’lerin küresel pazarlara daha iyi en-
tegre olabilmesini bir ihtiyaç olarak değerlendirmekte” diye 
konuştu.

Hisarcıklıoğlu bu kapsamda kurulan Dünya KOBİ Forumu’nun 
önemine işaret etti.

Hisarcıklıoğlu İstihdam Görev Gücünün önceliklerini de genç 
işsizliği ve iş gücüne kadınların katılım oranlarının iyileştirilmesi 
olarak açıklarken, Büyümenin Finansmanı Görev Gücü içinse “Bu 
görev gücünün temel amacı KOBİ finansmanını güçlendirmek” 
dedi.

Altyapı ve Yatırımlar Görev Gücü’nün önerilerini sıralayan 
Hisarcıklıoğlu, yatırım ekosistemini iyileştirmenin önemine vurgu 
yaptı.

Hisarcıklıoğlu son olarak, Yolsuzlukla Mücadele Görev 
Gücü’nün öne çıkan konusu G20 ülkeleri arasında şeffaf dijital 
gümrük prosedürlerinin ve sınırlararası sistemlerin geliştirilmesi 
hakkındaki görüşlerini dile getirdi.

 
-Diğer konuşmacılar
 Toplantıda BIAC Başkanı Phil O’Reily da konuşmasında, 

B20’nin önemini ve Türkiye Dönem Başkanlığı’ndaki gelişmeleri 
anlatırken, OECD Genel Sekreteri Angel Gurria değişen dünya-
daki mega trendler ve gelecek dönemleri şekillendirecek politika 
ihtiyaçlarından bahsetti.

G20 Türkiye Sherpası Ayşe Sinirlioğlu ise yatırım, kapsayıcılık 
ve uygulama ana noktalarına atıfta bulunarak, bunların içeriğine 
ilişkin bilgi verdi.

Sinirlioğlu’nun konuşmasının ardından her bir görev gücünün 
başkanları ve ilgili OECD temsilcilerinin katıldığı kısa soru-cevap 
formatındaki interaktif tartışmalar gerçekleştirildi.

 
-Maliye Bakanları, Eylül ayında Ankara’da buluşacak
OECD ve BIAC’ın B20 Türkiye ile birlikte düzenlediği 

bu toplantıların ilki, geçtiğimiz Nisan ayında Washington’da 
gerçekleştirilmişti. Paris’teki toplantı aynı zamanda, 3- 5 Ey-
lül tarihlerinde Ankara’da yapılacak G20 ülkelerinin Maliye 
Bakanlarını bir araya getirecek zirve öncesinde B20 sürecinin 
kapsamlı bir şekilde ele alındığı son etkinlik oldu.

[etkinlik ►

Küresel ekonominin gündeminde, 
‘genç işsizlik ve kadınların işgücüne 

katılımının iyileştirilmesi’ var

Paris’teki 
toplantıya 
Başkan 
Zeytinoğlu’da 
katıldı



[etkinlik ►
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Karekodlu çek 15 Haziran’dan itibaren 
uygulamaya girecek 

Karşılıksız çek riskinin azaltılması ve iç piyasada tica-
retin daha sağlıklı yapılabilmesi amacıyla, TOBB’un Kredi 
Kayıt Bürosu ile çalışarak geliştirdiği, 15 Haziran’da baş-
layacak olan karekodlu çekin lansmanı, TOBB Başkanı M. 
Rifat Hisarcıklıoğlu ve Başbakan Yardımcısı Ali Babacan’ın 
katıldığı toplantı ile yapıldı. 

Lansman toplantısında konuşan TOBB Başkanı M. Rifat 
Hisarcıklıoğlu, karekodlu çek ile ticaret hayatını doğrudan ve 
olumlu yönde etkileyecek, yeni ve çok önemli finansal ürüne 
kavuştuklarını söyledi. Hisarcıklıoğlu, “Hepimizin malumu, 
ticarette vadeli alım-satımlar önemli bir yer tutar. Çünkü 
reel sektörde sermaye çoğunlukla kıttır ve finansmana eri-
şim de her zaman kolay ve ucuz değildir. Özellikle de vadeli 
çek, şirketlerimiz için önemli bir finansman kaynağıdır. Va-
deli ticari işlemlerin ekonomideki ağırlığıyla ilgili bir örnek 
vereyim. Türkiye’deki tüm şirketlerin yurtiçi satış ciroları, 
yani toplam yurtiçi ticaret hacmi, 2014 yılında 3,7 trilyon 
lira civarındadır. Bu yurtiçi ticaret hacminin de yaklaşık üçte 
ikisinin, yani 2,4 trilyon lirasının, vadeli işlemlerle yapıldığı-
nı tahmin ediyoruz. İşte vadeli ticaret, ekonomide bu kadar 
büyük yer tutuyor” diye konuştu.

-Türkiye’nin ikinci finansal inovasyonu
Ayda 2 milyon civarında çek düzenlendiğinden söz 

eden Hisarcıklıoğlu, karşılıksız çekte hapis cezasının 
kaldırılmasından sonra, Kredi Kayıt Bürosu ile birlikte, çek 
sicillerinin özel sektöre açılmasını sağladıklarını bildirdi. 
TOBB Başkanı, “Ancak, reel sektördeki şirketlerimiz bu sis-
temi beklediğimiz ölçüde kullanmadı” dedi.

Çek sicil raporlarının yüzde 95’ini finansal kurumların 
aldığını ifade eden Hisarcıklıoğlu şunları söyledi: “Reel sek-
törün payı yüzde 5’lerde. Bu niye böyle oluyor diye baktığımız, 
firmalarımızın bazıları prosedürlerle uğraşmaktan kaçındı. 
Ama çoğu zaman da çek keşidecisi kendi sicil bilgilerini çek 
hamiline vermek istemedi. Bunun üzerine, bu sistemi daha 
hızlı ve etkin hale getirmek üzere, KKB, kare kodlu çek 
uygulamasını geliştirdi.

Türkiye’nin bugüne kadar tek finansal inovasyon ürünü 
vadeli çek’ti. Kare kodlu çek, Türkiye’nin dünyaya sunduğu, 
başka benzeri olmayan, 2. inovasyon olacak. Bu sistem 
sayesinde çekin güvenilirliği hakkında kısa zamanda fikir sa-
hibi olunacak. Ayrıca, sahte ve çalıntı çek riski de ortadan 

kalkacak. Özetle, kare kodlu çek, çek’te itibarın göstergesi 
olacak. Bu çalışmayı hayata geçiren Kredi Kayıt Bürosu’na, 
başta Genel Müdürümüz Sayın Kasım Akdeniz olmak üzere 
teşekkür ediyorum.

KKB yakında teminat mektuplarını da tamamen ele-
ktronik ortama aktaracak. Böylece bunları kâğıta basma, 
saklama, teslim etme işinden bizi tamamen kurtaracak. 
KKB’nin bu yeni inovasyonu hayata geçirmesini de heyecanla 
bekliyoruz.

Bankalar Birliği Başkanımız Sayın Hüseyin Aydın’a da 
teşekkür ediyorum. Onun sayesinde, hem de mali sektör ile 
reel sektörün aynı vizyon ve amaçla bir araya gelip, birbirl-
erine destek olabileceklerini gösterdik.

Ayrı bir teşekkürü de Başbakan Yardımcımız Sayın Ali 
Babacan’a borçluyuz. Türkiye ekonomisinin hem 2001 hem 
de 2009 krizlerinde sıyrılıp, en çok güven veren ekonomiler-
den biri olmasını sağladı. Eskiden özel sektör olarak en büyük 
korkumuz, makro ekonomik istikrarsızlıktı. Artık kendi ka-
lemize gol atar mıyız diye endişe etmiyoruz. Zira defansımız 
daha sağlam. Sayın Babacan’ın liderliğinde, çek sisteminde 
devrim niteliğindeki yapısal düzenlemeler de hayata geçti. 
Böylece iç piyasada yaşanan sıkıntıların pek çoğu da ortadan 
kalkacak.”

 
-TOBB Başkanı’ndan tüm firmalara çağrı
 Tüm firmalarımıza bu sistemi kullanmaları çağrısında 

bulunan TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, rekabetin arttığını ve 
artmaya da devam edeceğini dile getirdi. Hisarcıklıoğlu, özel-
likle 2015’in daha tedbirli ve temkinli olunması gereken bir 
sene olduğunu duyurarak, “Dolayısıyla reel sektörümüz artık, 
riskleri yönetmeyi, riskle beraber yaşamayı ve alınan riskleri 
çok iyi ölçmeyi öğrenmek zorunda. Zira riskini yönetemeyen 
şirketler ayakta kalmakta zorlanacak.” diye konuştu.

 
- Başbakan Yardımcısı Ali Babacan
Başbakan Yardımcısı Ali Babacan ise konuşmasında, 

Türkiye’de ve dünyada bir ilk olacak Karekodlu çek 
uygulamasının, Türkiye’nin ticari hayatına çok önemli bir 
yenilik getireceğini belirtti. Babacan, “Çeklerin piyasada 
kullanımını kolaylaştıracak, keşideci ile ilgili piyasaya daha 
fazla bilgi verecek yeni bir uygulamayı karekodla başlatmış 
oluyoruz” ifadesini kullandı.

[toplantı ►
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Karekodlu çekin, Türkiye ve dünyada bir ilk olacağını 
ifade eden Babacan, uygulama için Türkiye Odalar ve 
Borsalar Birliği, Türkiye Bankalar Birliği ve ilgili kamu 
kurumlarıyla koordinasyon içinde çalışıldığını, Kredi Kayıt 
Bürosu’nun da teknik altyapıyı kurduğunu dile getirdi.

Babacan, karekodlu çekin Türkiye’nin ticari hayatına çok 
önemli bir yenilik getireceğini söyledi.

Çekin ödeme ve borçlanma aracı olduğuna işaret eden 
Babacan, “Çeklerin piyasada kullanımını kolaylaştıracak, 
keşideci ile ilgili piyasaya daha fazla bilgi verecek yeni bir 
uygulamayı karekodla başlatmış oluyoruz” diye konuştu.

 Yasal düzenlemeler öncesinde Türkiye’de kredi sicili-
nin Merkez Bankası tarafından ve sadece negatif perfor-
mans açısından tutulduğunu anımsatan Babacan, yani sis-
temde ödenmeyen çekler ve protesto edilen senetlere ilişkin 
bilgilerin tutulduğunu belirtti. Bu yapının tüccarın, sanayi-
cinin, esnafın ödeme alışkanlığı konusunda çok da detaylı 
bilgi vermediğini ifade eden Babacan, 10 yılda tek bir çeki 
dönen firmanın bile sistemde çeki dönenler kategorisinde yer 
aldığını söyledi.

Babacan, risk santralizasyon merkezinin Türkiye Banka-
lar Birliği’ne verilmesiyle pozitif sicilin de tutulmaya 
başlandığına dikkati çekerek, bunun çok önemli bir devrim 
olduğunu dile getirdi. Ali Babacan, kişilerin ödemediği çek 
ve senetlerin yanında ödediklerinin de kayıtlara girmeye 
başladığını, 2006’dan bu yana bütün kredi geçmişinin Kredi 
Kayıt Bürosu kayıtlarında yer aldığını anlattı.

- TBB Başkanı Hüseyin Aydın
 Türkiye Bankalar Birliği (TBB) Başkanı Hüseyin Aydın 

ise, karekodlu çek uygulamasına birçok bankanın hazır 
olduğunu belirterek, “Bir an önce tüm bankalarımızın sis-
temi işlevsel hale getirmesini bekliyoruz” dedi.

Aydın, Başbakanlık Merkez Bina’da düzenlenen Kare-
kodlu Çek Tanıtım Toplantısı’nda yaptığı konuşmada, ekono-
minin daha sağlıklı ve güvenli işlemesi için önemli çalışmalar 
yaptıklarını kaydetti.

 Karekodlu çek ve mevcut çek uygulamasının bir arada 
kullanılacağını belirten Aydın, hangi çekin düzenleneceğinin 
müşterilerin tercihine bağlı olacağını söyledi.

Söz konusu uygulamaya birçok bankanın hazır olduğunu 
ifade eden Aydın, “Bir haksız rekabetin oluşmaması, ödeme 
sistemlerinin sağlık çalışması için bankalarımızın bir an 
önce sisteme entegre olma hususundaki gayretlerini, bu 
yöndeki çabalarını azamileştirmelerini talep ediyoruz. 
Bankalar teknolojiye hızlı uyum sağlıyorlar. Bir an önce tüm 
bankalarımızın sistemi işlevsel hale getirmesini bekliyoruz” 
diye konuştu.

-Kredi Kayıt Bürosu Genel Müdürü Kasım Akdeniz
Kredi Kayıt Bürosu Genel Müdürü Kasım Akdeniz de 

karekodlu çekin nasıl uygulanacağı konusunda bir sunum 
yaparken, çekle ilgili rakamları ve Büro’nun faaliyetlerini 
paylaştı.

Ocak – Nisan 2015 döneminde, karşılıksız çek adedi 
bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 15 artarken, 
karşılıksız işlemi yapılan çeklerin tutarı ise yüzde 61 ora-
nında artış gösterdi. Bankalara ibraz edilen 7,2 milyon 
adet çekin parasal tutarı 204 milyar TL oldu. Geçen yı-
lın aynı dönemine göre bankalara ibraz edilen çek adedi 
önemli değişim göstermezken, çek tutarı yüzde 14 ora-
nında arttı. 

Ocak – Nisan 2015 döneminde, parasal tutarı 9,4 mil-
yar TL olan 235 bin adet çek için karşılıksız işlemi yapıl-
dı. Aynı dönemde karşılıksız işlemi yapılan 981 Milyon 
TL tutarındaki 38 bin adet çek daha sonra ödendi. 

Nisan 2015 itibariyle karşılıksız işlemi yapılan çekle-
rin bankalara ibraz edilen çeklere oranı, adet olarak yüz-
de 3,4 ve tutar olarak yüzde 3,8 oldu. Ocak – Nisan 2015 
döneminde karşılıksız işlemi yapılan çeklerin bankalara 
ibraz edilen çeklere oranı, adet olarak yüzde 3,3 ve tutar 
olarak yüzde 4,6 oldu. Geçen yılın aynı döneminde ise bu 
oran adet olarak yüzde 2,8 ve tutar olarak yüzde 3,3 idi.

Nisan 2015 itibarıyla adet olarak en fazla karşılıksız 
işlemi yapılan 5 il, sırasıyla İstanbul, Ankara, İzmir, Bur-
sa ve Antalya oldu. Tutar olarak en fazla karşılıksız işle-
mi yapılan çeklerin bulunduğu illerde ilk sırada yer alan 
İstanbul’u, Ankara, Antalya, İzmir ve Gaziantep izledi. 

Karşılıksız çek tutarı yüzde 61 arttı

4 aylık dönemde 315 bin adet senet 
protesto gördü

Ocak - Nisan 2015 döneminde, protesto edilen 315 
bin adet senedin parasal tutarı 2,9 milyar TL oldu. Geçen 
yılın aynı dönemine göre protesto edilen senet adedi yüzde 
2 oranında azalırken, senet tutarı ise yüzde 19 oranında 
arttı.

2015 yılı içerisinde adet olarak en fazla senedin pro-
testo edildiği illerde, İstanbul, Ankara, İzmir, Konya ve 
Bursa ilk 5 sırayı teşkil etti. Tutar olarak, Türkiye gene-
linde protesto edilen senetlerin yüzde 28’ini İstanbul ilin-
dekiler oluştururken, bunu yüzde 11 ile Ankara, yüzde 6 
ile İzmir, yüzde 5 ile Gaziantep ve  yüzde 4 ile İçel izledi. 
En düşük iller ise Siirt, Bayburt ve Tunceli oldu.

Yılın ilk üç ayında, bireysel kredi borcundan yasal ta-
kibe intikal etmiş kişi sayısı azalırken, bireysel kredi kar-
tı borcundan dolayı yasal takibe intikal etmiş kişi sayısı 
arttı.

Aynı yıl içinde birden fazla kaydı bulunan kişilerin bir 
kez sayılmasıyla elde edilen veriler dikkate alındığında 
ise; bireysel kredi borcundan dolayı yasal takibe intikal 
etmiş kişi sayısı geçen yılın ilk üç ayına göre yüzde 1 ora-
nında azalarak, 2015 yılının ilk üç ayında 175 bin kişi 
oldu. Bireysel kredi kartı borcundan dolayı yasal takibe 
intikal etmiş kişi sayısı ise aynı dönemde yüzde 13 oranın-
da artarak 291 bin kişi oldu.

Öte yandan, bireysel kredi veya bireysel kredi kartı 
borcundan dolayı yasal takibe intikal etmiş toplam kişi 
sayısı 2015 yılının ilk üç ayında, geçen yılın aynı dönemi-
ne göre yüzde 7 artarak 384 bin kişi oldu.

Negatif nitelikli kredi ve kredi kartı borcu da arttı
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dünya 
Çevre Günü dolayısı ile bir mesaj yayımladı. Er-
doğan, “Çevre sorunlarıyla mücadele hususun-
da hassasiyetin ve bilincin artırılması, eğitim 

kurumları, sivil toplum örgütleri, basın-yayın organları ve 
vatandaşlarımız arasındaki işbirliğiyle mümkündür.” dedi. 

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, Dünya Çevre Günü dolayısı 
ile yayımladığı mesaj şu şekilde: “Küresel boyutuyla insan-
lığı tehdit eden çevre sorunları, teknolojideki hızlı gelişme, 
sanayileşme ve plansız yapılaşma nedeniyle her geçen gün 
etkisini artırmaktadır. Tüm dünya ülkeleri, sürdürülebilir 
kalkınma hedeflerini gerçekleştirebilmek, açlık ve yoksul-
lukla mücadele edebilmek, gelecek nesillere daha yaşana-
bilir, daha yeşil bir dünya bırakabilmek için çevre sorunla-
rını en az indirecek ortak çalışmalar yürütmektedir. Çevre 
sorunları ve buna bağlı geliştirilen politikalar, günümüzde 
ekonomide, enerjide, şehirleşmede ve daha birçok alanda be-
lirleyici etkiye sahiptir.

Ülkemiz, çevre sorunları konusundaki duyarlı ve sorum-
lu yaklaşımıyla, uluslararası anlaşmalar çerçevesindeki so-
rumluluklarını yerine getirmekte, tüm insanlığın geleceği 
için atılan adımlara öncülük etmektedir. Uluslararası iş-
birliğinin vazgeçilmez olduğu çevre sorunlarıyla mücadele 
esas olarak, bireyden başlayarak tüm topluma hakim olması 
gereken bir hassasiyeti, eğitim kampanyalarını, bireysel ted-
birleri ve uzun vadeli bir bakış açısını zorunlu kılmaktadır.

Çevre sorunlarıyla mücadele hususunda hassasiyetin ve 
bilincin artırılması, eğitim kurumları, sivil toplum örgüt-
leri, basın-yayın organları ve vatandaşlarımız arasındaki 

işbirliğiyle mümkündür. Çocuk ve gençlerimiz başta olmak 
üzere tüm vatandaşlarımızın bu hususta bilinçlendirilmesi 
ve üzerlerine düşen sorumlulukları yerine getirmesi büyük 
önem taşımaktadır. Biyolojik çeşitliliğin korunduğu, doğal 
kaynakların sürdürülebilir kalkınma yaklaşımıyla yönetildi-
ği, çevreyle dost, planlı kentleşmenin esas alındığı, çevre kir-
liliğinin önlendiği bir ülkeyi gelecek nesillere emanet etmek 
için çalışmalarımızı sürdürmekteyiz.

Dünya Çevre Günü vesilesiyle, vatandaşlarımızı çevre-
nin ve doğal zenginliklerimizin korunması, kaynaklarımızın 
tükenebilir olduğu gerçeğini göz ardı etmeden bireysel ted-
birlerin alınması konusunda duyarlı olmaya çağırıyor, tüm 
vatandaşlarımızı en kalbi duygularımla selamlıyorum.” 

- Taner Yıldız: Çevreye rağmen değil, 
çevreyle beraber
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız; “Çevre-

ye rağmen değil, çevreyle beraber geliştirdiğimiz projelerin 
daha temiz bir dünya, daha güzel bir gelecek için hep bera-

ber gayret edeceğimiz bir noktada olması lazım” dedi.  5 
Haziran Dünya Çevre Günü’ne de değinen Yıdız, Bakanlık 
olarak daha temiz bir dünya, daha güzel bir gelecek için 
çevreye rağmen değil, çevreyle beraber geliştirilen projele-
ri hayata geçireceklerini bildirdi. Dünya çevre örgütlerinin 
hazırlamış olduğu raporlarda Türkiye’nin dünyayı kirletme-
diğine yer verildiğini vurgulayan Yıldız, “Çevreyle beraber 
geliştirebileceğimiz çok proje var, hatta çevrenin işini ko-
laylaştıracak çok projemiz var. Çöplerin arıtılmadığı il sayı-
mız çok az kaldı. Bunlar da mutlaka tamamlanacaktır. En 
son Amasya ve Sivas’ta açılışlarını yaptık, çevre ile beraber 
enerjiyi geliştireceğiz” dedi. 

Türkiye çevre konusunda 
tüm insanların geleceğine 

öncülük ediyor





Odamız Meslek Komite üyeleri, eşleri ve çocuklarından oluşan bir heyetle 16-18 Mayıs tarihlerinde Yunanistan’ın Selanik 
şehrine iş gezisi düzenledik. 32 Meslek Komite üyemizden oluşan söz konusu geziye toplamda 71 kişi katıldı.

Selanik’te ilk ziyaret Atatürk Evi Müzesine gerçekleş-
ti. Atatürk Evi Müzesi, Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu 
Mustafa Kemal Atatürk’ün, 1881 yılında doğduğu ve bugün 
müze olarak kullanılan evidir.

17 Mayıs Pazar günü Meslek Komite üyeleriyle müşterek 
toplantı yaptık. Söz konusu toplantıda Meclis Başkanımız 
Hasan Tahsin Tuğrul Meslek Komitelerinin 2014 yılı per-
formansları ile ilgili bizleri bilgilendirdi. Yönetim Kurulu 

Başkanı Ayhan Zeytinoğlu tarafından 2015 yılında yapmayı 
planladığımız Odamız faaliyetleri ve Başkanlığını yapmak 
üzere görev aldığı B20 Yolsuzlukla Mücadele Çalışma Grubu 
hakkında bilgilendirme yapıldı.

Meclis Üyemiz Kadir Decdeli tarafından Global Piyasa 
hakkında ve Genel Sekreterimiz Memet Barış Turabi tara-
fından da 2014 Yurt Dışı Programı hakkında üyelere bilgi-
lendirme yapıldı.

15 Mayıs Cuma günü saat 23.00’da Oda-
mız önünden hareket eden heyetimiz sabah 
saatlerinde Yunanistan’ının Kavala şehrine 
vardı. Kavala’da yaptığımız şehir turunun 
ardından öğle saatlerinde Selanik şehrine 
ulaştık.

Meslek Komitesi müşterek 
toplantısı Selanik’te yapıldı

[meslek komiteleri ►



Toplantıdan sonra Selanik turumuza kaldığımız yerden 
devam ettik. Selanik Surlarını gezerek şehri panoramik 
olarak seyretme imkânımız oldu.

18 Mayıs Pazartesi günü Selanik Ticaret ve Sanayi Odası’nı ziyaret ettik.



1� Kocaeli Odavizyon

[ziyaret ►

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı 
Fikri Işık, Bizimköy Engelliler  Üretim 
Merkezi’nde Engelli çalışanlarla bir araya 
geldi. Toplam 85 personeli olan ve 68’inin 
engelli olduğu Üretim Merkezi’ndeki top-
lantıya Bakan Fikri Işık ile birlikte Aile ve 
Sosyal Politikalar Bakanı Yardımcısı Çiğ-
dem Erdoğan Atabek, Büyükşehir Beledi-
yesi Başkan Vekili Zekeriya Özak,AK Parti 
İl Başkanı Şemsettin Ceyhan’ı  Kocaeli Sa-
nayi Odası Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, KSO 
Meclis Başkanı Hasan Tahsin Tuğrul, KSO 
Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ahmet 
Başaran, KSO Yönetim Kurulu Üyeleri İr-
fan Kanık,İbrahim Yelmenoğlu,Mehmet Ali 
Kartal,Mustafa Böyet,Necati Bülent Hakoğ-
lu, Şaban Kemal Saraç,KSO Genel Sekre-
teri Memet Barış Turabi,Bizim Köy Engel-
liler Üretim Merkezi Genel Müdürü Hüsnü 
Bayraktar tarafından karşılandılar. Engelli 
Çalışanlar ile birlikte kahvaltı sonrası  ilk 
sözü alan  KSO Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, 
Bizimköy ile ilgili detaylı bilgi verdi. Proje-
nin Avrupa’da pek çok ödül aldığını belirten 
Zeytinoğlu, “Bu ayın 12’isinde Torino’da En 
iyi İş Yaratma yarışmasında ilk 5’e kaldık. 
Önümüzdeki hafta bir ödül daha almayı he-
defliyoruz. Kamu Yararı kararımız henüz 
gerçekleşmedi. Bu karar olmadığı için 60 
bin lira vergi ödedik. Bu noktada destek ver-
menizi bekliyoruz” dedi. 

Nazım Hikmet’in “Mutluluğun res-
mi” şiirinden yola çıkarak konuşmasına  
başlayanBilim,Sanayi ve Teknoloji Bakanı  

Işık, “Mutluluğun resmi burada. Sizlerin 
mutluluğu, sizlerin hayata olumlu bakışı bi-
zim en önemli kazanımımız” dedi. 

-Hep yanınızda olacağız
Herkesin potansiyel bir engelli olduğunu 

ifade eden Işık, “AK Parti iktidarı ile engel-
siz yaşam felsefesinin her geçen gün hayatın 
her alanına yayılıyor. Engellilerin her alan-
da rahat etmesi için tüm önlemleri alıyoruz. 
Eğitimlerinden, sosyal alanında yanında 
oluyoruz. Sizlerin mutluluğunuza mutluluk 
katmak için elimizden geleni yapıyoruz. Bi-
zimköy projesi benim yakından ilgilendiğim 
bir proje. Sizin burada üretim yapıyor olma-
nız, arkadaşlarınızla buluşmanız, birlikte 
dertlerinizi, sevinçlerinizi paylaşmanız çok 
önemli” dedi. 

Projeye destek vereceklerini ve 
Türkiye’nin başka yerlerinde de kurulması 
için çalışma yapılması gerektiğini belirten 
Işık, “Engellilerin iş hayatına hazırlanması 
ve ardından kendilerine en yakın tesislerde 
çalışmasının sağlanması noktasında çalışma 
yapacağız. Yasalarımıza engellilerle ilgili 
pozitif ayrım yapılacağını koyduk. Bizim ön-
celiğimiz mutluluğunuzdur. Derdimiz sizin 
üretime katkı vermenizi istiyoruz. Büyükşe-
hir lojistik destekle hayatınızı kolaylaştırı-
yor” dedi. 

Konuşmaların tamamlanması sonrası 
Bakan Işık ve beraberindekiler Bizimköy 
Engeliler Üretim Merkezini gezerek ,Engel-
lilerin yaptıkları çalışmaları izlediler.

Bakan Işık 
Bizimköy Engelliler Üretim 

Merkezi’ni ziyaret etti
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5 Haziran Dünya Çevre Günü, Kocaeli Valiliği Çevre 
Şehircilik İl Müdürlüğü ve Kocaeli Büyükşehir Belediye-
si Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı tarafından 
eski Kocaeli Valiliği tören alanında bulunan Atatürk anıtı-
na çelenk bırakılarak kutlandı.

İsveç’in Stokholm kentinde 1972 yılında yapılan  Bir-
leşmiş Milletler Çevre Konferansı’nda alınan bir kararla 
Dünya Çevre Günü olarak kutlanan 5 Haziran Kocaeli’de 
de törenle kutlandı. Kocaeli Valiliği Çevre Şehircilik İl 
Müdürü Mehmet Ersan Aytaç, Kocaeli Büyükşehir Bele-
diyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanı Necmi 
Kahraman, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Atık Yönetimi 
Şube Müdürü Hüseyin Kılıç ve kurum çalışanlarının ka-
tılımda Kocaeli Valiliği’nin eski binasında bulunan tören 
alanında gerçekleştirildi. Saygı duruşunun ardından İstik-
lal Marşı’nın okunmasıyla başlayan tören, Atatürk Anıtı’na 
iki kurumun müdürlerinin çelenk bırakmasıyla son buldu.

-Karamürsel’de Dünya Çevre Günü dolayısıyla 
çevre temizliği etkinliği düzenlendi
Yaklaşık 2 kilometre uzunluğundaki sahil yolunda pro-

tokol üyeleri ve öğrenciler çevre temizliği yaptı. Karamür-
sel Su Altı Sporları Kulübü Derneği dalgıçları da denizdeki 
çöpleri topladı. 

Kaymakam Ahmet Narinoğlu, yaptığı açıklamada, 
Karamürsel’in çok şanslı bir ilçe olduğunu belirterek, il-
çenin mavi bayraklı bir plaja, temiz bir deniz ve çevreye 
sahip olduğunu kaydetti. Karamürsel’in fazla çevre sorunu 
yaşayan bir ilçe olmadığını anlatan Ahmet Narinoğlu, et-
kinlikte emeği geçenlere teşekkür etti.

Karamürsel Belediye Başkanı İsmail Yıldırım da her 
zaman çevre bilinciyle hareket edilmesi gerektiğini dile ge-
tirdi.

-Baran: 5 Haziran Dünya Çevre Günü kutlu olsun
Körfez Belediye Başkanı İsmail Baran, Dünya Çevre 

Günü nedeniyle yayınladığı mesajında, “Körfezimizi, gele-
ceğe en iyi bir şekilde hazırlayıp, yaşanabilir, daha yeşil, 
daha temiz, daha modern bir kent haline getirmek için ça-
lışıyoruz.” dedi.

Mesajında çevre için önemli çalışmalara imza attıkları-
nı belirten Belediye Başkanı İsmail Baran, “Körfez Beledi-
yesi olarak özellikle çevreye verdiğimiz önem tartışılamaz. 
Onlarca park alanı yaparak ilçemizin yeşil alanlara kavuş-
masına katkı sağladık. Çocuklarımız için sağlıklı oyun ve 
spor alanları oluşturduk, oluşturmaya da devam ediyoruz.” 
dedi.

Çevre kirliliğinin insan sağlığını en çok etkileyen un-
surların başından geldiğini ve bütün ülkelerin ortak sorunu 
olduğunu kaydeden Başkan Baran, “Temiz bir çevrede ya-
şamak, çevreye karşı duyarlı olmak ve doğal kaynaklarımı-
zı doğru kullanmakla mümkündür. Çevre ve çevre sağlığı-
nın korunması, iyileştirilmesi ile ilgili eğitim ve seminerler 
düzenleyerek halkımıza çevre bilinci aşılıyoruz. Toplumu 
çevre kirliliğine karşı bilinçlendirmek amacıyla ekiplerimiz 
her mahallemizi ziyaret etmekte ve broşür ile afiş dağıt-
maktadır. En güzel temizliğin kirletmemek olduğunu belir-
tir, daha sağlıklı ve temiz bir çevrede yaşaması umuduyla 
herkesin 5 Haziran Dünya Çevre Günü’nü kutluyorum.” 
ifadelerini kullandı.

-Köşker: Öncelikli görevimiz çevre bilincini geliştirmek
Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker 5 Haziran 

Dünya Çevre Günü ile ilgili bir mesaj yayımladı. Mesajın-
da dünyada sanayileşme ve enerji tüketiminin artmasıyla 
birlikte çevre sorunlarının hızla artmaya başladığını ifade 
eden Başkan Köşker, “Çocuklarımıza ve gelecek kuşaklara 

yaşanabilir bir dünya bırakmak için öncelikli görevimiz 
çevre bilincini geliştirmek ve yaşanabilir ve sağlıklı bir 
çevre ve dünya için çevreyle barışık bir hayat sürmektir. 
Çevre kirliliği, küresel ısınma, iklim değişikliği ve kurak-
lık gibi sorunlar dünyanın geleceğini tehdit ediyor. 

Sürdürülebilir bir çevre ve sürdürülebilir bir kentleş-
me için enerji ve su tasarrufunun büyük önem arz etmek-
tedir. Gebzemiz son yıllarda yeni atık su arıtma tesisle-
riyle, temiz sahili ve parklarıyla, kent meydanıyla, çevre 
düzenleme çalışmalarıyla, etkin bir şekilde yürütülen geri 
dönüşüm hizmetleri ile sağlıklı kentleşme yolunda önemli 
ilerlemeler kaydetti. Gebze Belediyesi olarak Gebze 2023 
Vizyon Projelerimizde de çevre yatırımlarına özel önem 
verdik. 

Amacımız sanayisiyle birlikte çevresiyle de insanları 
cezbeden marka şehir Gebze’yi inşa etmektir. 5 Haziran 
Dünya Çevre Günü vesilesiyle yeşilin ve doğa sevgisinin 
egemen olduğu bir dünyada yaşanması umuduyla dünya 
çevre gününü kutluyor, yaşam kalitesi yüksek bir hayat 
sürmelerini temenni ediyorum. ” ifadelerine yer verdi.

5 Haziran Dünya Çevre Günü 
Kocaeli’de de etkinliler ile kutlandı
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1955 Giresun doğumlu. İşinin 
içinden geliyor. Her  kademesine 
yıllarını vermiş. Bir seferde ‘yıllar’ 
diyoruz ama öyle dışarıdan göründüğü 
gibi kolay da değil. 

Kendi ifadesine göre rafinericilik 
7x24 bir iş. Hatta ev hayatını,çocukları 
hafta sonuna bırakan bir iş.

Ekip çalışmasına inanıyor. Ekip 
çalışmasının ötesinde ‘uyum’u da 
fazlasıyla önemsiyor. Sadece endüstriyel 
bir iş deneyimi değil,takımın sosyal 
yaşamının da uyum içinde olması 
gerektiğini söylüyor. Tüpraş’ın 4 
rafinerisinde 24 kulübun olmasını, 2 bin 
500 çalışanın bu kulüplere üye olmasını 
da bu gerekçeyle açıklıyor. 

Bir düşünün Tüpraş’ta futboldan 
Türk sanat müziğine, oradan su altı 
dalışa kadar uyum içinde yaşayan 
insanlar.

Kendisi de bir kulüp üyesi. 50-
60 kişilik bir takımla tenise gönül 
vermiş.  Tutkusunu “Kendimi motive 
etmek için tenis oynarım.”  şeklinde 

açıklıyor.Tenisi bir terapi olarak 
görüyor.  “Çünkü en ufak bir konsantre 
bozukluğunda oyundan düşüyorsunuz. 
Hem bedenen hem zihnen katkısı 
olduğunu düşünüyorum.” şeklinde 
konuşuyor.

Özelleştirildikten sonra Tüpraş’ın 
tepesinde. Bu süre zarfında Tüpraş’ta 
5 milyar doların üzerinde yatırım 
yapılmasını ön ayak olanlardan. 
Bu denli yatırımın “Koç Grubu’nun 
da endüstriye, sanayiye bakışını da 
yansıtıtığını, bu yapının yenilikçi 
teknolojiye yakınlığıyla lider olmaya 
odaklanmış bir yapı olduğnu söylüyor.

Tüpraş’ı kendi sektöründe dünyanın 
dışa açılan yüzü olarak görüyor. Bu 
nedenle gününü yaşarken dünyayı da 
anında izliyor. Nasıl mı? Tabii ki akıllı 
telefonlarla. Yine kendisine göre “Biz” 
diyor, “Bir yandan da uluslurarası 
piyasada nefes alıp veriyoruz.”

Dilerseniz duralım Duayen bir 
profesyonelin yönetim politikalarını 
dilerseniz kendi ağzından dinleyelim. 

Cumhuriyet tarihinin bir kezde en büyük 

yatırımını yapan TÜPRAŞ’ı yöneten.... 

Duayen Yönetici Yavuz Erkut:

Başarının temeli yönettiğimiz 

alana odaklanmaktan geçer

Levent AKBAY

Geleceğin Tüpraş’ını tasarlarken kendi teknoloji-
sini üreten rafineri şirketi olmayı hedefledik

[duayen ►

-İş hayatına başlangıç 
Boğaziçi Üniversitesi Kimya Mühendisliğini bitirdikten sonra İngiltere 

Wales Üniversitesi Makina Mühendisliği Bölümünde Yüksek Lisansımı tamam-
layarak 1979 yılında, o zaman adı İPRAŞ şimdiki Tüpraş İzmit Rafinerisi’nde 
mühendis olarak işe başladım.

 
-Meslek hayatım
21 yıl rafineri ünitelerinde önce mühendis, şef, başmühendis, ardından ham 

petrol ve akaryakıt ürünü ikmal ve dış ticaretinde müdür, daire başkanı olarak 
görev yaptıktan sonra 2000 yılında Genel Müdür Yardımcılığından ayrılarak 
özel sektöre geçtim. 

Özel sektörde son olarak OPET Genel Müdürlüğü görevini yaparken Koç 
Topluluğu’nun Tüpraş’ın %51’ini devir alması sonrasında Genel Müdürlüğü 
görevine atandım. 
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-Gelecek vizyonu
Öncelikli hedefimiz ülkemizin enerji ihtiyacını en üst 

kalite ve standartta karşılanmasına katkıda bulunmaktır. 
Rafinajda büyümek ve en iyisini yapmak için, 4 bin 700 
çalışanımız ile ülkemiz ve yatırımcımıza değer yaratmayı 
bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da artırarak sürdü-
receğiz. 

Hedefimiz, sektörde her alanda operasyonel mükem-
melliği yakalamış, enerjiyi ve doğal kaynakları verimli 
kullanan, deniz ve demiryolu lojistiği güçlü, sürdürülebilir 
başarı için araştırmacı, yenilikçi bir Tüpraş’ı, donanımlı 
insan kaynağımızla dünyadaki öncü rafineriler seviyesine 

çıkarmak. İzmit Rafinerimizde Fuel Oil Dönüşüm Tesisinin 
üretime geçmesi ile “dönüşümde” dünya rafineri şirketleri 
arasında artık ilk sıraya yükseliyoruz.

-Tesis ve insana yönelik yönetim anlayışı
En büyük yatırımı her zaman insan kaynağımıza yapı-

yor, bunu şirket hedef ve değerleri kapsamında ele alıyoruz. 
Sahip olduğumuz nitelikli insan kaynağımız en önemli varlı-
ğımız ve başarılarımızın itici yaratıcı gücüdür. 

İşletmelerimizde önceliğimiz SEÇ (Sağlık, emniyet, 
çevre) kurallarına uyumdur. Tesis ve ekipmanlarımızı, 
çalışma kültürümüzde insan hayatından daha değerli bir şey 
olmadığı inancı ile yüksek teknoloji ile sürekli geliştiriyor, 
üretimimizi sürdürüyoruz.

DÖNÜŞÜM ORANI EN YÜKSEK RAFİNERİ 
Tüpraş’ta değişim ve gelişimden dönüşüm döne-

mine geçtiklerini vurgulayan Tüpraş Genel Müdürü 
Yavuz Erkut, yeni tesisle hem Tüpraş’ın 4 rafineri-
sinin maksimum kapasite kullanım oranına ulaşa-
cağını hem de çevreci olmayan yaklaşık 4,2 milyon 
ton siyah ürünün Euro V standartlarında beyaz ürü-
ne dönüştürüleceğini söyledi.

Tüpraş Genel Müdürü Yavuz Erkut, ayrıca, İz-
mit Rafinerisi’nin 1 birim ham petrolden ne kadar 
yüksek katma değerli nihai ürün üretildiğini göste-
ren Nelson Kompleksitesi’ni 7,78’den 14,5 seviyesi-
ne yükselterek, dünyanın dönüşüm oranı en yüksek 
rafinerilerinden biri olacağını vurguladı.

 Fuel Oil Dönüşüm Tesisi’nin devreye girmesiyle 
birlikte sahip olduğu tüm rafineri tesislerinin mak-
simum kapasiteyle çalışacağını ve Euro V standart-
larında çevreci beyaz ürün üretimi gerçekleşeceğini 
vurgulayan Yavuz Erkut, şunları söyledi:

“4,2 milyon ton siyah ürünümüz de yeni tesi-
simizde 2,9 milyon tonu motorin olmak üzere 3,5 
milyon ton değerli beyaz ürün ve 700 bin ton petrol 
kokuna dönüştürülecek. Fuel Oil Dönüşüm Tesisi’nin 
toplam 17 ünite, depolama tankları ve 780 metre 
uzunluğundaki iskeleden oluşuyor. 

Siyah ürünleri İzmir, Kırıkkale, Batman ve İzmit 
Rafinerileri’nden deniz ve demiryolu ile yeni tesise 
getireceğiz. Bu kapsamda T. Esra ve T. Aylin adlı 
iki tankeri de Tüpraş’ın iştiraki Ditaş’ın filo

  Rafinaj sektörü çok yoğun rekabetin oldu
  ğu sektörlerin başında gelir 
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-Yatırım seçimi, yatırım politikası
Tüpraş’ın yatırım stratejisi modernizasyon ve verimlilik 

odaklı tasarlanmış olup, istikrarlı biçimde devam etmekte-
dir. Tüpraş’ın ham petrol işleme kapasitesi uzun yıllardır 
aynı olmasına rağmen yatırımlara ara verilmeyerek sürdü-
rülmektedir. 

Koç Topluluğu’nun Tüpraş’ın %51’ini Ocak 2006’da 4 

milyar 140 milyon dolara satın almasından bu yana geçen 
zaman içerisinde 3 milyar doları Fuel Oil Dönüşüm Tesisine 
olmak üzere 5 milyar doları aşkın yatırım yapılmıştır. Bu 
yatırımların temel amacı işlenen birim ham petrolden mak-
simum değerde ürünler üretebilmektir. 

Ayrıca Fuel Oil Dönüşüm Tesisimizin devreye girmesi ile 
İzmit, İzmir, Kırıkkale ve Batman Rafinerilerimiz arasında-
ki üretim ve satış operasyonları da entegre edilerek rafi-
nerileri Tek Tüpraş olarak tam kapasite çalıştırma imkanı 
sağlanmıştır. 

En önemli yatırım kalemlerimizden biri de enerji 
verimliliği konusudur. Rafinericiliğin girdilerinin başında 
gelen enerji kullanımına sağlayacağımız verimlilik artışları 
faaliyetlerimizin sürdürülebilirliği açısından yaşamsal önem 
taşımaktadır.

-Ulusal ve küresel piyasalarda rekabet anlayışı 
Başarımızı ve rekabet gücümüzü son 9 yılda yaptığımız 

5,2 milyar dolar tutarında yatırım harcaması ve iş süreç-
lerinde uluslararası rafineriler ile kıyaslayarak  “en iyisi 

olmak” hedefi ile sürekli geliştiriyoruz. 
Sürdürülebilir rekabet gücünü arttırmanın esası, sektö-

rümüzde operasyonel mükemmellik ve teknolojik yenilikten 
geçmekte. 

Rafinaj sektörü çok yoğun rekabetin olduğu sektörlerin 
başında gelir. Sektör terminolojisi ile açıklamaya çalışırsak, 
gelişmiş piyasalarda ancak güncel AB standartlarına uygun 
ürün üreterek rekabet edebilirsiniz. Yatırım stratejilerimiz 
sayesinde bu konuda son derece rahatız. 

Birçok AB üyesi ülkeden önce, 2008 yılından bu yana 
Euro V standartlarında ürün üretiyoruz. Bunun yanında 
depolama kapasitesi, liman gibi tüm lojistik altyapıya ve 
tecrübeli, yetişmiş bir ekibe sahip olmamız piyasalarda 
rekabetçi konumumuzu korumamıza katkı sağlıyor. 

Geçmişte olduğu gibi koruma duvarlarına sahip deği-
liz. 2005 yılından bu yana sektör tam liberasyona geçmiş 
durumda. Akdeniz ve Karadeniz havzasında yer alan 70’ten 
fazla rafineriyle rekabet ediyoruz. 

Yurt içinde faaliyet gösteren dağıtım şirketleri gelişmiş 
lojistik imkânları sayesinde serbest piyasada 1 dolar dahi 
ucuz ürün bulsa onu alabilmektedir. Fuel Oil Dönüşüm 
Tesisi yatırımımız ile sektörümüzde sürdürülebilir rekabet 
gücünü korumaya yönelik en büyük atılımı da gerçekleştir-
miş oluyoruz.

-Yenilikçilik, ar-ge 
Faaliyetlerinizin paydaşlarınıza katma değer sağlaya-

bilmesi, sürdürülebilir olması için teknolojimizi üretecek 
bilgiye sahip olmak üzere 2009 yılı sonbaharında ArGe 
yolculuğumuza başladık. 

Türkiye’nin enerji sektöründe faaliyet gösteren ilk ve tek 
ArGe Merkezimizi Nisan 2014 tarihinde devlet töreni ile 
açtık. 

30 ulusal patent başvurusu gerçekleştirirken, çok sayıda 

Birçok AB üyesi ülkeden önce 2008 yılından bu 
yana Euro V standartlarında ürün üretiyoruz 

[duayen ►
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kavram ve uygulama çalışma gruplarımızın değerli katkıları 
ile iş süreçlerimize yerleştirdik. 

Uzman araştırmacılarımız, AB standartlarında en üst 
seviyedeki ölçme ve test yeteneğine sahip laboratuvarları ile 
ArGe Merkezimizin şirketimizi rafinericilik, akaryakıt ve 
enerji alanında yapılacak teknoloji geliştirme çalışmaların-
da da öncü kılacağına inanıyoruz. 

Ürettiğimiz her bir proje ile ülkemize, dünya enerji 
sektörüne katkı sağlamayı, rafinericilikte en yetkin teknolo-
jileri geliştirerek, sahaya başarıyla uygulayan bir yetenekle, 
akaryakıt ürünlerinin niteliğini arttırmayı ve yeni ürünler 
üretmeyi hedefliyoruz. 

ArGe Stratejimiz çerçevesinde hedefimiz, üniversiteler, 
araştırma merkezleri ve sanayi ile gerçekleştirilecek ortak 
çalışmalar sonrasında ortaya çıkacak bilgi birikimi, ülke 
ve şirket ortak değerlerinin tasarruf altına alınıp, işbirliği 
kültürünü gerek şirket içinde gerek ise sektör genelinde yay-
mak ve üniversitelerin  ilgili bölümlerini ArGe merkezimizin 
paydaşı olarak değerlendiriyoruz. 

Geleceğin Tüpraş’ını tasarlarken,  “kendi teknolojisini 
üreten rafineri şirketi olma” hedefine ulaşmak için, her yıl 
bahar ayında ürünleri ve çalışmaları ile şirketimiz itibarına 
katkıda bulunan Tüpraşlıları ödüllendiriyor, ArGe günlerini 
kutluyoruz.

Akdeniz ve Karadeniz havzasında 70’den fazla 
rafineri ile rekabet ediyoruz 

suna dahil ettik. 2011’de inşasına başlanan te-
sisin inşaat ve montajı süresince ortalama 10 bin 
kişinin istihdam edildi. 

Proje sırasında kullanılan çelik ile 6 tane Eyfel 
Kulesi inşaa edilebilir. Boruları uç uca eklememiz 
durumunda ise Edirne’den Kars’a kadar 6 inç ça-
pında boru hattı döşenebilir. Depolama tanklarının 
kapladığı alana 7 futbol sahası yapılabilir, kullanı-
lan betonla da 5 bin konut inşa edilebilirdi.”

 
Tüpraş’ın İzmit, İzmir, Kırıkkale ve Batman’daki 

4 rafinerisinde toplam bin 700 çalışanıyla faaliyet 
gösterdiğini aktaran Yavuz Erkut, Fuel Oil Dönü-
şüm Tesisi’nde de 500 kişinin istihdam edileceğini 
sözlerine ekledi. Türkiye’nin en büyük sanayi ku-
ruluşu Tüpraş’ın İzmit Rafinerisi’nin yanında, bin 
523 dönümlük alan üzerine kurulan Fuel Oil Dönü-
şüm Tesisi’nin test süreci ise devam ediyor. Tüpraş, 
finansman gideri, iskele, demiryolu gibi ilave alt 
yapı yatırımları ile birlikte toplam 3 milyar dolara 
ulaşan projesiyle Türkiye tarihinin tek seferde ger-
çekleşen en büyük sanayi yatırımı hayata geçirmiş 
oldu.

-CARİ AÇIĞA POZİTİFETKİ
Düşük petrol fiyatı ülkenin cari acısına direk et-

kisi var. Her 10 dolarlık düşüş aşağı yukarı en az 3 
milyar dolar pozitif katkı sağlıyor. Ama TÜP
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-Zora düşmemek ve kriz yönetimi 
Kriz yönetimi konusunda 2008 yılı küresel ekonomik 

krizinde uyguladığımız stratejiler iyi bir örnektir. Amerika, 
Japonya ve Akdeniz bölgesinde pek çok rafinerinin kapan-
dığı dönemde, sektördeki gidişatı izleyerek stok yönetimi 
ve üretim optimizasyonu stratejimizi dönemsel gelişmeler-
le eşgüdümlü ve müşteri odaklı olarak uygulayarak, risk 
almadan üretimde optimizasyon politikasıyla en az hasar 
alan, olumlu görünüm çizebilen rafineri şirketleri arasında 
yer aldık.

Aynı dönemde ağır petrol marjının yeterli olmaması ve 
Avrupa’daki borç sorunuyla yüksek stok tutmanın ilave risk 
oluşturması nedeniyle düşük stok politikası uygulanmıştı. 

2008 yılında beyaz ürün veriminin artırılmasını sağla-
yacak şekilde dönüşüm ünitelerinin maksimum kullanımıyla 
optimum ham petrol işleme politikası izledik. 

Rafineri marjlarının dalgalı seyrettiği bir ortamda 
bu politikayı uygulamamız marjlarımızı Akdeniz Komp-
leks marjının üstüne taşıyan faktörlerden birisi olmuştu. 
Avrupa’da birçok rafineri şirketi kapatılırken, 2008 yılında 
tamamladığımız yatırımlar, gerçekleştirdiğimiz operasyonel 

ve lojistik iyileştirmeler, aktif satış politikamız 
ve şarj optimizasyonumuz sa-
yesinde varlığımızı korumayı 
başardık. 

Kriz döneminde al-
dığımız bu operasyonel 

önlemlere ek olarak, fiyat değişikliklerinden en az 
düzeyde etkilenmek için stok azaltımı ile finansal gücümüzü 
korumak için alacakları hızlandırmış,  borçluluk düzeyimizi 
azaltmaya yönelik stratejiler uygulamıştık.

-Ailenin iş hayatındaki başarıya etkileri
Yaşamımızda yaptığımız seçimler ile ailemizde uyum, 

saygı, anlayış buna bağlı olarak huzur iş hayatındaki başarı-
sını da olumlu yönde etkilemekte. Başarının temeli yönetti-
ğimiz alanlara odaklanabilmekten geçmekte. Rafinericilik 
7/24, üç vardiya süren bir meslek. 4 coğrafyada üretim 
sürüyor ve küresel rekabet içinde bilgi ve veri tabanınızın 
nabız gibi bir ritimle akması, pek çok göstergeyi izleyerek 
yorumlamanızı gerektiriyor. Bu tempo aile içindeki gelenek-
sel rollerimizi zorluyor. Eşlere ek yükler getirirken, zaman-
la evlatlarımızın anlayışı ile yaşam yolculuğumuz sürüyor. 

  
-‘Başarmak’ için olmazsa olmazlar, ilkeler
Yaptığınız işte yalnızca aldığınız eğitim ve gösterdiği-

niz kişisel çaba ve gelişim önemli ama tek başına yeterli 
değildir. 

Başarı için öncelikle takımınız ve insan kaynağınız ile 
adil, güvene dayalı, açık bir iletişimin olması gerektiği inan-
cındayım. İş kolumuzda ısı ve basınç altında gerçekleşen 
üretim, bazı koşullar ile tehdit ve tehlikeye dönüştüğünde 
ateşe birlikte yürürken, bilgi ile mücadele ederken bunu 
daha iyi hissedersiniz. Birbirinizin karakterlerini daha iyi 
tanırsınız. Her alanda olduğu gibi rafinericilikte de takım 
olmak, eş zamanlı, uyumlu bir güç ile yürümek önemlidir. 

Günümüzde başarı için stratejik düşünme ve yönetim 
hedeflerin doğru planlanması, iç ve organizasyon yapımız-
daki motivasyon, zaman yönetimi, ilişkilerde yeterli geri 
bildirim liderlik, teknik ve teknolojik beceriler,  özellikle de 
hukuk, finans ve teknoloji gibi pek çok konuda bilgi sahibi 
olmak, Ekip ve ilişki kurma ve değişim yönetiminin başarıyı 
getireceğine inanıyorum.

-Bilgi güçtür
Bilgi güçtür. Sorumlu olduğumuz ve yönettiğiniz alanda 

küresel, bölgesel gelişmeleri, ekonomik, jeopolitik gelişme-
leri izleyerek, en doğru kararları almak için veri tabanınızı 
diri tutmak gerekir. Bu aynı zamanda öngörü yetinizin 
artmasını gelişmesini sağlar. 

Üst yönetimde analitik zekanın yanı sıra, duygusal zeka-
nın da önemine inanıyorum. İlişkilerin yönetiminde mutlak 
başarının yanında, erdem üzerine kurulu ilişki sermayesinin 
şirketlerin en önemli varlığı olduğuna inanırız. 

Bu nedenle Tüpraş “insan kaynağına özenilen, perfor-
mansına güvenilen” şirkettir.

-Genel ekonomik değerlendirme
Sektörümüze ilişkin öngörü ve seyri paylaşmak isterim. 

IMF’in 2015 yılında dünya ekonomisinin büyüme hızını 
%3,5 olarak tahmin etmesine ve UEA’nın petrol talebini 
%1 artışla 93,37 milyon varil/gün öngörmesine rağmen 
mevcut konjonktür, 2015 yılının da çetin bir yıl olacağının 
işaretlerini vermişti. 

2015’te dolar kurunun güçlü seyrini sürdürme beklen-
tisi, ABD kaya petrolü başta olmak üzere OPEC dışı arz 
fazlasının azalarak da olsa sürme olasılığı ve gelişen piya-
salardaki artan ekonomik zayıflık, 2015 yılında petrol fiyatı 
üzerinde baskı kurabilecek unsurlar olarak görülmektedir. 

Öte yandan ham petrol üreticisi ülkelerdeki gelir aza-
lışının getireceği zayıf talebe karşın, 2015 yılında çoğu 
Orta Doğu kaynaklı devreye girecek yeni rafineri kapasitesi 
ile oluşacak ürün bolluğu, özellikle, talebin zayıf sürdüğü 
Avrupa’da rafineri konsolidasyonu beklentisini artırmakta-
dır. 

Küresel rekabet içinde bilgi ve veri tabanınızın 
nabız gibi bir ritimle akması gerekir.

[duayen ►

RAŞ açısından baktığımızda bizim için stabil pi-
yasa önemli. Biz petrol fiyatından ziyade, ürünlerin 
Akdeniz’deki fiyatıyla piyasadaki makası önemsi-
yoruz. Bu yüksekte de alçakta da ters olabilir. 100 
dolardayken ürünleriniz çok para yapmıyorsa zarar 
edebilirsiniz. Ya da petrolün fiyatı düşükken ürü-
ne olan yüksek taleple, ürün fiyatlarının yüksekte 
seyretmesi size rafinaj marjını verebilir. Bu yüzden 
bizim için stabil fiyat önemli.

Piyasa yukarı giderken stok artısı yazabilirsiniz, 
ama aşağı giderken de bu negatif yazar.  Onları 
yönetmek önemli. Hiçbir zaman spekülatif bir po-
zisyon almayız. Bizim işimiz rafinaj işi, dolayısıyla 
bu tür alınımlardan uzak kalabilmek için minimum 
stokla operasyonu yürütüyoruz. Bu da 2008’den 
sonra geliştirdiğimiz en önemli dinamik, TÜPRAŞ 
açısından. Ve oldukça da başarılı geçtiğini düşünü-
yorum. Baktığınız zaman birçok rafineri şirketleri-
ne, bizim operasyonlarımızın örnek alındığını gö-
rüyoruz.
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Bölge sanayicileri ve çalışanları ile Türkiye için 
fark ve değer yaratan sanayi odası

yeni bir yaşa girdi...

Kocaeli Sanayi Odası 
faaliyetlerine, 
Türkiye’nin 11’inci 
Sanayi Odası olarak 
22 Haziran 1989 

yılında 371 sanayi kuruluşuna,  6 
çalışanı ile hizmet vererek başla-
dı. 

Kocaeli Sanayi Odası’nın Kuru-
cu Başkanı Şahabettin Bilgisu, ilk 
Meclis Başkanı Yekta Eti’dir.

Bugün ise Kocaeli sanayi Odası 

30 çalışanı ile, Kocaeli Fuarı 
içindeki çağdaş binasında hizmet 
veriyor.

Kocaeli Sanayi odası; 2009 
yılında Çayırova’da, 2010 yılın-
da Dilovası’nda ve 2012 yılında 
Gebze’deki temsilcilikleri ile faali-
yetlerine başlayarak, bu bölgeler-
de yerleşik üyelerine odanın tüm 
hizmetlerini ulaştırıyor. 

Kocaeli Sanayi Odası’nın çalış-
ma alanı, Kocaeli il sınırlarıdır.

Kocaeli Sanayi Odası, yenilikçi 
yaklaşım benimseyerek, sanayi-
ciler için katma değer yaratan, 
ulusal boyuttaki önderliğini, 
küresel boyuta taşımayı ve vazge-
çilmez bir kurum olmayı vizyon 
olarak belirleyerek çalışmalarını 
sürdürdü.

Kocaeli Sanayi Odası, bölge 
sanayicileri, çalışanları, toplum ve 
Türkiye için fark ve değer yaratan 
bir kurum olmayı misyon edindi.

[yıldönümü ►
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15 sanayi kuruluşundan oluşan müte-
şebbis heyet,  23 Eylül 1988 tarihinde 
T.C.Kocaeli Valiliği’ne, Kocaeli il 
hudutlarını kapsayan  “Kocaeli Sanayi 

Odası” kurulması hususunda başvur-
muşlardır.
28 Şubat 1989’da Sanayi ve Ticaret 
Bakanlığınca yapılan teftiş sonucunda, 

belirlenen 371 sanayi kuruluşu tasdik 
edilerek, Kocaeli Sanayi Odası’nın 
kurulmasını onaylamış ve Oda’nın 
faaliyetleri başlamıştır. 

Kocaeli Sanayi Odası’nın kuruluşu 

Kocaeli Sanayi Odası’nın kuruluşuna öncülük eden müteşebbis heyet kuruluşları:

1 BASF Sümerbank Türk Kimya AŞ. Metin ERİŞ

2 Çolakoğlu Metalurji AŞ. Nezih İŞERİ

3 Ansa Antibiyotik İlaç Hammaddeleri San. AŞ. Nadir SARIŞEKER

4 İstanbul Motor Piston ve Pim Sanayi AŞ. Nizamettin MISIRLIOĞLU

5 Marshall Boya A.Ş. İrfan ÇETİNDAMAR

6 Kordsa Kord Bezi San. ve Tic. AŞ. Yılmaz KANBAK

7 Lassa Lastik San. ve Tic. AŞ. Tekin ÖZKUR

8 Polisan Kimya Sanayi AŞ. Fuat AYDEMİR

9 Seka Türkiye Selüloz ve Kağıt Fab. İsmet GENÇ

10 Yılmazlar Çelik Konst. ve Mak. İml. Mont. San. ve Tic. AŞ. Tuğrul YILMAZ

11 KMS Kocaeli Mobilya Sanayi Koll. Şti. Turan Tığ ve Ort. Turan TIĞ

12 Komont Kocaeli Montaj Ltd. Şti.  Ertuğrul BOZDEMİR

13 Hisar Çelik Döküm San. ve Tic. AŞ.  Avni FERAH

14 Solventaş Teknik Depolama AŞ. Metin TUNABOYLU

15 Ak Kimya San. ve Tic. Koll. Şti. Ersin ERGÜN

KSO’nun ilk meslek gruplarını oluşturan asil 
müteşekkil gruplandırma kurulu üyeleri: 

KSO’nun kuruluş onayının ardından Dr. Metin Eriş Başkanlı-
ğında oluşturulan 7 asil, 7 yedek müteşekkil grubu, 371 sanayi 
kuruluşu içerisinden 19 meslek grubu oluşturdu.

Gruplandırma Kurulu Başkanı : Dr. Metin ERİŞ
Başkan Yardımcısı : Nezih İŞERİ
Vural BULUT
Nizamettin MISIRLIOĞLU
Tekin ÖZKUR
Şahabettin BİLGİSU
Tuğrul YILMAZ

22 Haziran 1989 KSO’nun gerçekleştirilen ilk seçimleri;

9 kişilik 
Yönetim Kurulu Üyeleri;

Şahabettin Bilgisu - Yönetim Kurulu Başkanı
Vefa Küçük - Yönetim Kurulu Başkan Vekili
Hasan Pak - Yönetim Kurulu Başkan Vekili
Osman Dalgayaran - Muhasip Üye

Ayhan Zeytinoğlu
Yılmaz Kanbak 
Tolun Bönen 
Turan Tığ
Ahmet Başaran

22 Haziran 1989 KSO’nun gerçekleştirilen ilk seçimleri;

Grupların oluşturulmasının ardından, 22 Haziran 1989 tarihinde Organ seçimlerini tamamlayarak hükmi şahsiyet kazanan 
KSO,  Türkiye’nin 11’inci Sanayi Odası olarak hizmet vermeye başladı. Böylece bir asırlık İzmit Ticaret ve Sanayi Odası 
kurumundan Kocaeli Sanayi Odası doğdu.

[yıldönümü ►
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2014-2017 STRATEJİK PLANI’NA GÖRE 
KOCAELİ SANAYİ ODASI

Kocaeli Sanayi Odası, Türkiye’nin 11. Sanayi 
Odası olarak faaliyetlerine 22 Haziran 1989 
yılında 457 sanayi kuruluşuna, altı çalışanı ile 
hizmet vererek başlamıştır.
Şuan mevcut kayıtlı üye sayısı 2235, çalışan 
sayısı 33’dür.
Kocaeli Sanayi Odası’nda 34 Meslek Komitesi 
olup üye sayısı 170 kişidir.
KSO Meclisi 68 üyeden oluşmaktadır.

Kocaeli Sanayi Odası Misyonu

İLİMİZİN, BÖLGEMİZİN VE ÜLKEMİZİN 
KALKINMASINDA KATKIDA BULUN-
MAK, BÖLGE SANAYİCİLERİMİZİN 
BEKLENTİLERİNİ KARŞILAMAK, 
ÇALIŞANLARIMIZA DEĞER YARATMAK, TO-
PLUMDA ALGIMIZI YÜKSELTMEK VE ÖNCÜ 
BİR KURUM OLMAK.

Kocaeli Sanayi Odası Vizyonu

YENİLİKÇİ UYGULAMALARLA, 
SANAYİCİLERİMİZ, ÇALIŞANLARIMIZ 
VE TOPLUMUMUZ İÇİN DEĞER VE FARK 
YARATARAK, SADECE BÖLGEMİZDE DEĞİL 
ULUSAL BOYUTTA DA TERCİH EDİLEN, 
GÜVENİLEN VE VAZGEÇİLMEZ BİR REFER-
ANS KURUM OLMAK.

Kocaeli Sanayi Odası Kurum Kültürü

KOCAELİ SANAYİ ODASI; DÜNYADAKİ 
GELİŞMELERE AÇIK, ÖĞRENDİĞİNİ 
YAŞAMA GEÇİREN VE PAYLAŞAN, 
SANAYİCİLERİNİN, PAYDAŞLARININ VE 
ÇALIŞANLARININ BEKLENTİLERİNE VE 
İHTİYAÇLARINA ÖNEM VEREN, TOPLUM-
SAL SORUMLULUK SAHİBİ, ÖNCÜ VE 
ÖRNEK BİR KURUMDUR.

Kocaeli Sanayi Odası Kalite Politikası

KOCAELİ SANAYİ ODASI OLARAK; 
YENİLİKÇİ UYGULAMALARLA ÜLKE 
EKONOMİSİNİN GELİŞMESİNE KATKI 
SAĞLAMAK İÇİN SANAYİCİLERİMİZ İLE 
PAYDAŞLARIMIZIN GEREKSİNİMLERİNİ 
VE BEKLENTİLERİNİ ZAMANINDA 
KARŞILAMAYI, SADECE BÖLGEMİZDE 
DEĞİL ULUSAL BOYUTTA DA TERCİH 
EDİLMEYİ, HİZMETLERİMİZİ VE YÖNETİM 
SİSTEMLERİMİZİ SÜREKLİ GELİŞTİRMEYİ 
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VE İYİLEŞTİRMEYİ, ÖNCÜ, ÖRNEK VE GÜVENİLİR 
BİR KURUM OLARAK YOLUMUZA DEVAM ETMEYİ 
TAAHHÜT EDİYORUZ.

Kocaeli Sanayi Odası Çevre Politikası

SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA VE SAĞLIKLI BİR 
ÇEVRE İÇİN;
ÇALIŞANLARIMIZI, ÜYELERİMİZİ VE TOPLUMU-
MUZU, YENİLENEBİLİR KAYNAK KULLANIMINA 
TEŞVİK ETMEYİ, EĞİTİMLERLE ÇEVRE BİLİNCİNİ 
GELİŞTİRMEYİ VE YAYGINLAŞTIRMAYI,
ÜYELERİMİZİN ÇEVRE KONUSUNDAKİ SORUN-
LARININ ÇÖZÜMÜNDE YOL GÖSTERİCİ OLMAYI,
İYİLEŞTİRMELERİN SÜREKLİLİĞİNİ SAĞLAMAYI,
YÜRÜRLÜLÜKTE OLAN YASAL YÜKÜMLÜLÜK-
LERE UYMAYI, TAAHHÜT EDİYORUZ.

KSO Müşteri Memnuniyet Yönetim Sistemi Politikası

KOCAELİ SANAYİ ODASI OLARAK;
MÜŞTERİ ŞİKAYETLERİNİ GİZLİLİK 
PRENSİBİ DAHİLİNDE EN KISA SÜREDE 
DEĞERLENDİRMEYİ, ÇÖZMEYİ VE GERİ 
BİLDİRİMİNİ YAPMAYI,
HER ŞİKAYETİ ÇÖZÜMLEYEREK MÜŞTERİ 
MEMNUNİYETİNİ SAĞLAMAYI VE SÜRDÜRMEYİ,
MÜŞTERİ ŞİKAYETLERİNİN 
ÇÖZÜMLENMESİNDEKİ TÜM PRENSİPLERİN 
PERSONELİMİZCE BENİMSENMESİNİ,
MÜŞTERİLERİMİZİN BİZE ULAŞABİLECEKLERİ 
ÜCRETSİZ BİR İLETİŞİM YOLU SAĞLAMAYI,
HİZMET KALİTEMİZİ SÜREKLİ İYİLEŞTİRMEYİ 
VE PROAKTİF YAKLAŞIMLA TEKRARLANMADAN 

ÖNLEMEYİ VE
YÜRÜRLÜLÜKTE OLAN YASAL YÜKÜMLÜLÜK-
LERE UYMAYI, TAAHHÜT EDİYORUZ.

KSO İnsan Kaynakları ve İletişim Politikası

KSO İnsan Kaynakları Politikası olarak
Amacımız, insan gücümüzü küresel boyutta kalıcı 
üstünlüğümüz haline getirmektir.

KSO İletişim ve Haberleşme Politikası

Amacımız, kurum içerisinde ve kurumlar arası iletişimde 
yazılı, görsel ve diğer medya araçlarını kullanarak, 
teknolojinin gerektirdiği hızlı ve etkin şekilde bilgilerin 
paylaşımını sağlamaktır.

KSO Mali İşler ve Bilgi İşlem Politikası

KSO Mali İşler Politikası
Kocaeli Sanayi Odası, yetkin personeli ile kanun ve 
yönetmeliklere uygun hareket ederek, muhasebe temel 
ilkeleri doğrultusunda şeffaf ve güvenilir olmayı, değer 
yaratan bir kurum olma bilinci ile ülke ve bölge ekono-
misinin gelişimine katkı sağlamayı ve bu doğrultuda 
mali kaynaklarını üyelerinin gereksinim ve beklentilerini 
karşılamaya yönelik kullanmayı ilke edinmiştir.

KSO Bilgi İşlem Politikası

Müşterilerimize daha hızlı ve iyi hizmet vermek için 
teknolojinin imkanlarını kullanmayı, bilgi güvenliğini 
sağlamayı, yerinde hizmet anlayışını her türlü teknoloji 
odaklı iletişim araçları ile desteklemeyi ilke edinmiştir.

[yıldönümü ►
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2009...
•KSO’nın 6.dönem seçimleri gerçekleştirildi. 
2009-2012 / 2012-2016 dönemleri (6.ve 
7.Dönem) Yönetim Kurulu Başkanı Ayhan 
ZEYTİNOĞLU’nun yürüttüğü dönemlerdir. 
•Oda Dergisi aylık olarak yayınlanmaya baş-
ladı.
•KSO Başkanı DEİK Yönetim Kurulu Üyesi 
oldu.
•Yerel Deprem Kayıt Ağı Sismolojik İzleme 
Merkezi projesi başlatıldı.
•KOBİ’lerin yurtdışına açılımına yönelik ça-
lışmalar başlatıldı. 
•REACH Destek Birimi kuruldu.
•İl Genç Girişimciler Kurulu kuruldu. KSO 
Koordinatör Oda olarak seçildi.

2010...
•UMEM Uzmanlaşmış Meslek Edindirme 
Projesi BECERİ’10 başlatıldı.
Kandıra Gıda İhtisas Organize Sanayi Böl-
gesi kamulaştırma çalışmaları tamamlandı. 
06.05.2010 tarihinde Sanayi ve Ticaret 
Bakanlığının onayı ile yürürlüğe girerek, tüzel 
kişiliği hayata geçirildi.
•KSO Başkanı Türk – Amerikan Ticaret ve 
Sanayi Odası ve TACCI Yönetim Kurulu Üye-
si, Doğu Marmara Kalkınma Kurulu Başkanı 
oldu.
•Cengiz Topel Havaalanının sivil havacılığa 
açılması konusunda girişimlerde bulundu.
ABİGEM, İŞKUR ve KOSGEB işbirliği ile 
Girişimcilik Yetiştirme Programı oluşturuldu.
Sanayinin indirimli elektrik temini için proje 
geliştirildi.
•İMKB Destek Birimi kuruldu.
•Meslek Komiteleri daha verimli çalışmaya 

Son
birkaç 
yıldan 

adımlar
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başladı. KARTEPE Müşterek Meslek Komitesi Top-
lantıları başlatıldı.
•Dilovası Temsilciliği kuruldu.
•Bölgemizdeki kadın ve genç girişimcilerin artırılma-
sı amacıyla Odamız, ABİGEM Doğu Marmara A.Ş. 
KOSGEB Kocaeli Hizmet Merkezi ve İŞKUR Kocaeli 
İl Müdürlüğü işbirliği ile “Girişimci Yetiştirme Prog-
ramları” oluşturuldu. 

(ABİGEM tarafından KOSGEB destekli olarak 
Girişimci Yetiştirme Programları başlatıldı. “destek-
siz eğitimler ABİGEM’in kuruluş tarihi olan 2002 
yılından bu yana verilmektedir”)

2011...
•Dünya Gazetesinin düzenlediği geleneksel İhracatın 
Yıldızları Yarışmasının 7.sinde Bizimköy Engelliler 
Üretim Merkezi başarılı ihracat çalışmalarından 
dolayı ödül aldı.
•Sanayi Ticaret Bakanlığı, Türk Patent Enstitüsü, 
KOSGEB ile Odamız işbirliğinde Hezarfen Teknoloji 
ve Tasarım Geliştirme Projesi başlatıldı.
•KOSGEB ve Odamız işbirliği ile Yan Sanayide Mar-
kalaşma Projesi başlatıldı.
•AB Komisyonu işbirliği ile Avrupa Birliği Bilgi 
Merkezi açıldı.
•KSO Başkanı ICC Dünya Odalar Federasyonu Genel 
Konseyi üyesi ve ABD himayesinde kurulan Yeni 
Başlangıçlar için Ortaklıklar - PNB Yürütme Kurulu 
Üyesi oldu.
•Odamız çatısında faaliyetini sürdüren KOSGEB 
Sinerji Odağı KOSGEB İzmit Müdürlüğü olarak 
faaliyetine başladı.
•KSO’nun üyesi olduğu kurullar ve komisyonların 
sayısı arttı. 
•KSO Dumlupınar İlköğretim Okulu Projesi proto-
kolü 11 Ağustos 2011 tarihinde Tarihi Av Köşkü’nde 
Kocaeli Valisinin de katılımlarıyla imzalandı. Okulun 
yapımına 10 Kasım 2011 tarihinde başlandı.
•Talep eden üyelerimizin Serbest Tüketici Belgeleri 
almaları ve toplu olarak tüketim miktarları üzerinden 
uygun fiyattan elektrik kullanabilmeleri amacıyla 
2011 yılı Kasım ayında yeni bir çalışmaya başlandı.
•Tedarikçi Geliştirme Programı oluşturuldu. (Doğu 
Marmara ABİGEM A.Ş. tarafından yürütülen Pirelli 
Tedarikçileri Sürdürülebilirlik Projesi kapsamında 18 
tedarikçi firmanın Çevre Yönetim Sistemi kapsamın-
da denetim, eğitim ve sistem kurulması çalışmaları 
yürütülmüştür. )
•Kocaeli Deniz Taşımacılığı fizibilite çalışmasını 
tamamlandı ve bir fizibilite raporu yayınlandı.
•02.11.2011 tarihinde Cengiz Topel Havalimanı res-
mi olarak sivil havacılığa açıldı ve ilk seferini Kocaeli 
– Trabzon uçuşu ile gerçekleştirdi.

2012...
•KOBİ’lerin dışa açılımlarını sağlamak üzere daha 

sistematik hale getirilen çalışmalar bu yıl da artarak 
devam etti. (Match4ındustry, heyet ziyaretleri,……)
•DEİK görevi kapsamında, Cumhurbaşkanının ve 
Başbakanın katıldığı ve sanayicileri için stratejik 
önem taşıdığı düşünülen ülke gezilerine iştirak edildi. 
Yine 2012 yılında, Avustralya İş Konseyi Başkanlığı 
ve Yeni Zellanda İş Konseyi Başkan Yardımcılığı 
görevleri ile KSO’nun temsil kabiliyeti geliştirildi.
•2011 yılında tamalanan Kocaeli Deniz Taşımacılığı 
fizibilite çalışmasını ve raporunun uzantısı olarak 
Kocaeli Valiliği işbirliği ile limanlar ile ilgili Üst Ko-
misyon oluşturuldu. KSO komisyonda aktif rol aldı.
•MARKA Destekli yürütülen Kocaeli Demir Çelik 
Sektörü Dış Ticaret Projesi ile Kocaeli’ndeki Demir 
Çelik sektörünün sorunlarını tespit edilerek, sektö-
rün GİTES kapsamında yerel düzeyde eylem planı 
hazırlandı.
•KSO’nun iki adet Islah OSB girişimi oldu.
•Odamız ve KOSGEB işbirliği ile 30 KOBİ’nin Devlet 
Desteklerinden faydalanmaları amacıyla başlatılan  
proje ile 5 adet KOBİ’nin desteklerden faydalanması 
sağlandı.
•Kocaeli Dumlupınar Ortaokulunun inşaatı tamam-
landı.
•Web sayfamız üzerinden “Meslek Komiteleri Karar 
Takip Sistemi” uygulaması ile komitelerimizin karar-
larının online takibi sağlandı.
•Odamızın kurumsal performansını güçlendirmeye 
yönelik çalışmalar devam etti. •Çayırova ve Dilovası 
Temsilciliklerimize Gebze Temsilciliğimizi ilave ede-
rek temsilcilik sayımızı üçe çıkarıldı.
•2012 yılında KSO koordinatörlüğünde Bölge 
OSB’leri Toplantıları düzenlenmeye başlandı. Bu 
toplantılar sayesinde OSB’lerin birbirleri ve Odamızla 
artan iletişimlerinin geliştirilmesi hedeflendi.Yapılan 
toplantılarda OSB’lerin ortak hareket ederek yürüte-
bilecekleri faaliyet alanları belirlendi.
•Match4Industry etkinliği kapsamında İtalya, Sırbis-
tan, Fas, Fransa ve İsviçre’den gelen firma yetkilileri 
ile KSO üyeleri arasında iş görüşmelerinin gerçekleş-
tirilmesi sağlandı.
•20 Mart 2012 tarihinde TOBB Oda/Borsa Akred

2013...
•12 Haziran 2013 tarihinde 8 adet İhtisas Komisyo-
nu oluşturuldu.
•2003 tarihinde yapılan seçimlerin sonucunda 
Odamız yeni dönemine güçlü bir Meclis ile başladı. 
Türkiye’nin 500 büyük sanayi kuruluşunun 18’i Koca-
eli Sanayi Odası Meclisinde temsil edilmektedir.
•SANTEK Sanayi ve Teknoloji Fuarı’nın ilki 24 Ey-
lül 2013 tarihinde gerçekleştirildi.
Kocaeli Sanayi Odası Dumlupınar Ortaokulunun 
açılışı 23 Mayıs 2013 tarihinde Bilim, Sanayi ve 
Teknoloji Bakanı Nihat Ergün’ün katılımıyla gerçek-
leştirildi.

[yıldönümü ►
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•KSO tarafından Doğu Marmara ABİGEM 
A.Ş.ile ortak olarak “Kocaeli İlinde Sanayi 
ve Turizmi Buluşturan Expo Merkez Fizi-
bilitesi” Projesi, Doğu Marmara Kalkınma 
Ajansının çağrısına istinaden Ajansın onayına 
sunuldu ve MARKA tarafından onaylanarak 
desteklendi. 2014 yılında tamamlanacak bu 
proje ile amacımız; Kocaeli ilindeki işlet-
melerin ihracat potansiyelini arttırmak ve 
yurtdışı tedarikçi ilişkilerini güçlendirmek 
amacıyla bir Expo Merkezini İlimize kazan-
dırmaktır.
Doğu Marmara Kalkınma Ajansı’nın doğru-
dan faaliyet hibe programına“Kocaeli’nden 
Dünyaya: Derince Limanı ve Hinterlan-
dı” konulu proje ile KSO’nın başvurusu 
onaylandı.(Projenin amacı; Bölge açısından 
kritik öneme sahip olan Derince Limanının, 
bölgenin kalkınması ve rekabet gücü açısın-
dan önemli fırsatlara dönüşmesi için gerekli 
planlamalara katkıda bulunulması ile sosyo-
ekonomik fayda ve fırsatların belirlenmesi ve 
bölge ekonomisine yönelik tehdit ve risklerin 
de önlenmesinde acil tedbirlerin alınmasına 
yönelik çalışmaların yapılmasıdır)
•12 Temmuz 2013 Bizimköy Üretim 
Merkezi’nde Konfeksiyon Ütü ve Paketleme 
bölümü açıldı.
•2013 yılında müşteri memnuniyeti siste-
mini, yönetim sistemlerine ilave etmek için 
çalışmalara başlandı.

2014...
•İzmit Gümrük Binasının tamamlanması 
KSO Koordinatörlüğünde gerçekleştirildi.
Kocaeli Liman olgusunu oluşturmak amacıy-
la Kocaeli Limanlar Komisyonunun oluşumu-
na ve kararlarına katkıda bulunuldu.
•Üniversite-Sanayi işbirliği çalışmaları ivme 
kazandı.
•Bizimköy Engelliler Üretim Merkezi’nin 
başarılarının arttığı ve kendi ayakları üzerin-
de durur bir hale geldi.
•KSO’nun bütçe gelirleri arttı.
•KSO’nun araç parkı gelişti.
•Farklı kurum ve kuruluşların proje destek-
lerinden yararlanarak üyelerimiz, Odamız ve 
bölgemizin gelişimine yönelik projeler ortaya 
çıkarıldı.
•Uluslararası eşleştirme Match4Industry 
etkinliklerine devam edildi.
•KOSGEB Sinerji odağı güçlendirildi.
•KSO Web sayfası yenilendi, kurumsal kim-
lik kılavuzu oluşturuldu.
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Necati Bülent  
   Hakoğlu

Polisan Holding  
   İcra Kurulu Üyesi,  
   Teknik ve İdari 

 Direktörü

Kocaeli Sanayi 
Odası’nın 26. Ku-
ruluş yıldönümünde 
KSO’nun Meslek 
Komite, Meclis ve 
Yönetim Kurulu 
üyesi olarak sanayi 

odamızın kuruluşundan bugüne kadar görev almış başta kuru-
cu üyeleri olmak üzere tüm başkan ve yöneticilerini, meclis ve 
meslek komiteleri üyelerini, çalışanlarını KSO’yu bugün bulundu-
ğu saygın konuma getirdiklerinden ve ülke ve Kocaeli sanayisine 
yaptıkları hizmet ve katkılarından dolayı kutluyorum.  

KSO, gerek mevzuatların sanayicinin ihtiyaçları doğrul-
tusunda düzenlenmesine katkıları ile gerekse çıkarılan yasa ve 
yönetmeliklerde sanayinin büyümesini engelleyecek konularda 
bu engellerin kaldırılmasına yönelik  yapılan girişimlerle daima 
sanayicimizin yanında olmuştur. 

Ayrıca eğitim, bilinçlenme, ihracaatın artırılması, yeni iş 
alanları yaratılması gibi konularda da özellikle küçük ölçekli sa-
nayicimizin vazgeçilmez bir destekçisi olmayı da sürdürmektedir. 
Bunun yanında kurduğu ve desteklediği oda orkestrası, düzenledi-
ği çevre ödülleri, aldığı kalite ödülleri ile de gerek sürdürebilirlik, 
gerekse de kültürel anlamda sanayicimize katkı sağlamaktadır

Bu nedenle KSO ‘nun uzun yıllar daha ülkemiz ve Kocaeli 
Sanayi’ine hizmet vermesini diliyor, emeği geçenleri kutluyo-
rum.

Ahmet Çağlar
Çelik Halat
Genel Müdürü

Ben Kocaeli Sa-
nayi Odası’nı çok 
beğeniyorum. Ol-
dukça aktif olan ça-
lışmalarını takdirle 
izliyorum; ben fazla 
katkıda bulunamı-
yorum ama mümkün 
olabildiğince katıl-

maya çalışıyorum. 
Her şeyi gayet güzel yapıyorlar. Yeni yaşını da bu vesile ile tebrik 
ediyorum.

 Okan Gedik
Assan Hanil 

Genel Müdürü

Kocaeli Sanayi Odası’nın 26. yıldönümü gerçekten hayırlı 

uğurlu olsun. KSO 
hem bölgemiz hem 
Türkiye için çok 
önemli faaliyetleri 
olan, önemli sanayi 
gruplarına önemli 
sanayicileri bir ara-
ya getiren çok önem-
li bir sivil toplum 
örgütü. Bu anlamda 
hepimizin dertlerini 
açıkça söyleyebildi-
ği, bunlara çözüm 
arayışları yapabildi-
ği ve bu konuyla ilgili  istişareleri yapabildiği önemli bir yapı.  
Yeni yaşımız hayırlı uğurlu olsun nice senelere diyorum.

İbrahim 
Yelmenoğlu
Tüpraş AŞ.
Genel Müdür                       
Yardımcısı

25-26 yılı dol-
durmuş olmak çok 
zor. Hele hele Tür-
kiye gibi dalgalanma-
ların çok olduğu bir ülke-
de gerçekten KSO’nın yaptığı büyük iş. Her şeyden önce, çeyrek 
asrını doldurmuş artık ikinci çeyrek asra başlamış bir sanayi 
odası olarak bunun farkındalığını yaratmak lazım. Tüm ülkede 
bunun için geçen yıllara nazaran daha büyük organizasyonlar 
yapılması, Türkiye çapında sanayi odalarının içerisinde İstanbul 
Sanayi Odası’ndan sonra en büyük sanayi odası olduğu bilincinin 
Türkiye’ye verilmesi lazım. Yani çok klasik oluyor belki ama ta-
nıtım kitapları, reklamlar benzeri şeyler yapmak lazım. Bunlar 
yapılmasa da olmuyor ne yazık ki...

Metin Aktür
Form Makina
Kurucusu ve 
Genel Müdürü  

Kocaeli Sana-
yi Odası görevini 
gerçekten hakkıyla 
yapan bir kurum. 
Dolayısıyla orada 
herhangi bir sorun 
sözkonusu bile de-
ğil.

Vilayet olarak 
baktığımız zaman Kocaeli Türkiye’nin sanayideki lokomotifi ol-
duğundan; Sanayi Odası bugüne kadar işlevini fazlasıyla yerine 
getirmiştir. Kocaeli Sanayi Odası üyelerinden biri olarak bende 
Oda’nın bu başarılarının devamını diliyorum. 
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Sedat Açıldı 
Çensan AŞ.
Genel Müdürü

Sanayi Odası 
bizim ‘pırlanta’ bir 
kuruluşumuz. Bizim 
en büyük temsilci-
miz. Hakikaten tüm 
örgütü ile, başkanı 
ile, meclis başkanı 
ile, meclis üyeleri 
ile bizlere daha da 
değer katıyorlar. 

Hepsi çok değerli insanlar, çok başarılı işler yapıyorlar. Başka-
nımız da zaten uluslararası görevleri dolayısı ile bu işe hem layık 
hem de yeteri güveni veriyor. 

Böyle bir meclisin üyesi olmaktan dolayı bizlerde çok mut-
luyuz. 

Tuğrul Tekbulut
Logo Yazılım
Yönetim Kurulu  

    Başkanı

Dünyada sana-
yinin yeni sanayi-
lere doğru evrildiği 
söyleniyor. Bu ko-
nularda da öncü-
lük edilmesi lazım. 
Türkiye’nin en bü-
yük sanayisini bir 
araya getiren Koca-

eli Sanayi Odası’ndan da ‘Melek Yatırım’ gibi konularda öncülük 
yapmasını bekliyoruz.  Bu vesile ile de yeni yaşını kutluyorum.

Melih Karakaş
Teknocoat AŞ.
Yönetim Kurulu  

   Başkanı

Kocaeli Sanayi 
Oda’mızın 26.ku-
ruluş yıldönümümü 
kutluyoruz. Ben 
Oda’nın ilk kuru-
luş aşamalarında 
da yer almış ancak 
daha sonra görev-
lerim icabı ayrılmış 

bir kişi olarak geçmiş 25-26 yılda elde edilen başarının, bizleri 
Türkiye’nin en önde gelen sanayi kuruluşu haline getirdiğini düşü-
nüyorum. Bu konuda emeği geçen bütün arkadaşlarıma, başkan-
larımıza, meclisimize teşekkür ediyorum. 

Ben İstanbul Sanayi Odası’nda da çalıştım ama Kocaeli Sa-
nayi Odası’nın yeri bambaşka. 

Korkut Öz
Öz Asansör
Genel Müdürü
Kocaeli Sana-

yi Odası Türkiye 
açısından da çok 
önemli bir kuruluş. 
26.yaşının da ha-
yırlı olmasını diliyo-
rum. İnşallah daha 
iyi yerlere gelir. 
Çok iyi çalışıyorlar, 
çok şey bekliyoruz. 

Mert Pekdemir
Pekdemir 
İnşaat AŞ.
Genel Müdürü
Bu yıl 26.ya-

şını kutlayan ve 
bzim de üyesi ol-
duğumuz Kocaeli 
Sanayi Odası’nın 
tabi ki daha iyi yer-
lere gelmesini ümit 
ediyoruz. Daha yu-
karılara çıkmamız 
lazım, herkes çaba 

gösteriyor. Bence hak ettiği yer daha da iyisi. Hep beraber bunun 
için çaba göstereceğiz. 

Yusuf Koçak
Koçak Petrol
Genel Müdürü
Kocaeli Sana-

yi Odası, herşeyi 
fazlası ile yapıyor. 
Şu an için şunları 
yapsa daha iyi olur 
diyebileceğim bir 
şey yok ancak farklı 
şeyler de yapılabilir 
Ancak biz sanayici-
ler, meclis üyeleri 
bazen ayda bir bile 

gelmeye zor vakit buluyoruz.
Oda aracılığı ile çok güzel aktiviteler yapılıyor. Öümüzde se-

çimlerden sonra neler yapılacak göreceğiz. Yunanistan Sanayi 
Odası ile bir toplantı var. Önceki yıllarda insanlar bu tür toplan-
tılara gelmiyorlardı bir anlamı yoktu ama son 5-6 yıldır durum 
değişti. Eskiden insanlar sanayi odası seçimlerinde oy kullanma-
ya bile gelmezlerken şimdi oralarda bir görev almak için kıyasıya 
tatlı rekabet içindeler. Bu da hükümetin veya yeni düzenin sivil 
toplum kuruluşlarına olan ilişkileriyle, onları  dikkate almalarıy-
la doğru orantılı. Önceden tabi böyle bir ihtiyaç da yoktu. Sa-
nayicilerinde böyle toplum kuruluşları kurarak kendi dertlerini, 
sıkıntılarını; ülkenin geleceği ve refahı için hükümetle beraber 
tartışmaları güzel bir platform.
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KSO olarak önümüzdeki süreçte ‘proje üretimi’ne ağırlık ve-
receklerini söyleyen KSO Yönetim Kurulu Başkanı  Ayhan Zey-
tinoğlu; AB kredi ve fonlarının kullanılmasına yönelik yeni bir 
proje finansmanı olan Horızon 2020’de üniversite sanayi işbirliği 
ile çok daha aktif olmayı planladıklarınısöyledi.

“KSO ve ABİGEM olarak bu kapsamda bir çalışma başlata-
cağız.” şeklinde konuşan Ayhan Zeytinoğlu “ Sanayicilerimizi en 
iyi şekilde bilgilendirip, üniversite işbirliğini de sağlayarak 1mil-
yar euro olarak belirlenen destek limitinin alınarak kullanılması 
konusunda yardımcı olacağız.” dedi.

Türkiye’nin proje üretimindeki yetersizlik nedeniyle AB ile 
yürütülen Çerçeve Programları’ndan katkısının karşılığı olan 
finansman desteğini alamadığını söyleyen KSO Yönetim Kurulu 
Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, AB’nin önümüzdeki döneme ilişkin 
yeni araştırma ve yenilik çerçeve programı projesi olan HORI-
ZON 2020’de üniversite sanayi işbirliği kampanyası başlatarak 
aktif olacaklarını, Türkiye’nin katkı payı karşılığı finansmanı 
sağlamasına da yardımcı olacaklarını açıkladı. 

Ayhan Zeytinoğlu sanayicilerin proje üretimine aktif olarak 
katılmalarını isteyerek; ”HORIZON 2020 yani UFUK 2020, 80 
Milyar Euro’luk bir AB ARGE destekleme programıdır. Türkiye 
olarak bu projeye; 451 Milyon Euro’luk katkıda bulunduk. Sana-
yi Bakanımız; AB Çerçeve Programlarına ülkemizin katılımının 
hala çok yetersiz olduğunu ve sanayicilerimizin bu destek prog-
ramlarına mutlaka başvurmalarını istediğini belirtti. 

KSO ve ABİGEM olarak bu kapsamda bir çalışma başla-
tacağız. Sanayicilerimizi en iyi şekilde bilgilendirip, üniversite 
işbirliğini de sağlayarak 1milyar euro olarak belirlenen destek 
limitinin alınarak kullanılması konusunda yardımcı olacağız.” 
şeklinde konuştu.

Ayhan Zeytinoğlu’nun verdiği bilgilere göre programdan ya-
rarlanmak isteyen sanayi kuruluşları, KOBİ’ler, bireysel araştır-

macılar, üniversiteler, araştırma merkezleri, kamu kurumları, si-
vil toplum kuruluşları ve uluslararası organizasyonlar doğrudan 
Avrupa Komisyonu’na başvuruda bulunabilecekler. Çevre, enerji, 
gıda, sağlık, güvenlik, sosyal bilimler, ulaşım, nanoteknoloji, ileri 
malzemeler, imalat, uzay, üretim, biyoteknoloji, bilgi ve iletişim 
teknolojilerini kapsayan projeler destek görecek. Enerji verimli 
binalar, robot bilim, fotonik, 5G gibi alanlarda gerçekleştirilecek 
kamu-özel ortak programlarına da katkı sağlanabilecek.

Kısa bir süre önce B20’nin 6 çalışma grubundan birisi olan 
Yolsuzlukla Mücadele Çalışma Grubu Başkanlığı’nı üstlenen 
Ayhan Zeytinoğlu bu kapsamda yapılan çalışmalar hakkında da 
bilgi vererek şunları söyledi:

“Bildiğiniz üzere bu yıl ülkemiz G20 ve B20 oluşumlarının 
dönem başkanlığını yürütüyor. Kısa bir süre önce B20’nin 6 ça-
lışma gurubundan birisi olan; “Yolsuzlukla Mücadele Çalışma 
Grubu” Başkanlık görevini üstlenmiş bulunuyorum.

2008 yılında yaşanan küresel kriz sonrası, sadece G20 ül-
kelerinin liderlerinin değil, en büyük ekonomileri oluşturan G20 
ülkelerindeki iş dünyasının da müzakere sürecine dahil olma-
sı gerekli görülmüş ve bu ihtiyaç sonucunda 2009 yılında B20 
kurulmuştu. G20 Başkanlığı seçimle oluyor. B20 2015 dönem 
başkanlığını ülkemiz adına TOBB başkanımız Sayın Rıfat Hisar-
cıklıoğlu yapıyor. B20 Türkiye’nin bünyesindeki 6 Görev Gücü ve 
Başkanları şöyledir; Ticaret Görev Gücü Başkanı Güler Sabancı. 
İstihdam Görev Gücü Başkanlığını Ali Koç, Altyapı ve Yatırımlar 
Görev Gücü Başkanlığını Ferit Şahenk, Büyümenin Finansmanı 
Görev Gücü Başkanlığını Hüsnü Özyeğin, KOBİ’ler ve Girişimci-
lik Görev Gücü Başkanlığını Melih Yurter yürütmektedir.

Görev Güçlerinin nihai amacı dünya ticareti artırmaktır. Yol-
suzlukla Mücadele Görev Gücü bünyesinde dünya iş liderlerinden 
oluşan 90 üyemiz bulunmaktır. Bu üyeler G20 ülkelerinin iş dün-
yası temsilcilerinden oluşmaktadır.

Yolsuzlukla Mücadele Görev Gücü’nün temel hedefi;  Global 
düzeyde yolsuzlukla mücadele etmek ve bu konuda iş dünyası 
olarak çözüm önerilerimizin başta G20 ülkeleri, küresel boyutta 
uygulanmasını sağlamaktır.

Yolsuzluk ve Mücadele Görev Gücü Başkanı olmamım he-
men ertesinde (16-17 Nisan)  Sn. Ali Babacan ve Rıfat Bey ile 
Washington’da düzenlenen B20 Zirvesine katıldım. Washington 
Toplantımızda diğer görev gücü başkanları ile de görüşme im-
kânım oldu. Çok verimli geçen toplantılarda ticaret, yolsuzlukla 
mücadele, İstihdam, finans ve yatırım konularını ele aldık.

Ayrıca 8 Mayıs Cuma günü Sayın Cumhurbaşkanımız ile B20 
Görev Gücü Başkanları olarak öğle yemeğinde buluştuk. Toplantı 
esnasında B20 Yolsuzlukla Mücadele Başkanı olarak Cumhur-
başkanımıza ve Başbakan Yardımcısı Sayın Ali Babacan’a çalış-
malarımız hakkında bir sunumda bulundum.
Daha sonra Türk İş Dünyası’nın Liderleri’nden oluşan 80 kişilik 
bir grup ile basına kapalı oturumda buluştuk ve çalışmalarımız 
konusunda bilgiler verdik.”

 HORIZON 2020’de çok daha aktif 
olacağız

Oda Meclisi toplantısında konuşan 
KSO Yönetim Kurulu Başkanı  Ayhan Zeytinoğlu;
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KocaeliSanayi Odası Meclisi’nin konuğu olan Teşvik Uy-
gulamaveYabancı Sermaye Genel Müdür Yardımcsıı Yurdal 
Şahin Türkiye’nin uyguladığı teşvik sistemini anlattı. Teşvik 
uygulamalarının tarihsel geçmişini, evrelerini, türlerinianla-
tan Yurdal Şahin halen uygulamada olan son mevzuat ile il-
gili olarak ayrıntılı açıklamalarda bulundu. Teşvik sisteminin 
amaçlarından da söz eden Yurdal Şahin’in konuşması özetle 
şöyle:

Ekonomik teşvikler tabi ki bizim konumuz. Ekonomik 
teşvik dediğimiz nedir? Bu belir-
li ekonomik ve sosyal faaliyetlerin 
diğerlerine göre daha hızlı ve fazla 
gelişimini sağlamak amacıyla kamu 
tarafından değişik yöntemlerle ve-
rilen, maddi ya da maddi olmayan, 
destek yardım ya da özendirme diye 
tanımlayabiliriz. 

Amaç nedir? Amaç ülke sanayi-
nin, ülke kıt kaynaklarının, ülkenin 
ihtiyacı olanlara kanalize edilmesi 
için kullanılan önemli araçlardan 
bir tanesidir. Tabi buradan hare-
ketle günümüzde devletin ya da ül-
kelerin görevlerine baktığımızda en 
önemli görevlerden bir tanesi nedir? 
Ekonomik ve sosyal yapının iyileş-
tirilmesidir. Bunun yanında yine 
devletlerin bölgeler arası gelişmiş-
lik farkını azaltmak gibi, istihdamı 
arttırmak gibi, kilit sektörlerde üre-
timi arttırmak, özel sektörde serma-
ye  birikimini arttırmak, ihracatı toplam üretimi arttırmak 
gibi bir takım. Tabi ki ülke sanayisini uluslararası rekabete 
açmak gibi bir takım görevleri vardır. 

Ülkemizde 1913 yılından beri uygulanmaktadır. O zaman 
çıkarılan teşvik sanayi kanunundan bugüne yaşanan ekono-
mik, sosyal ve siyasal alandaki gelişmelerin kamu politikala-
rının büyük ölçüde etkilemesi sonucunda teşvik sistemi de bü-
yük ölçüde değişikliğe uğrayarak günümüze kadar gelmiştir. 

-Cari açıkla mücadele
Bizim önemli sorunlarımızdan bir tanesi cari açık. Bu 

cari açığın azaltılmasına katkı sağlayacak ithalata bağımlı 
olduğumuz ürünlerin, ara malı ve ürünlerin üretiminin art-
tırılmasını nasıl yaparız Türkiye’de bunu düşündük. Bununla 
beraber ülke sanayimizde teknolojik dönüşümü sağlayacak 
yüksek katma değerli, yüksek teknolojili ürünlerin desteklen-
mesini hedefledik. 

Bununla beraber yine az gelişmiş bölgelerimizde yatırım 
desteklerinin yoğunluğunu arttırdık. Yani az gelişmiş böl-
geye doğru gidildikçe daha fazla destek veriyoruz ve bunu 
farklılaştırarak uyguluyoruz. Bunun yanında, tabi devlet 

yardımlarının temel amaçlarından bir tanesi bölgeler arası 
ve iller arasındaki gelişmişlik farkını azaltmak gibi amacı-
mız var. Destek unsurlarının etkinliğini arttırmak, bir önceki 
döneme göre ve kümelenme faaliyetlerini desteklemek gibi 
amaçlarımız var. Burada hepinizin birçok kez duyduğunu dü-
şündüğüm, gördüğünü düşündüğüm ülkemizin 2023 yılı için 
bir takım hedefleri var. 

-2023 hedeflerine uyum
Biz teşvik sisteminde yapacağımız değişikliklerle neler 

nasıl bir katkı sağlarız bu sisteme diye düşündük. Bunlar bili-
yorsunuz öncelikle mal ticaretimizin ya da mal ihracatımızın 
500 milyar dolar olmasını hedefliyoruz biz. Cumhuriyetimi-
zin 100. kuruluş yıldönümünde. Bununla beraber 150 milyar 
dolarlık hizmet ihracatı, kişi başına düşen milli gelirin en az 
25 bin dolar olması ve bütün bunların sonucunda dünyanın en 
büyük 10 ekonomisinden biri olmak gibi hedeflerimiz var ve 
biz teşvik sistemiyle bu hedeflere nasıl katkı sağlarızı düşü-
nerek hazırladık. Ve biliyorsunuz biz bakanlık olarak teşvik 
uygulamalarını bakanlar kurulu kararı ve bunun uygulama 
bilgilerini içeren tebliğler ile yürütüyoruz. 

Bakanlar kurulu kararını 19 Haziran 2012 de yayınla-
dık ve hemen ertesi gün, ilk defa olan bir şeydir, ertesi gün 
uygulama tebliğini yayınladık. Eskiden arada birkaç aylık 
süreler olurdu ve o dönemler belge düzenlemezdik. Birer gün 
arayla hem kararımızı hem tebliğimizi yayınladık. Ve bu bil-
gileri, mevzuatsal bilgileri en alt satırda belirttiğim bizim 
web sitemizde de bulabilirsiniz. Tabi ki biz bu mevzuatı o 
tarihte yayınladıktan sonra bununla kalmadık. Biraz önce de 
gündeme gelen, Sayın başkan dile getirdi. Bir takım deği-

KSO Oda Meclisi konuğu Teşvik Uygulama veYabancı Sermaye 
Genel Müdür Yardımcısı Yurdal Şahin

Sanayide dönüşümü sağlayacak 
yüksek teknolojiyi destekliyoruz 
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şiklikler yaptık. Yedi defa kararnamede ilave değişiklikler 
üç defa tebliğle. Burada son değişikliklerin hakikaten önemli 
olduğunu düşünüyoruz ve Kocaeli içinde önemli olduğunu dü-
şündüğümüz hususlar var. 

-Tek bir teşvik sistemi yok
Sisteme baktığımızda teşvik sistemimiz tek bir teşvik 

sisteminden müteşekkil değil. Daha önce teşvik belgesi al-
dıysanız veya bilginiz varsa önceki dönemlerde bir teşvik sis-
temi olurdu. Bölgeler arasındaki gelişmişlik farkı dönemsel 
olarak uygulanır bazen uygulanmazdı. Ama yapay bir seyir 
izleyen 1990’lı yıllarda 2000’li yıllarda son 2009’dan sonra 
Türkiye’de bölgesel ve sektörel ayrıma dayalı bir devlet yar-
dımı sistemi oluşturduk. 

2009’da ilk uygulamaları ve burada yaşanan sorunlar sı-
kıntıları dikkate alarak ve özel sektöründe taleplerini 2012 
yılındaki mevzuata şuanda yürürlükte bulunan mevzuata yan-
sıtarak, kamu ilgili kurumlarının görüşlerini alarak, Maliye 
Bakanlığının, Kalkınma bakanlığının, Bilim Sanayi Teknolo-
ji Bakanlığı, Enerji Bakanlığı gibi kurumlarında görüşlerini 
alarak bir yeni teşvik sistemi oluşturduk. 

-5 ana bileşen var
Bu teşvik sistemimiz 5 ana bileşenden oluştu. Bunlar bir 

bölgesel teşvik uygulamaları, her il için belirlenen konular 
var ve bu konular için asgari sabit yatırım ya da asgari ka-
pasiteler var. Bu şartları sağlayan yatırımları biz sekiz tane 
destek unsuruyla destekliyoruz. Bunun yanında büyük ölçekli 
yatırımların teşviki var. 

-12 konu 7 destek unsuru
Tanımlanmış 12 tane konumuz var ve sistemde yedi tane 

destek unsurundan faydalanabiliyor. Stratejik yatırımların 
teşviki bu dönem ilk defa sisteme entegre ettiğimiz bir bile-
şen. Bunu da yine sistemde yer alan dokuz teşvik tamamından 
faydalanabilecek. En fazla destekleri öngördüğümüz bileşe-
nimiz öncelikli yatırımların teşviki 2012 yılında kararname 
çıktığında daha dar kapsamlıydı. 6 tane konumuz vardı. Fa-
kat bu kararname değişiklikleri ile alanlarını genişlettiğimiz, 
özellikle gelişmiş bölgelerimiz yani 1. ve 2. bölgelerimiz için 
önem arz eden bir alan burası. Öncelikli yatırımlarımız 5. 
bölgeye uyguladığımız destekleri veriyoruz. Nerede olursa 
olsun. Ve bir de bu 4 bileşende yer alan kriterleri sağlaya-
mayan veya bu 4 bileşene girmeyen konuları ise genel teşvik 
sistemi dediğimiz yatay ve adı üstünde genel olan daha az 
desteklerle desteklediğimiz bir sistemimiz var. Bunları tek-
rar etmeyeceğim. 

-Destek unsurları 
Kısaca destek unsurları ne anlama geliyor. Burada 9 tane 

destek unsurundan bahsettim. Bunları birer cümleyle açık-
larsak: Katma değer vergisi istinası teşvik vergisi kapsamın-
da temin edilen ithal ve yerli makine ve teçhizata 3065 sayılı 
KDV kanunda öngörülen Katma Değer Vergisinin ödenme-
mesidir. Yani makine ve teçhizatı temin ederken teşvik bel-
gesi kapsamında KDV ödemiyorsunuz. 

İkinci destek unsurumuz gümrük vergisi muafiyeti, yine 
vergi kapsamında yurtdışından temin ettiğiniz ithal makine 
ve teçhizata gümrük ithalat rejimi kararında öngörülen güm-
rük vergisini ödemiyorsunuz. Eskiden KKDF de ödenmiyor-
du. Şimdi kalkınca dolayısıyla onun bir etkinliği kalmadı. 

Üçüncü destek unsurumuz: bu bütün dünyada, biz bu ça-
lışmayı yaparken bir çok ülke örneğinde araştırdık. Hemen 
hemen her ülkede bir çok ülkede vergi indirimi var. Bizde de 
bu bir dönem kaldırılmıştı. 2003 yılında biliyorsunuz. Daha 
sonra bunun zorunluluğu ve ihtiyacı sanayiciler tarafından ya 
da özel sektör tarafından dile getirildiğinde daha değişik bir 

versiyonla tekrar döndü. Ve şuan da son düzenlemeyle biraz 
daha bunun efektif olarak kullanılmasını yönelik değişiklik-
ler yaptık. Burada gelir veya kurumlar vergisinin yatırım için 
öngörülen, biraz sonra yatırım katkı oranlarından bahsede-
ceğiz. O yatırıma katkı tutarlarına ulaşıncaya kadar indirimli 
olarak uygulanmasıdır. Sistemin tek nakit içeren destek un-
suru faiz desteği, burada bir yıl ve daha uzun vadeli yatırım 
kredisi kullanılması halinde yıllık faizin bir kısmı bakanlığı-
mız tarafından karşılanıyor. Burada teşvik belgesine kayıtlı 
sabit yatırımın  yüzde 70’ine kadar kullanılan krediye ilişkin 
ödenecek faiz veya kar payının bir kısmı bizim tarafımızdan 
karşılanıyor. Biz burada stratejik yatırımlarda bölgesel sis-
temde 3,4,5 ve 6. Bölgelerde Ar-Ge ve çevre yatırımlarında 
öngörüyoruz. Tabi ki öncelikli yatırımları söylememe gerek 
yok. Bölgesel sistemin içerisinde yer aldığı için. Yatırım yeri 
tahsisi diğer bir destek unsurumuz. 

Teşvik belgesi kapsamında bölgesel, stratejik veya büyük 
ölçekli ve öncelikli bir teşvik belgesi sahibiyseniz hazineden, 
Milli Emlak İl Müdürlüğü’nden, sizin yaptığınız yatırıma 
uygun yer var ise yatırım yeri tahsisi yapabiliyoruz. Ancak 
bu mutlak bir hak oluşturmuyor. Çünkü burada uygulama 
usul ve esasları Maliye Bakanlığı tarafından Milli Emlak 
Genel Müdürlüğü’nce belirleniyor. Orada sizin yapacağınız 
ilde organize sanayi bölgesinden boş yer olmaması gerekiyor. 
Aynı zamanda dışarıda OSB’nin dışındaki yerlerde sizin ya-
tırımınıza uygun yerler olması gerekiyor. Ki bununla ilgili de 
yaklaşık 100’ün üzerinde ön izinler verildi. Bu dediğim gibi 
mutlak bir hak oluşturmuyor. Bunun yanından işveren üze-
rindeki iş yükü maliyetlerinin azaltılmasına yönelik destekle-
rimiz var ki burada oldukça etkin olarak, biraz sonra ödeme 
miktarlarından bahsedeceğim. Önemli miktarlarda ödemeler 
var. Artık böyle katlanarak geliyor. 

Bunlardan bir tanesi sigorta prim işveren hissesi deste-
ği. Teşvik belgesi kapsamı yatırımla sağlanan ilave istihdam 
ödenmesi gereken sigorta prim işveren hissesinin asgari üc-
rete tekabül eden kısmı bakanlığımızca karşılanıyor. Bunun 
için öncelikle belgenin konusu, yatırımın tamamlanması ve 
belgenin tamamlama vizesinin yapılması gerekiyor. 

Bir diğer yine iş gücü maliyetinin azaltılmasına yönelik 
desteklerden birisi sigorta primi desteği. Bir önceki işveren 
hissesiydi. Bu da yine teşvik belgesi kapsamında yatırımla 
sağlanan istihdama ödenmesi gereken sigorta primi işçi his-
sesinin, yine asgari ücrete tekabül eden kısmının bakanlığı-
mızca karşılanması. Bu sadece en az gelişmiş bölgemizde 
bulunan 6. Bölgede 10 yıl süre ile uyguluyoruz. 6.bölgenin 
neresi olduğunu. 

Yine gelir vergisi stopajı desteği var. Bu da en az gelişmiş 
bölgemiz olan 6.bölgede uyguladığımız. Yine belge kapsamı 
yatırım ile sağlanan ilave istihdama daha doğrusu Maliye 
Bakanlığı tarafından terkin edilen bir desteğimiz. Ve sistem-
de son desteğimiz ise katma değer vergisi iadesi, bu sade-
ce stratejik yatırımlar için öngördüğümüz bir destek unsuru 
ve 500 milyon liranın üzerinde bir stratejik yatırım belgesi 
söz konusu ise buradaki bina inşaat harcamalarına ödenen 
KDV’nin yatırımcıya geri iade edilmesi şeklinde uyguluyo-
ruz. Ve biz teşvik belgelerini daha doğrusu yatırımları hep 
konuşmamda söyledim. Teşvik belgesinden yatırımları teşvik 
belgesi düzenlemek suretiyle uyguluyoruz. Ve bunlarda da 
belirli bir asgari yatırım tutarı arıyoruz. Genel teşvik sistemi 
dediğimiz çok temel olan sistemde en az yatırım tutarının 
1 ve 2. bölgede 1 milyon TL, diğer bölgelerde 2.,3.,4.,5. ve 
6. bölgelerde son dört bölgemizde en az 500 bin TL olması 
gerekiyor. Büyük ölçekli yatırımlarda büyük ölçekli yatırım 
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olarak kabul edilebilmesi için kanunda belirtilen bir miktar 
var. Bu da 50 milyon TL ki 12 tane konumuz var burada. 

Stratejik yatırımlar için yine 50 milyon TL. Bununla ilgili 
asgari yatırım aşağı düşmeli mi olmalı mı? Onu da stratejik 
yatırımlar bölümünde konuşuruz ve tartışma kısmında yine 
konuşuruz. Bölgesel teşvik uygulamaları, bu sistemin ana 
bileşeni. Şu anda düzenlediğimiz belgelerin yaklaşık yüzde 
60’ını bu sistemden düzenliyoruz. 

Büyük ölçekli ve stratejiklerde yatırım tutarından da yük-
sek olması nedeniyle ve orada belirtilen kriterleri sağlayan 
yatırım tutarımızın ki amacımızda oydu aslında biraz sonra 
açıklamalarda belirteceğiz. Miktar oralarda az yani 20 ci-
varında stratejik, büyük ölçekli 50 civarında ama sistemin 
ana omurgası bölgesel teşvik sistemi. Burada yatırım tutarı 
asgari 500 bin TL’dan başlıyor ve her bil il için belirlenen o 
illerdeki belirlenen sektörler için 500 bin TL’den başlayıp 50 
milyon TL’ye giden bir silsile var. 

-Bölgesel teşvik nedir?
Şimdi bölgesel teşvik sistemi ne demek bunları detaylı-

ca açıkladığımızda buradaki temel amacımız neydi sistemin 
önce ondan bahsedelim. Temel amacımız iller arasındaki ge-
lişmişlik farkını azaltmak, illerin yatırım, üretim ve ihracat 
potansiyelini arttırmayı hedefliyoruz. Bununla beraber illerin 
gelişmişlik seviyelerine göre yardım yoğunluklarını farklılaş-
tırıyoruz. Yani az gelişmiş bölgeye gidildikçe daha fazla teş-
vik veriyoruz. Bununla beraber desteklenecek sektörler, biraz 
önce bahsetmiştim, her il için sektörler belirliyoruz. Nasıl 
belirledik bunları? İllerin potansiyelleri ve ekonomik ölçek 
kriterleri dikkate alınarak belirlendi. Aynı konuda örneğin 
birinci bölgede 4 milyon TL şartı arıyoruz ama az gelişmiş 
bölgede aynı konuda 500 bin TL şartı arıyoruz. Bu ekonomik 
ölçek kriteri bunun için var. 

İllerin gelişmişlik seviyeleri nasıl belirlendi? Kalkınma 
Bakanlığı’nın 2011 yılında yapmış olduğu sosyo-ekonomik 
gelişmişlik endeksine göre illerimiz sıralandı. Birinci sırada 
İstanbul, en alt sırada da Muş olacak şekilde sıralandı ve 
bu sıralanma içerisinde de illerimiz kendi içerisinde homojen 
olabilecek şekilde 6 bölgeye ayrıldı. 

Yani kırmızı ile ifade edilen 8 ilimiz Türkiye’nin en geliş-
miş ili oldu. Kocaeli de onlardan bir tanesi. Yine sarıyla ifade 
edilen 13 tane ilimiz ikinci bölge. 12 tane lacivertle maviyle 
ifade edilen ilimiz 3. Bölge. Yeşille ifade edilen 17 tane ilimiz 
4. Bölge. Açık maviyle ifade edilen 16 ilimiz 5.bölge. Kahve-
rengi ile ifade edilen ve sağ alt köşede yer alan, Ardahan’dan 
Şanlıurfa’ya bir çizgi çektiğimiz onun doğusunda kalan ille-
ri içeren illerimizse Türkiye’nin en az gelişmiş bölgesi olan 
6.bölgeyi oluşturdu. Ve burada illerin kaçar tane olduğunu 
ve hangi illerin olduğunu görüyorsunuz. Bu haritayı listeyi 
tahmin ediyorum daha önce de gördünüz. Bölgesel teşvik uy-
gulamalarında verdiğimiz desteklere baktığımızda, burada 
biraz öncede bahsetmiştim, bölgeye ve yatırımın büyüklüğü-
ne göre 8 taneye yakın destek unsuru veriyoruz. 

Burada temel amacımız, kararname ekinde, biraz önce 
bahsettiğim, mevzuat bizim web sitemizde bulabileceğiniz 
listemiz var. Her ilin karşısında bölgesel teşvik sisteminden 
faydalanacak sektörler var. Ve bu sektörlerde ya kapasite 
ya da yatırım tutarı açısından belirli büyüklüklerle ayrıldı. 
Bu şartları sağlayan sektörlerde, bu illerde yatırım yapıl-
ması halinde bölgesel teşvik sistemine ki Kocaeli’de de ciddi 
yatırımlar var. Hemen hemen bütün yatırımları bu bölgede 
birkaç sektör hariç bölgesel teşvik sistemi kapsamındaki en 
son rafinerilerde bir problemimiz vardı. 50 milyon altında-
kileri teşvik edemiyorduk. Onları da Kocaeli’de gündeme al-

dık. Bu belirlenen sektörlerde ve belirlenen şartlarda yatırım 
yapılması halinde bölgesel teşvik sistemi dediğimiz, burada 
sistemde uygulanan 8 tane destek unsurunu uyguluyoruz. 
Bunlar KDV istisnası, Gümrük Vergisi muafiyeti, Vergi in-
dirimi, sigorta primi işveren hissesi desteği. Faiz desteğinin 
3,4,5 ve 6. bölgelerde uyguluyoruz. Yatırım yeri tahsisi yine 
var. Ancak son iki desteğimiz sigorta primi desteği ve gelir 
vergisi stopajını sadece en az gelişmiş bölgemiz olan 6.böl-
gede uyguluyoruz. Buradaki destek unsurlarının sürelerine 
oranlarına baktığımızda nasıl bir ayrım var. KDV istisnası 
ve gümrük vergisi muafiyeti bütün bölgelerde var. Burada 
herhangi bir oran yok zaten. KDV’yi ya da gümrük vergisini 
ödemiyorsunuz ithal olarak gelenlerde. Yine ithallerde KDV 
istisnası var. Vergi indirimi dediğimiz destek unsuru kapsa-
mında bir yatırma katkı oranı diye bir kavram var. Bu da 
yapılan yatırımın vergi indirimine konu edilebilecek oranını 
ifade ediyor. Yani baktığımızda yüzde 15 ile 50 arasında ka-
demelendirmeyi görüyorsunuz. 1.bölgede bölgesel bir yatırı-
ma yüzde 15 yatırıma katkı oranı öngörülürken az gelişmiş 
bölgemizde yüzde 50. Buradaki nedir yüzde 15 ve 50? 10 
milyon liralık bir yatırım yaptıysanız 1. bölgedeki bölgesel 
bir yatırımsa bunun yüzde 15’i olan 1.5 milyon vergi indirimi 
hakkınız var. 6. bölgemizde ise yüzde 50’si olan 5 milyon 
lira vergi indirim hakkınız var. Eğer yatırım organize sa-
nayi bölgesinde yapılmış ise veya yapılıyor ise, bir alt bölge 
desteğinden faydalanacak şekilde yüzde 20 ile 55 arasında 
kademelendirildi. Aynı kademelendirilme yine sigorta primi 
işveren hissesi desteğinde de var. 2 yıl ila 10 yıl arasında bir 
kademelendirme söz konusu. Yine yatırım organize sanayi 
bölgesinde yapılması halinde yine bir alt bölge desteğinden 
faydalanarak 2-3 yıl ila 12 yıl arasında bir kademeli sistem 
söz konusu. Bunu yanında yatırım yeri tahsisi bölgesel sis-
temde bütün bölgelerimizde söz konusu. Faiz desteğini biz 
1 ve 2. bölgemizde öngörmüyoruz. Diğer bölgelerde öngörü-
yoruz. O da TL cinsinden bir kredi kullanılırsa bunun yıllık 
faizinin 3.bölgeden başlamak üzere 3,4,5 ve 7 puanını biz 
karşılıyoruz. Ve kar payı da öyle. Döviz kredisi kullanılmışsa 
1’er puan, son iki bölgemizde ise 2’şer puanı yine bakanlığı-
mız tarafından karşılanıyor. Son iki desteğimiz sigorta primi 
işçi hissesi ve gelir vergisi stopajını sadece 6. Bölgemizde ve 
10 yıl süre ile uyguluyoruz. 

-Büyük ölçekli yatırımlar
Bir diğer bileşenimiz büyük ölçekli yatırımların teşviki. 

Burada temel amacımız teknoloji ve Ar-Ge kapasitesini ge-
liştirmek bununla beraber Ülkemiz sanayinin uluslararası 
alanda rekabet gücü kazandırılmasını hedefliyoruz. Bura-
da toplam faydalanabilecek 7 tane destek unsuru var. Ama 
büyük ölçekli yatırımlar neler ve yatırım büyüklüğü neler? 
Ona baktığımızda 12 tane yatırım konusu olduğunu görü-
yorsunuz. Bunlardan bir tanesi rafineri yatırımları, yatırım 
tutarının en az 1 milyar lira olması gerekiyor. Bu yatırımın 
karakteristik özelliği. Yani Bugün 3-4 milyar liranın altında 
bir rafineri yapılması söz konusu değil ama biz mevcutların-
da yatırımlarının olabileceğini düşünerek 1 milyar gibi bir 
seviyede tuttuk. Bunun yanında 3 tane konuda asgari yatırım 
tutarının 200 milyon TL olması gerekiyor. Bunlar motorlu 
kara taşıtları ana sanayi, liman, liman hizmetleri ve kimya-
sal maddeleri ve bunların ürünlerine yönelik yatırımlar en 
az 200 milyon TL olması gerekiyor. Bunun dışında kalan 
konular ise, yani motorlu kara taşıtlar yan sanayi, demiryo-
lu tramvay lokomotifleri, transit boru hattıyla taşımacılık, 
elektronik sanayi, tıbbi alet, optik alet imalatı, ilaç üretimi, 
hava-uzay taşıtları, makine ve metal üretimine yönelik yatı-
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rımlar ise kanunda belirtilen asgari 50 milyon lira sınırı olan 
en taban sınırda tuttuk. 50 milyon liranın üzerinde olması 
halinde bunlar büyük ölçekli yatırım olarak kabul ediliyor. 
Türkiye’nin neresinde olursa olsun. Bu şartları sağlaması 
halinde büyük ölçekli yatırımlar kapsamında teşvik ediliyor. 
Tablo, bir öncekiyle benzer. Farkını anlatacağım burada sa-
dece. Faiz desteğini bu sistemde öngörmüyoruz. Yine katma 
değer vergisi istisnası, gümrük vergisi muafiyeti burada da 
var. Sadece yatırıma katkı oranının bölgesel sistemden her 
bir bölge için 10’ar puan daha fazla olduğunu görüyorsunuz. 
Orada 15 ile 50 arası kademelendirmiştik. Burada 25 ile 60 
arasında. Yine OSB’de olursa büyük ölçekli yatırımlar, yine 
bir alt bölge desteğinden faydalanacak şekilde 30’la 65 ara-
sında kademelendirme söz konusu. Onun dışında diğer destek 
unsurlarının hiçbir fark yok. Sigorta primi de aynı sürelerde 
faydalanabiliyor. Yatırım yeri tahsisi burada da var. Son iki 
desteğimiz yine 6.bölgede yapılması halinde 10’ar yıl süreyle 
faydalandırdığımız destek unsurumuz. 

-Stratejik yatırımlar
istemin yeni bileşeni bu dönem sisteme dahil ettiğimiz 

stratejik yatırımlar teşvik sistemi. Belki bu anekdotu bura-
da mı anlatsaydık ilk başlangıçta. Esas konuya geldik diye 
Kocaeli için önemli bir unsur bu. Stratejik yatırımları kurgu-
larken öncelikle buradaki, bu çalışmayı yaparken, ben de bu 
çalışmayı bakanlık içinde koordine eden biri olarak öncelikle 
şunu söylemek istiyorum. Bu stratejik yatırım ifadesi sözlük 
anlamı ile bire bir eş değer bir ifade değil. Çalışırken bunun 
adı proje bazlı yatırım oldu. Özel önem taşıyan yatırım oldu 
ama sonunda stratejik yatırım diye tanımlandı. Hani şu ya-
tırımda Türkiye için çok stratejik, o kapsamda değil. Ancak 
bizim belirlediğimiz bir kriterler grubu var. Bu kriterlerin 
tamamını sağlayanları stratejik kabul ettik.  Bölgeselde ne 
vardı? Her il için tanımlanmış yatırım konuları vardı ve bü-
yüklükler vardı. Büyük ölçeklide 12 tane konu ve onların kar-
şısında belli büyüklükler vardı.  O şartları sağlayanlar bölge-
sel ya da büyük kabul edildi. Stratejik yatırımlarda böyle bir 
liste yok. Yani Türkiye’de şunlar şunlar stratejik yatırımlar 
kabul edilir bir hüküm yok. Ama dört tane kriter var. 

Bunlardan bir tanesi yatırım tutarının en az 50 milyon 
TL olması gerekiyor. İki, Türkiye’deki bu ürünle ilgili kuru-
lu kapasitenin ithalattan az olması gerekiyor.  Yani ithalata 
bağımlı olduğumuz bir ürün olması gerekiyor. Ve bu yapıla-
cak yatırımla ilgili üretilecek ürünle sağlanacak katma de-
ğerin yüzde 40 olması gerekiyor. Son olarak da bu ürünün 
Türkiye’ye ciddi bir ithalatının olması gerekiyor. Yani çok 
küçük yatırımlar olmasın en az 50 milyon dolar ithalatı olan 
ürünler olsun gibi 4 tane kriter var. Bunun tamamını sağla-
yan yatırımları biz stratejik yatırım olarak kabul ediyoruz. 
Ve bunlara da, o 50 milyon liraya geleceğiz tekrar, destek 
unsurlarımızda da diğer iki sistemde olduğu gibi bölgesel bir 
kademelendirme yok. 

-Amaç Türkiye’de üretim
Burada amaç tamamen yani Türkiye’nin cari açığını 

arttıran, Türkiye’de yeterli üretimi olmayan veya hiç olma-
yan ürünlerin Türkiye’de üretilmesini sağlamak olduğu için 
Türkiye’nin neresinde yapılırsa yapılsın en gelişmiş bölgesin-
de de yapılsın en az gelişmiş bölgesinde de yapılması halinde 
aynı destek unsurlarını öngörüyoruz. Yani o teşvikin genel 
amaçlarından biri olan, bölgeler arası gelişmiş farkını azalt-
mak gibi bir unsur söz konusu değil. 6. Bölge için pozitif bir 
ayrımcılığımız var. KDV istisnası ve gümrük vergisi muafi-
yeti bütün bölgelerde var. Yatırıma katkı oranı bütün bölge-
lerde yüzde 50. Yani yaptığınız yatırımın yüzde 50’sini vergi 

indirimi olarak kabul edebileceğiz. Ya da uygulayabileceğiz. 
Sigorta prim işveren hissesi desteğini 7 yıl 6. bölgede olması 
halinde 10 yıl boyunca uygulayabiliyoruz. Yatırım yeri tah-
sisi bu sistemde de var. Faiz desteği TL cinsinden kredilerde 
5 puanı biz karşılıyoruz yıllık faizin. Döviz cinsinden 2 pua-
nı karşılıyoruz ama burada limitler diğer sistemlerden daha 
çok fazla, onların da biraz sonra limitlerinden bahsedeceğiz. 
KDV iadesi sadece stratejik yatırımlar için ve 500 milyon 
lira için bina inşaat KDV vergisi yatırımların geri yatırımcı-
ya iade edilmesi şeklinde. Sigorta işçi hissesi ve gelir vergisi 
stopajı da 6. Bölgede olması halinde 10’ar yılla uyguladığı-
mız iki destek sistemi. Şimdi bu 10 milyon ilgili, öncelikle 
yatırımlara geçmeden önce kısa bir açıklama yapayım. 

Tartışma kısmında bunu tekrar gündeme getirebiliriz. 
Buradaki temel amacımız bizim niye 50 milyon lira olarak 
belirledik. Türkiye’de olmayan veya yeteri kadar olmayan ya-
tırımların desteklenmesini istedik. Eğer bugüne kadar olma-
mışsa değişik nedenleri vardır. Teknolojisi yoktur. Türkiye’de 
yeterince yurt dışında rekabet edemiyordur. Var ama şuanda 
kapalı yatırımlarımız var. Veya bunun dışında bir takım ne-
denlerden dolayı olmamıştır. Know-how’ ı yoktur. Dediğim 
gibi teknolojisi yoktur. Eğer ki biz sistemde en fazla desteği 
vereceksek ve büyük ölçekli yatırımlar gibi tanımlanmış 12 
tane konuyu 50 milyon lirayla belirlediysek, en fazla destek 
vereceğimiz alanında stratejik yatırımlarında 50 milyon lira 
ve üzerinde olması gerekir. 

Zaten bu sistem kurgulanırken düşünülen yatırım konu-
ları masaya yatırıldı. Neler olabilir diye. Bu kriterleri hangi 
yatırımlar sağlar diye. Değişik yatırımlar işte, kimyasal ya-
tırımlar, Petro kimya yatırımları, rafineri ilaç gibi bir çok 
yatırım gündeme geldiğinde, bunların yatırım tutarının, bi-
raz önce o büyük ölçeklilerde de gördüğünüz gibi zaten 50 
milyon lira ve üzerinde olması gerekiyor. 

Evet şuradan hareket edebiliriz. Ama çok önemli yine 
Türkiye’nin ihtiyacı olan 10 milyon, 20 milyon liraya da  
Türkiye’nin diğer 3 kriterini sağlayan ve buradaki stratejik 
kapsama girebilecek yatırımlar olabilir mi? Evet olabilir. 
Ama onları biz nerede destekleyeceğiz. Bölgesel sistemden 
zaten destekliyoruz. Şimdi biraz önce bahsettim ama şim-
di geldiğimiz öncelikli yatırımlar ki stratejiklerle çok yakın 
olduğunu göreceksiniz. Bu alan bizim hareket kabiliyetimizi 
genişletiyor. Ki bu da yaklaşık 20’ye çıktı konu, 5-6 taney-
di. Buralarda verebilir. Strateji çok ayrı olmalı Türkiye’nin 
hakikaten ithalata bağımlı olduğu, yeterli üretiminin olmadı-
ğı Türkiye’de sanayinde dönüşüm sağlayacak, yüksek katma 
değerli, yüksek teknolojili ürünlerin yapılmasının sağlanması 
için özendirici bir sistem olmasını istedik. Buradaki tutarın 
yüksek olmasının temel nedeni bu.

Öncelikli yatırımlara baktığımızda, aslında stratejik ya-
tırımlara yakın destek unsurlarına öngördüğümüz ve burada 
da tanımladığımız sektör listesinin olduğu bir alan. Burada 
ilk önce kararname çıktığında 6-7 tane konumuz vardı. Ama 
daha sonra bazı konularla bunu genişlettik. Bu da özellikle 
Kocaeli için çok önemli olduğunu düşünüyoruz ki biraz sonra 
bahsedeceğim. Son 8 Nisan tarihli, Sayın Başbakanımızın 
da açıkladığı yatırımların ve istihdamın arttırılmasına yö-
nelik teşvik paketinde yer alan yüksek teknolojili ürünlerin 
Türkiye’de üretilmesi halinde, ilk dört bölgede nerede yapı-
lırsa yapılsın, 5. bölgeye uyguladığımız daha yüksek oran ve 
sürelerde desteklerden faydalandırılması amacıyla oluşturul-
muş bir sistem. 

Şimdi 5.bölge desteklerini niye veriyoruz? İki tane amacı 
var. Bazı yatırımlar bulunduğu yerde yapılması gerekiyor. 
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Taşıma şansınız yok. O bölgede çok önemli maden gibi, eği-
tim gibi, liman gibi. Limanı taşıma şansımız var mı? Ya da 
madeni taşıma şansımız var mı? Yok. Şimdi buralarda ya da 
demiryolu, denizyoluyla taşımacılık, liman diye yanlış söyle-
dim. O büyük ölçeklideydi. Şimdi birinci durum bu. İkincisi 
yine gelişmiş bölgelerde de yapılması halinde çok önem arz 
eden konular var. Biraz sonra bahsedeceğiz. Yine bizim itha-
lata bağımlı olduğumuz konular var. 

-Öncelikle eğitim
Her şeyin başı, hakikaten eğer kalkınacaksak eğitimden 

başlamamız gerekiyor. Şimdi o konuları saydığımda görecek-
siniz. Öncelikli yatırım dedik. İlk dört bölgede nerede yapılır-
sa yapılsın. 1.,2., 3., 4. bölgede yapılsa, 5. bölgeye uygula-
dığımız, yani Tunceli için, Erzurum için veya Adıyaman için 
öngördüğümüz teşvikleri vereceğiz bu sistemde ve bunların 
istatistiklerini de göreceksiniz. Çok önemli bir hal aldı bun-
lar. Maden ve maden arama yatırımları. Bizim Kocaeli’deki 
önemli mi bir maden önemli. 5. bölgeye taşıma şansımız var 
mı, orada yapılsın diye. Bunu taşıyamayacağız. Dolayısıyla 
bulunduğu yerde de önem arz eden bir konu olması nedeniyle 
5. bölge destekleri ile destekliyoruz. Onun için öncelikli ya-
tırımlar kapsamına aldık. Demiryolu, denizyoluyla yük yolcu 
taşımacılığı. Test merkezi rüzgar tüneli. Bakın bu çok önem-
li. Kocaeli için de önemli. 

-Test merkezimiz yok
Otomobil üretiyoruz. Fabrikalarımız var. 22-23 milyar 

dolarlık ihracatımız var ama ürettiğimiz otomobillerin test-
lerini biz Türkiye’de yapamıyoruz. Bunları yurtdışına götürü-
yoruz. On milyarlarca dolar para harcıyoruz. Yurtdışına gön-
deriyoruz. Bunların yurtiçinde olması gerekiyor. Kocaeli’de 
mi olacak evet olsun. Bununla beraber uluslar arası fuar ala-
nı yatırımları, kültür turizm koruma ve gelişim bölgeleri veya 
termal turizm konusunda yapılan yatırımlar. Bakın özel sek-
tör kreş gündüz bakımevleri, okul öncesi, ilkokul, ortaokul, 
lise eğitim yatırımlarını Kocaeli’de de yapın 5.bölge desteği 
alıyorsunuz. Bununla beraber kamu tarafından desteklenen 
Ar-Ge tarafından projelerinin sonucunda, TÜBİTAK, KOS-
GEB, Sanayi Bakanlığının Ar-Ge desteği sonucunda geliş-
tirilen bir ürünün ticarileştirilmesine yönelik bir tesis kura-
caksanız bunu da 5.bölge desteğiyle destekliyoruz. Savunma 
alanındaki yatırımlar, otomotiv ana sanayi, motor aksamları, 
aktarma organları aksamları, otomotiv elektroniğine yönelik 
yatırımlar, bunların belirli büyüklükleri var. Sıvılaştırılmış 
doğalgaz ve yer atı doğalgaz depolama yatırımları, düşük ka-
lorili madenli elektrik üretimi yatırımları. Şimdi biz elektrik 
üretimi yatırımların tamamını genel sistemden destekliyoruz. 
Hidroelektrik dahil, güneş dahil, rüzgar dahil ama bizim yer-
li kömürlerimiz, linyitlerimizin kalorileri 3600’ün altında ve 
elektrik enerjisinin dışında hiçbir alanda kullanamıyorsunuz. 
Hele de amaç bu kaynakları kullanmak ki bu stratejik bir şey 
mi? Üretimle elektrik. Evet. Buradaki temel amacımızda bu. 
Atık ısıdan geri kazanım elektrik üretimi. Tesisimizde atık ısı 
var. Bundan geri kazanımla elektrik üretecekseniz ki bunlar 
istisna, yine 5.bölge desteğini veriyoruz. Mevcut tesislerde 
gerçekleştirilecek enerji ve verimliliğine yönelik yatırımlar, 
karbon elyaf üretimi ve bununla birlikte olmak kaydıyla  kar-
bon elyaftan mamül kompozit malzeme üretimine yönelik 
yatırımlar, yüksek teknolojili ürünlerin üretilmesine yönelik 
yatırımlar. Yani biraz önce bahsettiğim, en son Sayın Baş-
bakanın açıkladığı pakette, daha önce bunlar bölgelerindeki 
desteklerden faydalanıyordu. 1.bölgede ise yüzde 15’ten ama 
şimdi 5.bölgeden yüzde 40 yatırıma katkı oranı var. Sigorta 
primi 2 iken 7 yıla çıktı ve bunun amacı da yüksek teknolojili 

ürünler konusunda herhalde hiç kimsenin söyleyecek bir şeyi 
olmaması lazım. 

Neden? Türkiye sanayinin yüksek teknoloji içeren ürünle-
rin üretim oranı yüzde 3’lerde biliyorsunuz. Kore’de bu yüz-
de 20’ler civarında. İhracatımızın içindeki yüksek teknolojili 
ürünlerin oranı da yüzde 3-3,5 civarında. Dolayısıyla bizim 
500 milyar dolar 2023 yılında, 8 yıl sonra ulaşabilmemiz 
için mevcut üretim yapısıyla o tutara ulaşmamızın zor oldu-
ğunu herhalde hepimiz biliyoruz. Yani şu anda 150 milyar 
dolarlık ihracatımızı, 158 milyar dolarlık ihracatımızı dü-
şünürsek, mevcut sanayimizin potansiyelini de yüzde 25-30 
olduğunu düşünürsek 200 milyar liraya anca ulaşırız. Ama 
bizim sanayimizi nasıl geliştirmemiz gerekiyor. Daha yüksek 
katma değerli, daha yüksek teknolojili ürünlerin oranını art-
tırırsak biz o rakama ulaşabiliriz. 

Dolayısıyla 5 tane konuyu, bunu nasıl belirledik, OECD’nin 
belirlemiş olduğu yüksek teknoloji sınıfına giren 5 tane ko-
nuyu da biz yine nerede yapılırsa yapılsın Kocaeli dahil 1. 
bölgemiz dahil 5. bölgeye uygulanan desteklerdir. Bunlar ne-
ler ilaç üretimi var. Oldukça önemli bir sektör ki biraz sonra 
istatistiklerde belki vardır. Ondan da bahsedeceğiz. 

Büro muhasebe bilgi işlem makineleri, radyo-televizyon 
haberleşme tesisat ve cihazları, tıbbi alet, hassas optik alet-
ler ve saat imalatı, hava ve uzay taşıtları imalatı, olta yük-
sek teknoloji imalatı, tabi bu çok gündemde. Bununla ilgilide 
bir çalışmamız var ama bu nasıl olur onun bir kurgusu ol-
ması gerekiyor. Ve 5. bölge olduğunda hangi desteklerden 
faydalanıyoruz. Biraz önce tablolarda da vardı ama 5.böl-
geye baktığımızda yine katma değer vergisi, gümrük vergisi 
muafiyeti, yatırıma katkı oranı. Kocaeli’de yaptığınız da 5. 
bölgede yatırım yapmış gibi desteklerden faydalanıyorsunuz 
ki bunun oranı da Türkiye’de yüzde 10’ları geçti. Rakam-
sal olarak biraz sonra bahsedeceğiz. Yatırıma katkı oranı 
yüzde 40 sigorta işveren hissesi primi desteği 7 yıl boyunca 
uygulanacak. Yine yatırım yeri tahsisi ve faiz desteğinden 
faydalanılmış olacak. 

Bu saydığım konularda gelişmiş bölgelerimizde ya da ilk 
dört bölgemizde yapılmış olması halinde faiz desteği TL cin-
sinden bir 5 puan döviz cinsinden 2 puan olarak uygulanıyor. 
Son sistemimiz genel teşvik uygulamaları. Bu saydığımız 4 
tane bileşende belirtilen kriterlere girmeyen  konuları, 1 ve 
2. bölgede 1 milyon diğer bölgelerde 500 bin liranın üzerinde 
yatırımların yapılması halinde, bunlarında Pazar paylarını 
korumak rekabette geri kalmamaları için genel teşvik siste-
minde katma değer vergisi istisnası ve gümrük vergisi mua-
fiyeti desteği ile veriyoruz. 6. bölgede olursa bunlara bir de 
gelir vergisi stopajı söz konusu. Oranları bahsettik. 

Yine Sayın Başbakanımızın açıkladığı istihdam ve yatı-
rım paketinde yer alan unsurlardan biriside, bu tabloda be-
lirtiliyor. Biz daha önce yatırıma 31.12.2014 tarihine kadar 
başlayanlarda yüksek oran ve süreleri veriyorduk yüzde 15-
50 arasında. Daha sonra bu oranlar yüzde 10-35 arasında, 
yani 5 ila 15 puan düştüğünü görüyorsunuz. Fakat bu süre 
31.12.2014 yatırıma başlama tarihi 8 Nisan tarihili resmi 
gazetede yayınlandı. Sayın Başbakanımızın açıkladığı bu 
süre 31.12.2015 tarihine kadar uzatıldı. Yani bu tarihe ka-
dar yatırıma başlarsanız bölgesel büyük ölçekli sistemlerde 
buralarda yüksek oran ve sürelerde desteklerden faydalana-
biliyorsunuz. 

Yine önemli olduğunu düşündüğüm bir husus da bu tablo. 
Yatırıma katkı oranının daha önceki dönemde bilmiyorum, 
bilginizin olduğunu düşünmüyorum ama kısaca hatırlatayım. 
Eğer mevcut bir işletmeniz varsa ve buradan bir kazancı-
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nız olduğunda 1.bölge yatırım döneminde faydalanamıyor-
du. Yani Kocaeli’de örneğin  mevcut bir yatırımınız var ama 
yinede bizden belge aldınız. Sadece yaptığınız yatırımdan 
elde ettiğiniz kazançtan düşebiliyordunuz. Ama şimdi yeni 
yaptığımız düzenlemeyle ya da şöyle söyleyelim, daha önce-
ki dönemde 2. bölgeden başlıyordu. Yatırıma katkı oranın 
yüzde 10’unundan en az gelişmiş bölgemiz olan 6. bölgede 
yüzde 80’nine kadar diğer faaliyetlerden elde edilen kazanç-
lardan da düşüyordunuz. Eski yatırım indiriminin benzeri bir 
durumdu. 

-Yatırım devam ederken yararlanmak mümkün
Fakat şimdi yatırımların, özellikle 2015 ve 2016 yılında 

hızlandırılması, realizasyonunu arttırmak için 2015 ve 2016 
yılı harcamalarımıza 1.bölge yani Kocaeli’nin de içinde bu-
lunduğu bölgede yüzde 50’den yüzde 80’e kadar kademe-
lendirdik. Ne demek bu? Eğer ki siz yatırım yapıyorsanız, 
belgenizde vergi indirimi desteği varsa, burada belirttiğimiz 
o yatırıma katkı oranının yarısının mevcut faaliyetiniz ve 
kazancınız varsa yatırım devam ederken mevcut faaliyet-
lerinizden elde ettiğiniz kazançlardan indirebiliyorsunuz. 
Yani devlete ödeyeceğiniz vergi yatırım devam ederken iş-
letmeye geçmeden sizin cebinizde kalıp yatırımlarınıza bir 
nakdi destek gibi destek unsuru. Bu daha sonraki bölgeler-
de 55, 60, 65, 70 ve 80. Yani 6. bölgeye yatırım yaptınız. 
Örneğin Şanlıurfa’ya gittiğiniz ki revaçta bir il, burada da 
bir kazancınız var. Orada da yatırım devam ederken daha 
işletmeye geçmeden o yatırıma katkı oranının yüzde 80’ini 
ki orada yüzde 50 biliyorsunuz. Kısaca bir herhalde varsa o 
örneği göstereyim size, evet şurada. Şimdi 6. bölgeye bakın 
1,2,3,4’te yok çünkü. 5 milyon liralık yatırım yaptınız, 2.5 
milyon lira vergi indirim hakkınız var. Bunun yüzde 80’ni 
yani 2 milyon lira vergi indirim hakkınızı mevcut faaliyet-
lerden daha o belge konusu, yatırım işletmeye geçmeden fay-
dalanabiliyorsunuz. Yani o işletmenize yapacağınız yatırıma 
bir kaynak olarak kullanabiliyorsunuz. 

Geri kalan 500 bin lirayı, mantığını anlatmak için söy-
lüyorum bunu, 500 bin lirayı da belge konusundan elde etti-
ğiniz kazanca uygulamanız gerekiyor. Evet diğer kaldığımız 
yerden devam edelim. Bu dönemde uygulanan 8 Nisan tarihli 
resmi gazetede yaptığımız yeniliklerden bir tanesi de bu. Eğer 
mevcut faaliyetiniz var, teşvik belgeniz var, vergi indiriminiz 
varsa yatırım döneminde diğer faaliyetlerden elde  ettiğiniz 
kazançların asgari yüzde 50’sini 1.bölgede, diğer bölgelerde 
yüzde 80’e kadar kullanabiliyorsunuz, işletmeye geçmeden. 

Sigorta priminde de yine süre uzatıldı. 31.12.2014’e ka-
dar başlayanlarda 2 ila 10 yıl arasında bir kademelendir-
me vardı. Bu da yine bir yıl uzatılarak 31.12.2015’e kadar 
başlayan yatırımlarda bu kademelendirme, 01.01.2016’dan 
sonra başlanılması halinde 1 ve 2. bölgede öngörmüyoruz. 
Sigorta primi işveren hissesi desteğini, diğer bölgelerde ise 
1ila 3 yıl bir azalma söz konusu. Faiz desteği, bahsetmiştik. 
Ama burada tutarlarından kısaca bahsedeyim. Ar-Ge ve çev-
re yatırımlarının 500 bin liraya kadar desteğini öngörüyoruz. 
Stratejik yatırımlarda, biraz önce söylemiştim. 50 milyon li-
raya kadar faiz desteği öngörüyoruz. Biraz sonra faiz desteği 
ödemelerini gösterdiğimde göreceksiniz. Bölgesel teşviklerde 
ise 3.bölgeden başlamak üzere 500 bin, 600 bin, 700 bin ve 
900 bin liraya kadar faiz desteği öngörebiliyoruz. Şimdi kı-
saca sistemin çerçevesi bu. Yaklaşık 3 yıl oldu. 2012 yılının 
Haziran ayının 19’unda yürürlüğe konuldu.

-Kocaeli istatistikleri
Kocaeli’yle ilgili birkaç belge ya da 18 belgenin dağılımı-

na baktığımızda iki tane Kocaeli için stratejik belge verdik. 3 

tane daha var. onların içinde Kocaeli yok diye hatırlıyorum. 
Bunun yanında büyük ölçeklilerde yine epey bir belgemiz var. 
Bunun 2 tanesi enerji, 5 tanesi hizmetler sektöründe bunların 
çoğu liman. Büyük ölçeklilerde.

Belge sayısı itibariyle ön plana çıkan illerden bahsetmek 
istiyorum. Türkiye genelinde ilk 5 sıralamamız İstanbul, 
Bursa, Ankara, İzmir, Gaziantep. Birinci bölgede: İstanbul, 
Bursa, Ankara, İzmir, Kocaeli. İkinci bölgede: Konya, Tekir-
dağ, Kayseri, Adana. Üçüncü bölgede: Gaziantep, Manisa. 
Dördüncü bölgede: Hatay, Afyonkarahisar. Beşinci bölgede: 
Kahramanmaraş, Adıyaman. Altıncı bölgede: Şanlıurfa ve 
Diyarbakır en fazla belge alan iller. Sabit yatırım tutarı açı-
sından Türkiye genelinde biraz önce bahsetmiştim İstanbul. 
Birinci bölgede yine sabit yatırımda beşinci sıradaydı belge 
sayısında Kocaeli. İkinci bölgede Tekirdağ, üçte Gaziantep, 
dörtte Malatya, beş Kahramanmaraş, altı Mardin. Belge 
sayısına göre alt sektörde baktığımızda dokuma giyimin ön 
planda olduğunu görüyoruz. Birinci bölgede turizm, ikinci 
bölgede dokuma, giyim. Üç dokuma, giyim. Dört istihraç, iş-
leme bu madencilik. Beşinci bölgede dokuma giyim. Altıncı 
bölgede yine dokuma giyim ön planda. Sabit yatırım tutarı 
bazında tablo biraz değişiyor. Enerji yatırımları ön plana 
çıkıyor. Çünkü orada sabit yatırımlar çok yüksek. Birinci 
bölgede kimya, diğer bölgelerde ve Türkiye genelinde enerji 
yatırımlarının ön planda olduğunu. 

Evet, Kocaeli ile ilgili istatistiklere baktığımızda birinci 
bölgenin sekiz ile baktığımızda Kocaeli sabit yatırım tutarı 
açısından üçüncü sırada. Ancak belge sayısı açısından beşin-
ci sırada olması gerekiyor. İstihdamda da yine biraz daha 
gerilerde. Kocaeli için bu dönemde toplam 412 belge düzen-
lemişiz. Önemli bir rakam aslında. Bunlardan 23 tanesi rea-
lize olmuş. Yani kapatılmış, yatırımını gerçekleştirmiş. 172 
milyon yatırım ve 1.297 istihdam gerçekleşen 389 devam 
ediyor. Ve yine 412 belgenin 79 tanesi yabancı sermayeli 
yada uluslararası sermayeli yatırımlar. Yine Kocaeli’deki 
412 belgenin dağılımına baktığımızda 180 tanesi Türkiye 
ortalamasına yakın. 180 tanesi bölgesel, 26 tanesi öncelikli. 
Yani Kocaeli’de yapıp da 5. Bölge desteği alan konular. 7 
tane büyük ölçekli, 2 stratejik, 197 genel. Yalnız şunu vurgu-
lamam gerekiyor. Bu iki stratejik ve 7 büyük ölçekli tahmin 
ediyorum ki en fazla belge alan birkaç ilden biri. Önemli bir 
istatistik bu Kocaeli açısından. 

Yine 5. Bölge desteğinden faydalanacak 26 belgeyi hangi 
sektörlerde vermişiz. Enerji vermişiz bir tane. Hizmetlerde 
14 tanesi eğitim. Çok önemli olduğunu düşünüyoruz. İmalat 
9, bir tane de madencilik yatırımı var. Kocaeli’nin alt sek-
törler bazında dağılımına baktığımızda en fazla taşıt araç-
ları için belge vermişiz. Onun hemen akabinde madeni eşya, 
makine imalat, kimya ve lastik, plastik sizlerin de tahmin 
etiğini düşündüğüm bir tablo bu. Büyük ölçekli yatırımlar 
7 tane. Bunu firma bazlı verdik. Resmi gazetede yayınlan-
dığı için herhangi bir sakıncası yok. Stratejik yatırımlar iki 
tane. TÜPRAŞ ve Marbeyaz Gemicilik. Marbeyaz bizim 
için önemli hidroelektrik santrallerine trübün üretecekler. 
Türkiye’de olmayan yatırımlar. Bir de istihdam destekleri 
açısından ne kadar ödememiz var. Türkiye genelinde 125 bin 
668 istihdam için kapatılmış belgelerde 27 milyon 500 bin 
lira istihdam desteği ödemişiz. Bunun 1.145 istihdam ve 64 
bin lirasını Kocaeli için ki bu önümüzdeki aylarda katlanarak 
büyüyecek. Bir de son olarak faiz desteğimiz var. Evet, Tür-
kiye genelinde 171 milyon lira faiz desteği ödemişiz. Bunun 
28.8 milyon lirası birinci sırada Kocaeli. Kocaeli’den daha 
fazla faiz desteği ödediğimiz il yok. 
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Dünyanın en prestijli, 
köklü ve geniş bir coğrafya-
ya yayılan sivil toplum ku-
ruluşlarından biri olan JCI, 
Genç Girişimciler ve Lider-
ler Derneği’nin düzenlediği 
Uluslararası Kurumsal Sos-
yal Sorumluluk Yarışmasın-
da En İyi Kurumsal Sosyal 
Sorumluluk Projesi, Büyük 
Şirket Kategorisinin kazana-
nı Enerjimi Koruyorum enerji 
verimliliği projesi ile Enerji-
sa oldu. 

Enerjisa’nın sosyal so-
rumluluk platformu olan 
“Enerjik Gönüller” ile çalı-
şanlarının gönüllü katılımıy-
la verilen Enerji Verimliliği 
Eğitimleri ‘Dünyanın Enerji-
sini Ben Koruyorum!’ sloga-
nıyla, bugüne kadar Başkent 
EDAŞ, AYEDAŞ ve Toroslar EDAŞ’ın faaliyet gösterdiği 
illerde 280 okulda 190.000 ilköğretim çağındaki öğrenciye 
ulaştı.

 5 Haziran 2015, Cuma günü düzenlenen ödül töreninin 
ardından konu hakkında değerlendirmede bulunan Enerjisa 
CEO’su Yetik K. Mert: 

“Enerjisa olarak sadece faaliyet gösterdiğimiz alanlarda 
sektörümüzün öncüsü olmayı değil, kurumsal sosyal sorumlu-
luk açısından da öncü ve referans şirket 
olmayı hedefliyoruz.  Ülkemizin enerji 
alanında en önemli konularından biri 
olan enerji verimliliği hakkında gelece-
ğimizin elçileri ilkokul öğrencilerinde 
enerji tasarruf algısını uyandıracak ve 
yaygınlaştıracak çalışmaları sürdür-
meye büyük önem veriyoruz. Bu kap-
samda kurguladığımız Enerji Verim-
liliği Eğitimlerinin Genç Girişimciler 
ve Liderler Derneği, JCI gibi prestijli 
bir kurum tarafından ödüllendirilme-
si bizler için büyük bir onur. Bu ödül, 
eğitimleri bizzat veren Enerjisa’nın gö-
nüllü çalışanlarınındır.” dedi. 

Sabancı Holding ve E.ON ortaklı-
ğında Türkiye enerji sektörünün lider 
oyuncularından biri olan Enerjisa, fa-
aliyet gösterdiği toplumun ihtiyaçları-
na cevap vermek için sosyal sorumlu-
luk faaliyetlerine hız kesmeden devam 
edecek. 

 
Enerji verimliliği eğitimleri hakkında: www.enerjimiko-

ruyorum.org web sitesi aracılığı ile de çocuklar, enerji ve-
rimliliği oyununu oynayabilir, dünyanın enerji kaynakları 
hakkında bilgileri ve sınırlı olan kaynakları nasıl koruyabile-
ceklerini oyun eşliğinde keyifle öğrenebiliyorlar. Enerjisa’nın 
yaptığı bu interaktif çalışma ile çocuklar “Dünyanın enerjisi-
ni ben koruyorum!” diyor ve sürdürülebilir büyümenin küçük 
elçileri oluyor. Ayrıca site içerisindeki paylaşım alanından 

oyunun görselini indirip evlerinde de 
oynayabiliyor.

 
JCI Hakkında:
Genç Girişimciler ve Liderler Der-

neği dünyanın en prestijli, en köklü 
ve en geniş alana yayılan sivil toplum 
kuruluşlarından biridir. 2015 JCI’ın 
100. yılıdır. Topluluklarda etki ya-
ratmak isteyen 18-40 yaş arası genç 
aktif vatandaşlardan oluşan kar ama-
cı gütmeyen bir kuruluştur. 115 ül-
kede, 5.000’in üzerindeki merkezde 
200.000’i aşan üyesi bulunmaktadır. 
JCI’ın Türkiye’de 25 ilde 30 şubesi ve 
1000 aktif üyesi bulunmaktadır. JCI 
toplumun her bölümünden aktif va-
tandaşları bir araya getirir.JCI üyele-
ri her yıl hayata geçirdikleri yüzlerce 
proje ile yerel, ulusal ve uluslararası 
sorunlara yönelik çözümler sunmakta-
dırlar.

Yılın en iyi kurumsal 
sosyal sorumluluk projesi ödülü 

ENERJİSA’nın

Enerjisa CEO’su Yetik K. Mert

[oda meclisi: teşvikler ►



�� Kocaeli Odavizyon

[kapasite kullanımı►

Yıl / Ay (%) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Yıllık
2013 (Türkiye) 72,4 72,2 72,7 73,6 74,8 75,3 75,5 75,5 75,4 76,4 75,6 76,0 74,6

2013 (Kocaeli) 69,4 68,2 70,0 70,9 71,3 71,8 71,8 70,8 72,0 71,9 71,5 72,4 71,0

2014 (Türkiye) 73,9 73,3 73,1 74,4 74,4 75,3 74,9 74,7 74,4 74,9 74,5 74,6 74,4

2014 (Kocaeli) 70,5 71,9 70,7 70,6 71,4 71,5 72,6 70,6 70,7 71,7 71,9 70,8 71,2
2015 (Türkiye) 73,7 72,8 72,4 74,1 74,9

2015 (Kocaeli) 70,9 70,6 70,3 71,8 71,5

Aylara göre kapasite kullanım oranlarının seyri

Sanayi kuruluşlarının durumunu 
belirleme anketi sonuç raporu

Türkiye genelinde, Mayıs ayında kapasite kullanım oranı bir evvelki yıla göre 0,5 puan artış göstererek yüzde 74,9 oldu. 
Diğer sektörlerde de kapasite kullanım oranının petrol ürünleri imalatı ve taşıt araçları sektöründeki artışa yaklaşması 

durumunda kapasitelerdeki artışın sürekliliğinin olacağı bekleniyor.
Benzer eğilim Kocaeli’nde de devam ediyor. Kocaeli’de kapasite kullanım oranı Mayıs ayında yüzde 71,5 oldu. Kapasiteler 
bir evvelki yılın aynı ayına göre 0,1 puan artış gösterdi. Kapasitelerdeki artış ekonomideki büyümeye olumlu yansıyacaktır.

Mayıs ayı anketine yanıt veren firmaların yüzde 19,55’inin istihdamlarının arttığı, yüzde 69,92’sinin ise istih-
damlarında bir önceki aya göre değişim yaşanmadığı belirlendi.

Firma Bildirimleri Mayıs (%)

Arttı 19,55

Değişmedi 69,92

Azaldı 10,53

İstihdam

Firmaların yüzde 29,92’sinin Haziran ayında iç siparişlerinin arttığı belirtilirken 
yüzde 10,24’ünün siparişlerinin azaldığı belirtildi.

Firma Bildirimleri Haziran

Arttı / Artacak 29,92

Değişmedi / Değişmeyecek 59,84

Azaldı / Azalacak 10,24

İç Siparişler

Ankete katılan firmaların yüzde 23,66’sı dış siparişlerinin Haziran ayında arttığını belirtirken, yüzde 11,82’si ihracatla-
rında azalış bildirdiler. Firmaların yüzde 64,52’sinin ise alınan dış sipariş miktarlarında bir değişim yaşanmadı.

Firma Bildirimleri Haziran

Arttı / Artacak 23,66

Değişmedi / Değişmeyecek 64,52

Azaldı / Azalacak 11,82

Dış Siparişler
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KSO, Kanada Brampton Ticaret 
Kurulu ile iyi niyet sözleşmesi 

imzalandı
Kocaeli Sanayi Odası, 13 Mayıs 2015 Çarşamba günü, 

Kanada Brampton Ticaret Kurulu ile bir iyi niyet anlaşması 
imzaladı.

Kocaeli Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ayhan 
Zeytinoğlu ve Kanada Brampton Ticaret Kurulu CEO’su Todd 
Letts ile, telekonferans iletişimiyle imzalanan sözleşmeye, 
ülkemiz Kanada Toronto Başkonsolosluğu Ticaret Ataşesi 
Süleyman Canıdemir şahitlik etti. 

İmzalanan iyi niyet sözleşmesi, Kocaeli ile Brampton şe-
hirlerinin, ortak girişimler, stratejik ittifaklar ve teknoloji 
transferi fırsatlarını keşfetmek adına işbirliği içinde çalış-
maları, Brampton Ticaret Kurulu ve KSO üyeleri arasında 
doğrudan şirket bağlantılarını tanıtmak, Kanada ve Türk 
pazarlarında ikili iş ilişkilerine girme riskini azaltabilir yol-
ları geliştirmek, Brampton Ticaret Kurulu ve KSO üyeleri ve 
nitelikli potansiyel işbirlikçilerinin çıkarına ikili görüşmeler 
sağlamak, iş sektörlerine erişim ve pazar istihbaratı teklifi 
yapmak, Brampton Ticaret Kurulu ve KSO üyelerine, Kana-
da ve Kocaeli’deki ticaret fuarları, misyonları, seminerler ve 
diğer iş ile ilgili etkinlikler konusunda bilgi sağlamak, hükü-
met ile, üyelerin ihtiyaçlarını ve ticarette karşılaştıkları en-
gelleri kendilerine aktarmak üzere işbirliği içinde çalışmak 
maddelerini kapsıyor.  

Telekonferansta ayrıca, Brampton Ticaret Kurulu yet-

kilileri tarafından, Brampton’ın lojistik önemi yinelendi. 
Brampton’a davet yapılırken, Kocaeli Sanayi Odası Yönetim 
Kurulu Başkanı Ayhan Zeytinoğlu tarafından da Brampton 
Ticaret Kurulu yetkilileri, 15-16 Ekim 2015 tarihlerinde 
Kocaeli’de yapılacak Match4Industry ikili iş görüşmeleri et-
kinliğine davet edildi. ABD ve Kanada Brampton ortak bağ-
lantılı bir iş etkinliği düzenlenebileceği iletildi.  

Brampton, Kanada’nın dokuzuncu Ontario’nun dördüncü 
büyük, Toronto bölgesin içinde ise en büyük üçüncü şehir du-
rumunda. Kanada’nın en büyük 50 şehiri içinde, 2. en yüksek 
büyüme oranlı nüfusa sahip. Brampton’da, 209 farklı etnik 
kökenli insan, 89 farklı dil konuşuyor ve Kanada’da, dördün-
cü, Ontario’da ise en büyük üçüncü büyük azınlık nüfusa sahip. 
Brampton, 25 Milyar dolarlık yerel GSYİH, Toronto Bölgesi 
ekonomisinin ise yüzde 10’unu karşılayan GSYİH’ya sahip. 
Brampton,  perakende yönetim ve lojistik, yaşam bilimleri, 
yiyecek ve içecek, bilgi ve iletişim teknolojisi gibi önemli ileri 
üretimlerin ve önemli kümelenmelerin oluşturduğu çeşitli bir 
ekonomiye sahip. Loblaw Şirketler Ltd., Rogers Communica-
tions Inc. , Chrysler Kanada Brampton Meclisi Tesisi , Maple 
Lodge Çiftlikleri , Canadian Tire Corp , Coca-Cola Şişeleme 
Company Ltd., Gama - Dynacare Tıbbi Laboratuvarlar ve 
Olymel LP gibi büyük şirketleri barındırmaktadır. 

[anlaşma ►
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[enerji ve çevre ►

Enerji Verimliliği haftası etkinlikleri kapsamında düzen-
lenen seminer ile, KSO üyesi firmalar sanayide enerji verim-
liliğini arttırıcı önlemler ve elektrik motorlarının dönüşümü 
hakkında bilgilendirildi.

KSO ev sahipliğinde düzenlenen seminerin açılış konuş-
masını T.C. Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kocaeli İl 
Müdürü İlhan Aydın yaptı. Konuşmasında Türkiye’de sana-
yide tüketilen nihai enerjinin sektörel dağılımı’nı aktaran 
Aydın, “Ülkemizde sanayi elektrik tüketiminin yüzde 70’i, 
toplam net elektrik tüketiminin yüzde 36’sı üç fazlı asenkron 
elektrik motor sistemlerinden kaynaklanmaktadır. Türkiye’de 
kullanılan elektriğin yüzde 47,4’ü sanayide kullanılırken 
Kocaeli’de bu oran yüzde 76’ya çıkmaktadır. Lineer bir yak-
laşımla bu durumda ilimizde kullanılan elektriğin yüzde 50’si 
motorlarda tüketilmektedir. 2012 verilerine göre Ülkemizde 
195 milyar kWh, İlmizde ise 12 milyar kWh elektrik kulla-
nılmaktadır. Bir yılda piyasaya 1,5 milyon motor girmekte-
dir. Yüksek verimli motor için gereken ilave maliyetin geri 
dönüş süresi 5,5 aydır. Hâlihazırda sanayide kullanımda olan 
yaklaşık 15 milyon verimsiz elektrik motoru bulunmaktadır. 
Bu motorların tamamı verimli olanlarıyla değiştirilirse yıl-
da 8 milyar TL elektrik tasarruf potansiyeli bulunmaktadır. 
Yatırım geri dönüş süresi 1,5-2 yıl olarak öngörülmektedir. 
Verimsiz 6 milyon motor dönüştürülürse, 460.000 ton CO2 
emisyonu azaltımı öngörülmektedir.” dedi. İl Müdürü Aydın, 
sanayide kullanılan düşük verimli AC elektrik motorlarının 
daha yüksek verimli olanlarıyla değiştirilmesi konusunda da 
bir proje gerçekleştirmeyi hedeflediklerini belirtti.

-Enerji verimliliğine teşvik desteği
“Sanayide Enerji Verimliliği Arttırıcı Önlemler, Teşvik-

ler ve Uygulama Örnekleri” konulu sunum yapan Kocaeli 
Üniversitesi Enerji Sistemleri Mühendisliği Bölüm Başka-
nı Prof. Dr. Engin Özdemir, İşletmelerde Enerjiyi Verimli 
kullanmanın enerji maliyetlerinin azaltacağını, bu konuda 
gerekli yasal düzenlemelerin yapıldığını ve enerji verimlili-
ğine yatırım yapacak olan firmalara 5. Bölge Teşviklerinin 
verildiğini ayrıca KOSGEB, Türkiye Teknoloji Geliştirme 
Vakfı’nın da destekleri olduğunu belirtti.

-En değerli enerji: verimlilik!
KSO Meclis Üyesi ve Enerji Verimliliği Derneği Kocaeli 

Şubesi Genel Sekreteri Tekin Urhan ise, enerji verimliliğin-
de başarı elde etmek için çok boyutlu, ayrıntılı bir plana ve 
uygulama sürekliliğine ihtiyaç olduğunu vurguladı. Enerji 
Verimliliğinde başarı, temiz bir çevre, sürdürülebilir eko-
nomi ve rekabetçi güç getireceğini söyleyen Urhan, “Enerji 
verimliliğinde Türkiye dünya ortalamasının altında, enerji 
yoğunluğunda ise üst sıralarda. Ülkemizde 1 $ katma değer 
üretebilmek için, Japonya’dan 4 kat daha fazla enerji har-
canıyor. Enerji verimliliğinin Türk Sanayi sektörünün ayak-
ta kalma mücadelesi ve büyüme hamlesi olarak algılanması 
gerekiyor.” diye konuştu. Enerji Verimliliğinin devlet poli-
tikası olarak benimsenmesi gerektiğinin altını çizen Urhan, 
Enerji Verimliliği bir yaşam tarzı halini alıncaya kadar bir 
seferberlik havası ve heyecan içinde devam etmesi ve Enerji 
Verimliliği uygulamalarını tüm ülkede yaygın olarak hayata 
geçirilmesi gerektiğini söyledi.

-Enerji 60 milyar dolar
Elektrik Mühendisleri Odası Kocaeli Şube Başkanı Meh-

met FİDAN ise gerçekleştirdiği sunumda, Türkiye’nin Ener-
ji ithalat rakamlarından örnekler vererek, Doğalgaz ithalat 
miktarında 45 milyar m3 ile dünyada 5. Petrol ithalatında 
35 milyon ton ile 13. Kömür ithalatında 30 milyon ton ile 8. 
ve Petro Kok ithalatında 4 milyon ton ile 4. Sırada olduğunu 
2015-2017 yılları arasında 60 milyar dolar enerji ithalatı 
gerçekleştirileceğini tahmin ettiklerini belirtti.

Son olarak, Gamak Makine Sanayi A.Ş. Satış ve Pazarla-
ma Müdürü Burçak Başkan, “Dünyada ve Türkeye’de Tahrik 
Sistemlerinde Enerji Verimliliği” konulu sunumunu yaptı.

T.C. Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kocaeli İl Müdürlüğü, KSO, 
Elektrik Mühendisleri Odası Kocaeli Şubesi ve Enerji Verimliliği Derneği 
Kocaeli Şubesi işbirliği ile 11 Mayıs 2015 tarihinde “Enerji Verimliliği ve 

Uygulamaları” semineri organize edildi
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Günümüz sanayicileri doğanın korunması, kullanılabi-
lirliğin sürekli olması için ‘çevre stratejileri’ geliştirmek-
tedirler. Çünkü biliyorlar ki, artık kaynaklara sahip olmak 
tek başına yeterli değil. Günümüzde rekabet gücünü yara-
tan asıl önemli etken, kaynakları üretken biçimde kullana-
bilmek, ‘üretirken yok etmemek’tir.

Rekabet edebilmek ancak kendimizi geliştirmekle 
mümkün olacaktır. Hızla artan dünya nüfusu ve buna pa-
ralel olarak artan beşeri ihtiyaçlar karşısında, bilinçsizce 
tüketilen doğal kaynaklar geleceğin karanlık resmini göz-
ler önüne seriyor. Dünya sıcaklığı yükseliyor, su rezervleri 
azalıyor. Bunun sonucu olarak yakın bir gelecekte muhte-
melen ciddi anlamda bir kuraklaşma ve çölleşme endişesi 
bizleri ciddi çözümler üretmeye mecbur kılıyor. Yarını dü-
şünmeden yapılan her hata, yaşamın maliyetini bir kat daha 
arttırmakta ve sürdürülebilir kalkınma ve refah hedeflerine 
ulaşmayı tehdit ediyor.

Kocaeli Sanayi Odası, bu bilinçle hareket eden sanayi-
cilerin teşvik edilmesi ve ödüllendirilmesi amacını güdüyor.
Bu ilerlemenin, gelişmenin bir ifadesidir. Önceleri ceza ile 
sanayi kuruluşlarını disipline etme uğraşları günümüzde 
ödüllendirerek teşvik etme noktasındadır. Türkiye’de ilk 
kez Kocaeli Sanayi Odası tarafından, 1995 yılından itiba-
ren çevrenin korunmasına ve gelişimine katkıda bulunmak, 
çevresel açıdan sürekli gelişimi teşvik etmek, değişen çev-
re kavramlarına uyumu cesaretlendirmek, ölçülebilir çevre 
yatırımlarının yanı sıra çevreye ve topluma katkıları olan 
kuruluşların desteklenmesi ve teşvik edilmesi amacıyla ger-
çekleştirilmeye başlandı. 1995 ve 1996 yıllarında 4 dalda 
(Yeşil Baca, Atık Su Arıtma Tesisi, Çevreci Ürün ve Çevreci 
Proje) verilen Çevre Ödülleri, 1997 yılından itibaren tek dal-
da verilmeye başlanmış ve ‘Çevreci Başkan’ olarak bilinen 
ve Şahabettin Bilgisu’nun adı verilmiştir.

Çevre Ödülleri organizasyonu, 1998 yılından itibaren 
civar iller ve 1999 yılından bu yana da Marmara Bölgesi-
ni ayrıca Düzce ve Eskişehir’i de kapsayan Türkiye’nin en 
büyük sanayi kuruluşlarının faaliyet gösterdiği bir bölgede 
düzenlenen Kocaeli Sanayi Odası Şahabettin Bilgisu Çevre 
Ödülleri, çevre bilincinin gelişmesine ve yaygınlaştırılmasın-
da önemli rol oynuyor. 2003 yılından itibaren ödüller; büyük 
ölçekli kuruluşlar ile küçük ve orta büyüklükteki kuruşular 
kategorileri olmak üzere iki dalda veriliyor. 

Büyük ölçekli firma ve KOBİ kategorisinde Çevre Ödülle-
rinin yanı sıra alınan başvuruların yeterli olması durumunda 
otomotiv ve yan sanayi, kimya, gıda, metal, makine, enerji 
ve atık geri kazanım-bertaraf vb gibi ana sektörler başlığı 
altında da ödüller dağıtılıyor.

Haziran ayı içerisinde düzenlenecek bir törenle sahip-
lerini bulacak olan ‘Çevre Ödülü’ ve ‘Sektör Ödülleri’ için 
başvurular tamamlandı. Çevre ve Sektör Ödülü almaya hak 
kazanan firmalara İZAYDAŞ tarafından özel indirimler ya-
pılacak. Ayrıca; başvuran ve ilk elemeyi geçerek saha ziya-
retine kalmaya hak kazanan firmalara da bir yıl boyunca 
özel indirimler uygulanacak.

Kocaeli Sanayi Odası 
Şahabettin Bilgisu Çevre 

Ödülleri sahiplerini bulacak

[çevre ►
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[fuar ve görüşme ►

Kocaeli Sanayi Odası ve Doğu Marmara ABİGEM orga-
nizasyonunda, 11-14 Mayıs 2015 tarihinde Macaristan’ın 
başkenti Budapeşte’de düzenlenen Mach-Tech&IndustryDays 
Fuarı kapsamında heyet ziyareti gerçekleştirildi.

Avrupa’nın en önemli sanayi fuarlarından biri olan 
MACH-TECH Fuarı; Makine, Metal, Kimya, Plastik ve Ka-
uçuk İmalat Sanayi, Otomotiv ve Yan Sanayi, Yapı, Çevre, 
Enerji, Elektrik-Elektronik, Endüstriyel Lojistik sektörlerini 
içeren ve bölge firmalarımızın faaliyet alanları ile örtüşen 
bir fuardır. Katılımcı firmalar söz konusu fuar ziyaretiyle, 
ilgili sektörlerde sergilenen makina, endüstriyel malzeme, 
ekipman, cihaz, araç ve son teknoloji ürünleri inceleme ve 
değerlendirme fırsatını yakaladı.

Kocaeli Sanayi Odası ve Macaristan Ticaret ve Sana-
yi Odası arasında 2009 yılından beri var olan yakın ilişki 
Mach-Tech Fuarı kapsamında, Macaristan’a yapılan heyet 
ziyareti ile pekiştirildi.

Kocaeli Sanayi Odası Başkanı Ayhan Zeytinoğlu ve be-
raberindeki iş heyeti 11 Mayıs 2015 tarihinde, Macaristan 
Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Laszlo Parragh, Macaristan 
Ticaret ve Sanayi Odası Macar/Türk Bölümü Başkanı And-
ras Rev ve Macaristan Ticaret ve Sanayi Odası Macar/Türk 
Bölümü Başkan Yardımcısı Jozsef Kovacs ile görüşme ger-
çekleştirdi.

Oda başkanları her iki Oda arasında karşılıklı ticari ve 
ekonomik işbirliğini geliştirmeye yönelik çalışmalar konu-

Macaristan Mach-Tech&IndustryDays 
fuarı ziyareti ve ikili iş görüşmeleri 

etkinliği gerçekleşti
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sunda görüşmelerde bulundu. Türk ve Macar firmalar ara-
sındaki ticari ve teknolojik işbirliğinin ve AB proje ortak-
lıklarının arttırılması için iki ülke arasında yapılacak heyet 
ziyaretlerinin ve Odalar arası iletişimin devam etmesi kararı 
alındı.

Heyet ziyareti kapsamında, Macaristan Ticaret ve Sanayi 
Odası organizasyonunda, 13 Mayıs 2015 tarihinde Novotel 
Budapest Centrum’da iş forumu ve Türk-Macar firmalar ara-
sında ikili iş görüşmeleri etkinliği gerçekleşti. 

Macaristan Ticaret ve Sanayi Odası Macar/Türk Bölümü 
Başkanı AndrasRev’in açılış konuşmasıyla başlayan forum-
da, T.C Macaristan Büyükelçisi Şakir Fakılı, Macaristan 
Dışişleri Bakanlığı Batı ve Balkanlar Departmanı Yöneticisi 
Ferenc Kekesi, Exim Bank Danışmanı Eva Kabai ve Kocaeli 
Sanayi Odası Genel Sekreter Yardımcısı Egemen Mert ko-
nuşmacı olarak yer aldı. 

T.C Macaristan Büyükelçisi Şakir Fakılı, Türkiye ile 
Macaristan arasında gelişen ticari ve ekonomik ilişkiler 

konusunda bilgilendirmede bulundu. Macaristan Dışişleri 
Bakanlığı Yöneticisi Ferenc Kekesi, Macaristan ve Türkiye 
arasındaki ekonomik ilişkiler, Macaristan’daki Türk yatırım-
lar, Exim Bank Danışmanı Eva Kabai ise Türk girişimcile-
rin Macaristan’daki ekonomik faaliyetlerine ilişkin finansal 
fırsatlar konusunda bilgi verdi. Kocaeli Sanayi Odası Genel 
Sekreter Yardımcısı Egemen Mert ilimizdeki sanayi ve tica-
ret faaliyetleri, yabancı yatırımlar ve fırsatlar ile ilgili bir 
sunum yaptı.

Türk-Macar firmalar arasında yapılan ikili iş görüşmele-
ri, katılımcı firmalarımızın ticari ve teknolojik iş bağlantıları 
oluşturma, gelecekte gelişebilecek projelerde de ortaklık kur-
ma konusunda önemli katkı sağladı.

Ayrıca T.C Macaristan Büyükelçiliği ziyaret edilerek, 
Büyükelçi Şakir Fakılı ve Ticaret Müşaviri Seda Sevgi ile 
görüşülerek, Türkiye ile Macaristan arasında gelişen ticari 
ve ekonomik ilişkiler, işbirliği fırsatları hakkında değerlen-
dirmede bulunuldu.
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[girişimciler ►

TOBB Kocaeli Kadın Girişimciler İcra Kurulu Vildan 
Aydın, Saliha Aksoy, Mukadder Doğanay, Öznur Başaran, 
Yıldız Adıgüzel, Nurten Canayakın, Ayşen Barış,Seden Uzel 
ve Kadın Emeğini Değerlendirme Vakfı temsilcileri Didem 
Demircan, Şengül Sevinç bir arada.

Ülkemizdeki kadın girişimci potansiyelinin nicelik ve 
nitelik bakımından geliştirilmesi, daha donanımlı hale gel-
mesi, girişimcilik kültürünün kadınlar arasında gelişmesine 
öncülük etmesi amacı ile ve aynı zamanda kadın girişimcile-
re eğitim, kapasite geliştirme desteği ile girişimci fikirlerini 
hayata geçirmelerinde destek sağlamak üzere 15 Eylül 2008 
tarihinde Kocaeli Sanayi Odası Koordinatörlüğünde kurulan 
TOBB Kocaeli Kadın Girişimciler kurulu ile;

1986 yılında yoksul kadınların ekonomik durumlarını ve 
yaşam kalitelerini iyileştirmek amacıyla kurulan ve Bakanlar 
Kurulu kararıyla “Kamu Yararına Kuruluş” statüsüne sahip 
olan Kadın Emeğini Değerlendirme Vakfı KEDV 21 Mayıs 
2015 Perşembe günü Kocaeli Sanayi Odası’ın da bir araya 
geldi.  

Özellikle, Kadın Emeğini Değerlendirme Vakfı nın 2002 
yılında Maya adı altında başlattığı ve  şimdilik, İstanbul, 
Kocaeli, Adapazarı ve Eskişehir’de, kendi işini kurmak is-
teyen dar gelirli kadınlara ortalama 700 TL civarında 6-12 
ay vade ile küçük krediler veren programının tanıtıldığı top-
lantıda, Ortak projelerde tekrar bir araya gelinmesine karar 
verildi. 

TOBB Kocaeli Kadın Girişimciler İcra 
Kurulu Kadın Emeğini Değerlendirme 

Vakfını (KEDV) ağırladı



45Kocaeli Odavizyon

Odamız 3.Meslek Komitesi Hazır Yemek ve Şekerleme 
Sanayi Grubu 29 Mayıs 2015 tarihinde Bursa Ticaret ve Sa-
nayi Odası’nı ziyaret ederek eş meslek komiteleri ile ortak 
toplantı yaptılar.

Söz konusu ziyarete 3.Meslek Komitesi’nden Başkan 
Mihriban Bilen, Meclis Üyesi Murat Can ve Meslek Komite-
leri Uzmanı Seçkin Ökte katıldı. 

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası 12. ve 38. Meslek Komite 
Üyeleri Oda tarafından gerçekleştirilen Ticari Safari proje-
si, Payitaht çarşı projesi, Gıda kongresi, Güvenilir gıda tü-
ketelim israfı önleyelim projesi hakkında bilgi aktarımında 
bulundu.

Odamız Üyeleri tarafından da Kocaeli Sanayisi ve 3.Mes-
lek Komitesi faaliyetleri hakkında bilgilendirme yapıldı. 

3.Meslek Komitesi’nin Bursa TSO ziyareti

Odamız 17.Meslek Komitesi 20 Mayıs 2015 tarihinde 
bağlı oldukları meslek grubu üyelerine yönelik firma ziya-
retleri yapmışlardır. Söz konusu ziyarete Meslek Komite 
Başkanı Metin Türedi, Meslek Komitesi Üyesi Taşkın Özkal, 
Meclis Üyesi Tekin Urhan, Meclis Üyesi Ahmet Bayraktar ve 
İdari İşler Sorumlusu Şehittin Çoker ve Meslek Komiteleri 

Uzmanı Seçkin Ökte katılmıştır.
İlk ziyaretimiz Odamız Meclis Üyesi Tekin Urhan’ın fir-

ması CRYO-CAN Kriyojenik Basınçlı Kaplar End. Tes. Ltd. 
Şti. firmasına yapıldı. Şirket Genel Müdürü Tekin Urhan 
tarafından Komite üyelerimize şirket faaliyetleri hakkında 
bilgilendirme yapıldı ve üretim sahası gezildi.

Meslek Komitesi tarafından ikinci ziyaretimiz Oda-
mıza yeni üye olan Alusan Yapı Sistemleri firmasına ger-
çekleşti. Firma Genel Müdürü Mehmet Ali Özdemir ta-
rafından karşılanan Komitemiz, firmaya Odamız ve Oda 
faaliyetlerimiz hakkında bilgilendirme yapmıştır. 

Ağustos 2014’te faaliyetine başlayan firma 
2000m2’lik tesiste üretim yapmaktadır. 42 kişinin çalış-
tığı firmada ekolojik havalandırmalı cam cephe giydirme 
ve bitmiş karkas bina giydirme işi yapılmakta ve 6 met-
renin üzerinde alüminyum profil işlenmektedir.  

Metal yapı sanayi grubu (17. Meslek komitesi) 
firma ziyaretleri

[meslek komitesi ►
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2013 yılında fiilen uygulanmaya başlanılan Bireysel Katılım 
Sermayesi yüksek risk içermesi nedeniyle finansmana erişimde 
sıkıntı yaşayan başlangıç veya büyüme aşamasındaki girişimler 
için finansal bir araç devreye sokuyor. Bunu yaparken de Hazine 
Müsteşarlığı tarafından lisans verilen ‘melek yatırımcılar’ devre-
ye sokuluyor.

Belli kriterlere sahip olan Melek Yatırımcılar ya birleşerek 
ya da kendi başlarına hedefledikleri projeleri destekleyerek bu 
projelerin gerçekleşmesi ve onun da ötesinde başarılı olmasını 
sağlamaya çalışıyorlar. Bu amaçla sermalerine iştirak ettikleri 
şirketler için adeta vergi ödemiyorlar. 

Bugüne kadar 309 ‘melek yatırımcı’ başvurusu yapıldı. Hazi-
ne Müsteşarlığı bunlardan 301’e ‘melek yatırımcı’ lisansı verdi.

Melek yatırımcı’ların bugüne kadar başarı ile sonuçlanan 
başvuru sayısı 9, başvuru tutarı ise 2 milyon 650 bin lira olarak 
belirlendi.

İşlemi devam eden başvuru sayısı 7, tutarı ise 2 milyon 530 
bin lira olarak belirlendi. Böylelikle sistemdeki toplam başvuru 
sayısı 16, tutarı ise 5 milyon 180 bin lira oldu.

Tecrübe kriterine uygun olarak başvuru yapan melek yatırım-
cıların ortalama tecrübe süresi 9 yıl, servete sahip yatırımcıların 
ortalama serveti 2,5 milyon TL olarak belirlendi.

Peki kimler hangi alanlarda yatırımı yap-
mak kaydıyla hangi koşullarda lisans alabiliyor. 
Gelin bu soruların yanıtlarını arayalım.

-Devlet desteğinden yararlanmak 
Bireysel Katılım Sermayesi sistemini düzen-
leyen yönetmeliği göre; Devlet Desteğinden 
Yararlanma ve Lisanslama
Devlet desteğinden yararlanmak nasıl olacak?
“Gelir Vergisi Kanununun geçici 82 nci madde-
si kapsamında vergi desteğinden yararlanmak 
için BKY’lerin Müsteşarlık tarafından bu Yö-
netmelikte belirtilen kriterleri yerine getirmeleri 
ve iktisap ettikleri tam mükellef girişim şirketlerine ait iştirak 
hisselerini en az iki tam yıl elde tutmaları şarttır. İki yıllık süre, 
girişim şirketi adına 25 inci madde kapsamında açılan ortak-
lık banka hesabına nakdi sermayenin yatırıldığı tarihte başlar. 
İki yıllık sürenin başlaması ve BKY tarafından taahhüt edilen 
sermayenin vergi desteğinden yararlanabilmesi için ilgili taahhüt 
tutarının nakit olarak ortaklık banka hesabına yatırılması zorun-
ludur.

-Yüzde 100’e kadar indirim
BKY’ler, 4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 
değerlemeye ait hükümlerine göre hesapladıkları hisselerin 
tutarlarının %75’ini yıllık beyannamelerine konu kazanç ve 
iratlarından hisselerin iktisap edildiği dönemde indirebilirler. 
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Türkiye Bilimsel ve Tek-
nolojik Araştırma Kurumu ile Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri 
Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı tarafından belirle-
nen araştırma, geliştirme ve yenilikçilik programları kapsamın-
da, vergi desteği için Müsteşarlığa başvurulan tarihten itibaren 
projesi son beş yıl içinde desteklenmiş girişim şirketlerine iştirak 
sağlayan BKY’ler için bu oran %100 olarak uygulanır. Yıllık 
indirim tutarı 1.000.000 TL’yi aşamaz.

BKY lisansı almak için: 
BKY olarak faaliyette bulunan gerçek kişilerin vergi desteğinden 
yararlanabilmeleri için BKY lisansına sahip olması şartı aranır.
BKY’lerin lisans sahibi olması için aşağıda yer alan yüksek gelir 
veya servete sahip yatırımcı ya da tecrübeli yatırımcı tanımların-
daki şartlardan herhangi birini taşıması gerekir:

a) Yüksek gelir veya servete sahip yatırımcılar;
-Lisans almadan önceki iki takvim yılı için, yıllık gelir vergisi 
beyannamesinde yer alan gelir unsurlarının gayrisafi tutarları 
toplamı olarak ifade edilen yıllık gayrisafi geliri 200.000 TL ve 
üzerinde olan veya,
-Müracaat anında sahip oldukları her türlü menkul ve gayri-
menkul varlıklarından oluşan kişisel servetin toplam değeri 
1.000.000 TL ve üzerinde olan yatırımcıları,ifade eder. Ancak; 
ikamet edilen konut veya bu konutu ipotek ederek alınan herhan-
gi bir kredi, sigorta sözleşmelerinden doğan haklar ve emeklilik 
primi şeklinde kazanılan mali haklardan ölüm veya emeklilik 
halinde ödenecek tutarlar, kişisel servetin hesaplanmasında 
dikkate alınmaz.

b) Tecrübeli yatırımcılar;
-Banka ve finansal kuruluşlarda fon veya 
portföy yöneticisi olarak ya da banka ve 
finansal kuruluşların küçük ve orta büyüklük-
teki işletmelerin finansmanı, proje finans-
manı veya kurumsal finansman birimlerinde 

veya girişim sermayesi yatırım ortaklıkları 
dahil girişim sermayesi şirketlerinde müdür 
veya dengi bir pozisyonda ya da daha üst bir 
pozisyonda en az iki yıl iş tecrübesine sahip 
olan veya,
-Lisans alınmadan önce son beş yıl içinde en 
az iki yıl, yıllık cirosu en az 25.000.000 TL 
olan bir şirkette genel müdüryardımcısı veya 

dengi bir pozisyonda ya da daha üst bir pozisyonda çalışan veya,
-BKY ağlarının birine lisans alınmadan önce en az bir yıl süreyle 
üyeliği bulunan ve müracaat sırasında 26 ncı maddede belirtilen 
nitelikleri haiz halka açık olmayan en az üç şirkette BKY olarak 
ortak olan veya,
-Başlangıç veya büyüme aşamasındaki şirketleri desteklemek 
amacıyla kurulmuş olan yurt içi kuluçka merkezlerinde ya da 
teknoloji geliştirme merkezlerinde en az iki yıl tecrübesi bulunan 
ve bu merkezlerdeki başlangıç veya büyüme aşamasındaki en az 
üç şirketin her birine en az 20.000 TL sermaye koyan, kişileri 
ifade eder.

Lisans başvurusu nasıl yapılır?
BKY lisansı başvuruları, akredite edilmiş BKY ağları aracılığıy-
la istenen bilgi ve belgelerle Hazine Müsteşarlığı’na yapılır.
-Taksirli suçlar hariç olmak üzere affa uğramış olsalar dahi 
süreli hapis veya cezası ne olursa olsun basit ve nitelikli zimmet, 
irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye 
kullanma, hileli iflas, görevi kötüye kullanma gibi yüz kızartıcı 
suçlar ile kaçakçılık suçları, resmî ihale ve alım satımlara fesat 
karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, 
Devlet sırlarını açığa vurma veya vergi kaçakçılığı suçlarından 
dolayı hüküm giymiş kişiler, 5 inci maddedeki şartları taşısalar 

301 Melek Yatırımcı faaliyette 
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bile lisans başvuruları kabul edilmez.
.

Soru ve Yanıtlarla BKY Sistemi

BİREYSEL KATILIM SERMAYESİ (BKS)
SİSTEMİNİN AMACI
* Finansmana erişim sıkıntısı çeken erken aşama şirketler için 
yeni bir finansal enstrüman oluşturulması,
* Bu piyasada belirli bir davranış kültürünün ve etik kuralların 
hakim kılınması ve profesyonelliğin artırılması,
* Bireysel Katılım Sistemi’nin kurumsallaştırılarak girişimcile-
rin güven duyacağı bir finans piyasası haline getirilmesi,
* BKS yatırımlarının devlet destekleri ile cazip hale getirilmesi.

KİMLER BİREYSEL KATILIM YATIRIMCISI (BKY) OLABİ-
LİR?
* Kişisel varlıklarını, tecrübelerini ve birikimlerini başlangıç 
veya büyüme aşamasındaki girişimlere aktaran gerçek kişiler 
BKY olarak tanımlanır.
* BKY olarak faaliyette bulunan gerçek kişilerin vergi desteğin-
den yararlanabilmeleri için Bireysel Katılım Yatırımcısı Lisansı-
na sahip olmaları gerekir.

LİSANSLI BKY’LERE SAĞLANAN DESTEKLER
* BKY‘ler hesapladıkları hisse tutarlarının %75’ini, hisselerin 
elde edildiği dönemde yıllık gelir vergisi matrahlarından indire-
bilirler.
* Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, TÜBİTAK ve KOSGEB 
tarafından belirlenmiş programlar kapsamında, vergi desteği 
için Müsteşarlığa başvurulan tarihten itibaren 
projesi son 5 yıl içinde desteklenmiş girişim 
şirketlerine iştirak sağlayan BKY’ler için vergi 
desteği oranı %100 olarak uygulanır.
* Vergi desteğine konu yıllık indirim tutarı 
¨1.000.000 TL’yi aşamaz.

KİMLER BKY LİSANSINA SAHİP OLABİ-
LİR?
* yüksek gelir veya servete sahip yatırımcılar
ya da
* tecrübeli yatırımcılar BKY lisansına sahip 
olabilir.

* yüksek gelir veya servete sahip yatırımcılar:
• Lisans almadan önceki 2 yılda, yıllık gayrisafi geliri en az 
¨200.000 TL olan
• Lisans başvurusu anında toplam varlıklarının (Her türlü men-
kul ve gayrimenkuller) değeri en az ¨1.000.000 TL olan
yatırımcılardır.

* Tecrübeli yatırımcılar:
• Banka ve finansal kuruluşlarda,
• Yüksek cirolu şirketlerde,
• Yurtiçi kuluçka merkezlerinde yönetici olarak iş tecrübesine 
sahip ve BKY ağı üyesi olan yatırımcılardan BKS Yönetmeli-
ğinin 5. maddesinde ayrıntılı olarak tanımlanan nitelikleri haiz 
yatırımcılardır.

BKY LİSANSININ GEÇERLİLİK SÜRESİ NEDİR ?

* BKY Lisansı 5 yıl için geçerlidir.
* Lisans süresi sonunda BKY’ler akredite edilen BKY ağları 
vasıtasıyla lisans yenileme talebinde bulunabilirler ve lisansın 
süresi 5’er yıllık sürelerle uzatılabilir.

BKY VERGİ DESTEĞİ KAPSAMINDA EN FAZLA KAÇ YA-
TIRIM YAPABİLİR?
* BKY’ler, lisanslarının 5 yıllık geçerlilik döneminde bireysel 
olarak en fazla 20 farklı anonim şirkete yaptıkları yatırım için 
vergi desteği alabilir.
* Bu sınırı aşan yatırımlar için vergi desteği sağlanmaz.
* En az 2 lisanslı BKY tarafından ortak yatırım yapıldığında 
BKY’ler, lisanslarının 5 yıllık geçerlilik döneminde kendilerinin 
bireysel katılım yatırımları hariç, en fazla 20 farklı anonim 
şirkete yaptıkları ortak yatırım için devlet desteği alabilir.

ASGARİ VE AZAMİ YATIRIM TUTARI NEDİR?

* BKY’lerin bir şirkete yatırım yapacakları tutarın alt sınırı 
¨20.000 üst sınırı ¨1.000.000’dir.
* Alt sınır BKY’lerin hem tek başlarına hem de ortak olarak 
gerçekleştirmek istedikleri yatırımlar için geçerlidir.
* BKY tarafından farklı girişim şirketlerine yapılan yatırım üst 
sınırı aşabilir.
* BKY’lerin ortak yatırımı söz konusu olduğunda ise bir şirkete 
yapabilecekleri azami yatırım tutarı ¨2.000.000 ’dir.

ORTAKLIĞA İLİŞKİN GENEL HUSUSLAR NELERDİR?
* BKY’ler girişim şirketi hisselerinin %50’sinden fazlasına sahip 
olamaz.
* BKY’ler ya da BKY ortaklıkları girişim şirketinde, doğrudan 
ya da dolaylı
olarak, tek başına veya birlikte girişim şirketini kontrol edemez.
* BKY’ler akrabalık ilişkisi içinde oldukları kişiler ile birlikte 
doğrudan veya

dolaylı olarak sermayeyi temsil eden payla-
rın ve payların temsil ettiği toplam
oy hakkının %50’sinden fazlasına sahip 
olamaz ve yönetim kurulu üyelerinin yüzde 
50’sinden fazlasını atayamaz.
* BKY ve girişimci, önem arz eden konular 
için BKY’ye girişim şirketinin yönetiminde 
veto hakkı veren imtiyazların ve girişimciye 
getirilebilecek kısıtlamaların kapsamını 
serbestçe belirleyebilir.

BKY’LERİN GİRİŞİM ŞİRKETİNE KATI-
LIMININ SINIRI NEDİR?
* BKY’lerin girişim şirketi yönetimine katı-

lımı yönetim kurulu üyeliği ile sınırlıdır.
* BKY girişim şirketinde yönetim kurulu dışında idari görev 
alamaz ve şirket personeli olarak çalışamaz.
* BKY girişim şirketinden herhangi bir şekilde ücret ya da maaş 
alamaz.

YATIRIM YAPILACAK GİRİŞİM ŞİRKETİNİN
NİTELİKLERİ NE OLMALIDIR?
* Türk Ticaret Kanununa tabi bir anonim şirket olması
* Şirketin BKY’nin iştirakinden önceki son iki mali yıldaki net 
satışlarının yıllık ¨5.000.000’den fazla olmaması.
* En fazla elli çalışanı bulunması.
* Şirketin, BKY’nin kendisine, eşine, kendisinin veya eşinin 
altsoyu ve üstsoyu ile üçüncü derece dahil yansoy hısımlarına ve 
kayın hısımlarına idaresi, denetimi veya sermayesi bakımından 
doğrudan veya dolaylı olarak bağlı bulunmaması ya da nüfuzu 
altında olmaması.
* Başka bir şirketin kontrolünde olmaması.
* Müsteşarlıkça belirlenen devlet desteği sağlanacak sektörlere 
ilişkin listedeki sektörlerde veya faaliyetlerde bulunması.
* Paylarının halka arz edilmemiş olması
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HANGİ SEKTÖRLER DESTEKLENİYOR

US-97 Kodu US-97 Başlığı
 TARIM, AVCILIK ve ORMANCILIK
011  BİTKİSEL ÜRÜNLERİN YETİŞTİRİLMESİ; BOSTAN, 
MEYVE VE SEBZE YETİŞTİRİLMESİ (Bu başlıkta adı geçen 
ürünlerin yalnızca sertifikalı tohumlarının veya fidanlarının üreti-
mi ve destek kapsamındadır.)
 İMALAT SANAYİİ
15  GIDA ÜRÜNLERİ VE İÇECEK İMALATI (1551 (alkollü 
içecekler,1552 (şarap),1553 (bira ve malt) hariç)
17 TEKSTİL ÜRÜNLERİ İMALATI
181 KÜRK HARİÇ, GİYİM EŞYASI İMALATI
19 DERİNİN TABAKLANMASI, İŞLENMESİ; BAVUL, EL 
ÇANTASI, SARAÇLIK, KOŞUM TAKIMI VE AYAKKABI 
İMALATI
20 AĞAÇ VE MANTAR ÜRÜNLERİ İMALATI (MOBİLYA 
HARİÇ); HASIR VE BUNA BENZER, ÖRÜLEREK YAPILAN 
MADDELERİN İMALATI   
21 KÂĞIT VE KÂĞIT ÜRÜNLERİ İMALATI
231 KOK FIRINI ÜRÜNLERİ İMALATI
232 RAFİNE EDİLMİŞ PETROL ÜRÜNLERİ İMALATI
24 KİMYASAL MADDE VE ÜRÜNLERİN İMALATI
25 PLASTİK VE KAUÇUK ÜRÜNLERİ İMALATI
26 METALİK OLMAYAN DİĞER MİNERAL ÜRÜNLERİN 
İMALATI
27 ANA METAL SANAYİİ
28 MAKİNE VE TEÇHİZATI HARİÇ; METAL EŞYA SANAYİİ
29 B.Y.S. MAKİNE VE TEÇHİZAT İMALATI (Harp araç ve 
gereçleri ile silah, mühimmat ve patlayıcı madde üretimi yatı-
rımlarında; Milli Savunma Bakanlığından tesis kuruluş izni, av 
malzemeleri, nişan tabancası, av bıçakları ve tekel dışı bırakı-
lan patlayıcı maddeleri ve benzerlerinin imali yatırımlarında; 
İçişleri Bakanlığı’ndan kuruluş izni ve ses ve gaz fişeği atabilen 
silahların üretimi yatırımlarında; Bilim Sanayi ve Teknoloji 
Bakanlığı’ndan kuruluş ve ön izin belgesi alınması ön koşuldur.)
30 BÜRO, MUHASEBE VE BİLGİ İŞLEM MAKİNELERİ 
İMALATI
31 B.Y.S. ELEKTRİKLİ MAKİNE VE CİHAZLARIN İMALATI
32 RADYO, TELEVİZYON, HABERLEŞME TEÇHİZATI VE 
CİHAZLARI İMALATI
331 TIBBİ ARAÇ VE GEREÇLER, ÖLÇME, KONTROL, TEST, 
SEYRÜSEFER VB. AMAÇLI ALET VE CİHAZLARIN İMA-
LATI (OPTİK ALETLER HARİÇ)
332 OPTİK ALETLER VE FOTOĞRAFÇILIK TEÇHİZATI 
İMALATI
333 SAAT İMALATI
34 MOTORLU KARA TAŞITI, RÖMORK VE YARI-RÖMORK 
İMALATI
35 DİĞER ULAŞIM ARAÇLARININ İMALATI
36 MOBİLYA İMALATI; B.Y.S. DİĞER İMALAT
37 GERİ KAZANIM ULAŞTIRMA, HABERLEŞME ve DEPO-
LAMA HİZMETLERİ
642 TELEKOMÜNİKASYON İŞ FAALİYETLERİ
722 BİLGİSAYAR YAZILIM DANIŞMANLIĞI, PROGRAM 
ÜRETİMİ VE TEMİNİ
723  VERİ İŞLEME
724  VERİ TABANI FAALİYETLERİ
729  BİLGİSAYARLARLA İLGİLİ DİĞER FAALİYETLER
731  MÜHENDİSLİK VE FEN BİLİMLERİ İLE İLGİLİ ARAŞ-
TIRMA VE DENEYSEL GELİŞTİRME FAALİYETLERİ
 DİĞER TOPLUMSAL, SOSYAL VE KİŞİSEL HİZMET FAALİ-
YETLERİ
90  KANALİZASYON, ÇÖP VE ATIKLARIN TOPLANMASI, 
HIFZISIHHA VE BENZERİ HİZMETLER
9211  SİNEMA VE VİDEO YAPIMI VE DAĞITIMI
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BAŞVURU YAPANLARIN MEVCUT GÖREVLERİ

Mevcut Görevler (%)
Genel Müdür / Genel Müdür Yardımcısı 25
Yönetim Kurulu Üyesi 17
Yatırımcı / Şirket Ortağı 20
Yönetim Kurulu Başkanı 18
Müdür / Yönetici 13
Mali Müşavir/Hukuk Müşaviri/Danışman 6
Mühendis 1
Fon Yöneticisi 1

LİSANS BAŞVURULARI

Başvuru Durumu Yıllar Adet
Verilen Lisans Sayısı 2013           155
 2014           120
 2015(Nisan)  26
 Toplam        301
         Süreci Devam Eden Başvurular            8
 Toplam       309

BAŞVURU YAPANLARIN 
İLLERE GÖRE DAĞILIMI

 İSTANBUL 240
 ANKARA 27
 BURSA 12
 İZMİR 7
 KOCAELİ 5
 DİĞER 19

YATIRIMCI TÜRÜ  Kişi Sayısı
 Tecrübeli 104
 Servete Sahip 115
 Yüksek Gelire Sahip 90

BAŞVURANLARIN EĞİTİM DURUMU 
 Doktora 24
 Yüksek Lisans 136
 Lisans 126
 Lise 9
 İlköğretim 1

BAŞVURANLARIN MESLEKLERİ (%)
MÜHENDİS  46
İŞLETMECİ  26
EKONOMİST  12
AVUKAT  5
ULUSLARARASI İLiŞKİLER UZ. 2
MİMAR  2
DOKTOR 2
İSTATİSTİKÇİ 1
MATEMATİKÇİ 1
DİĞER  3

MELEK YATIRIMI YAPMA NEDENLERİ (%)

Büyüme Potansiyeli- Yüksek Getiri  48
Maddi ve Manevi Destek  31

Yenilikçi İş Fırsatı – Manevi Destek  18
Alternatif Yatırım Olanaklarını Değ. 13
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HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI TARAFINDAN AKREDİTE EDİLMİŞ
BKY AĞLARI

GALATA BUSINESS ANGELS
Web Sitesi : http://www.galatabusinessangels.com
E-posta : ayseinal@galatabusinessangels.com
: asliunlu@galatabusinessangels.com
Telefon : 0212 325 76 50
KEIRETSUFORUM İSTANBUL
Web Sitesi : http://www.keiretsuforum.com.tr
E-posta : asli.gozoren@keiretsuforum.com.tr
: cem.otkun@keiretsuforum.com.tr
Telefon : 0212 356 20 33
ETOHUM
Web Sitesi : http://www.etohum.com
E-posta : burak@etohum.com
: lokman@etohum.com
Telefon : 0216 587 30 08
BIC
Web Sitesi : http://www.bicangels.com/
E-posta : e.gurses@bicangels.com
: h.ozgozen@bicangels.com
: a.yeniliyen@nexum.com.tr
Telefon : 0212 328 19 39
ŞİRKET ORTAĞIM
Web Sitesi : http://www.sirketortagim.com
E-posta : fulya.keskin@sirketortagim.com
: sadik.koseoglu@sirketortagim.com
Telefon : 0216 368 19 30
İSTANBUL MELEK YATIRIMCI MERKEZİ
Web Sitesi : http://www.istanbulstartupangels.com/
E-posta : melissa@istanbulstartupangels.com
: gulsum@istanbulstartupangels.com
: Emre@istanbulstartupangels.com
Telefon : 0212 381 59 10
GİRİŞİMCİ İŞADAMLARI VAKFI BAHARİYE MELEK
YATIRIM AĞI İKTİSADİ İŞLETMESİ
Web Sitesi : http://bahariyebusinessangels.com/
E-posta : info@bahariyebusinessangels.com
: huseyin.saruhan@giv.org.tr
: bahri.cetin@giv.org.tr
Telefon : 0212 418 60 18 
TEKNOKENT TEKNOLOJİ YATIRIMCILARI DERNEĞİ
Web Sitesi : http://www.metutechban.org
E-posta : info@metutechban.org
: ferigul.gungoren@metutechban.org
Telefon : 0312 987 35 00
TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş. “TEB ÖZEL MELEK
YATIRIM PLATFORMU”
Web Sitesi : http://www.melekyatirimplatformu.com
E-posta : tebozelmelek@teb.com.tr
Telefon : 0850 204 09 97
BUBA BÜMED YÖNETİM DANIŞMANLIĞI TİCARET A.Ş.
Web Sitesi : http://www.bubangels.com
E-posta : info@bubangels.com
: cemener@bubangels.com
Telefon : 0 212 359 58 10
TR ANGELS MELEK YATIRIM AĞI
Web Sitesi : http://www.trangels.com/
E-posta : info@trangels.com
: betul.gulsoy@trangels.com
Telefon : 0850 202 40 51

	

BAŞVURUDA VERGİ DESTEĞİNİN ETKİSİ 
Vergi Avantajı Etkili Olmadı     10
Vergi Avantajı Az Etkili Oldu    13
Vergi Avantajı Etkili Oldu         63
Vergi Avantajı Çok Etkili Oldu  72

YATIRIM BAŞVURULARI
Başvuru Durumu Ekim 2014 İtibariyle
Başarı İle Sonuçlanan Başvurusu Sayısı / Tutarı 
9        2.650.882,00 TL
İşlemi Devam Eden Başvuru Sayısı / Tutarı
7        2.530.100,00 TL
Reddedilen Başvuru Sayısı / Tutarı 
0        0,00 TL
Sistemdeki Toplam Başvuru Sayısı / Tutarı 
16      5.180.982,00 TL

YATIRIM YAPILAN İLLER-BAŞVURULAR
İSTANBUL  %86
ANKARA  %14

YATIRIM YAPILAN SEKTÖRLER   SAYI
E-ticaret  %43
Yazılım ve Uygulama Geliştirme  %50
Bilimsel ar-ge %7

PLANLANAN YATIRIMLARIN HARCA
MALARA GÖRE DAĞILIMI
Personel maaşları % 62
Diğer işletme sermayesi %8
Ekipman % 7
Pazarlama satış ve dağıtım % 6
Dijital platform giderleri % 5
Kira % 3
Araçlar %1
Ar-Ge %1
Diğer %7

YATIRIM YAPILAN ŞİRKETLERİN ÇALIŞAN 
SAYISINA GÖRE SINIFLANDIRILMASI
Küçük İşletme % 86
Mikro İşletme % 14

YATIRIM YAPILAN ŞİRKETLERİN ORTAK 
SAYISI DAĞILIMI
5’ten Az               %53
5-10 Arası            %20
10’dan Fazla         %27

                          246
Mayıs 2014     10

Haziran 2014       4
Temmuz 2014       2
Ağustos 2014       5

Eylül 2014       4
Ekim 2014   5
Ekim 2014  3

Kasım 2014       8
Aralık 2014       8

Ocak 2015     10
Şubat 2015     13
Mart 2015       3
Nisan 2015       4

Toplam   310

AYLARA GÖRE BAŞVURULAR
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TIR Sistemini kullan-
mayı talep eden gerçek veya 
tüzel kişilerin TOBB’a sun-
duğu 30.000,- Avro veya 
75.000,- TL kabul teminatı, 
3.000,- Amerikan Dolarına 
düşürüldü. 

Son zamanlarda yaşanan 
ekonomik daralma, taşıma 
maliyetlerindeki artışlar 
ve firmaların uluslararası 
pazarda rekabet gücünün 
zayıflaması göz önüne alı-
narak, TOBB ve IRU ara-
sında yapılan görüşmeler ve 
gerçekleştirilen toplantılar so-
nucunda TIR Sistemine giriş teminatları 3.000,- Amerikan 
Dolarına düşürüldü.

Bu kapsamda TIR Sis-
temine giriş şartlarını ha-
fifleten TOBB, taşıma sek-
törünün 50 milyar Avro 
olan teminat riskini, aldığı 
3.000,- Dolarlık teminat 
ile üstlenmeye devam ede-
cek.

Ayrıca, günümüz eko-
nomik şartlarında banka-
lardan teminat mektubu 
almak için verilen ipotek-
lerin ve diğer teminatların 
serbest kalacağı göz önü-
ne alındığında ise nakliye 

sektörünün kaynak sarfiyatı 
engellenecek ve sektöre yaklaşık 146 milyon TL ilave kaynak 
yaratılacak.

TIR sistemine giriş teminatları düşürüldü

TOBB Türkiye Orman Ürünleri Meclisi, Meclis Başkanı 
Ahmet Kahraman başkanlığında TOBB İstanbul Hizmet Bi-
nasında kamu, özel sektör ve sivil toplum kuruluşlarının üst 
düzey temsilcilerinin büyük ilgisi ile gerçekleştirdi. Meclis 
toplantısında Orman Genel Müdür Yardımcısı Ali Şahin mi-
safir edildi.  

‘İthalat ve ihracatta kağıt sektörü önde ’
Toplantıda Orta Anadolu İhracatçılar Birliğinden Ar-Ge 

Şube Şefi Sevil Sakarya tarafından ağaç mamulleri ve or-
man ürünleri sektörüne yönelik bir sunum gerçekleştirildi. 
Sakarya, yaptığı sunumda Türkiye’nin ihracat ve ithalat ra-
kamlarını ele alıp, mobilya, kağıt ve orman ürünleri sektö-
ründe ihracat ve ithalatta başta gelen ülkeleri ve aldıkları 
payları üyelerle paylaştı. Ülkemizde kağıt sektörünün ithalat 
ve ihracatta mobilya ve orman ürünleri sektörünü geride bı-
raktığını belirten Sakarya, Dolar ve Euro’nun son yıllarda ve 
aylardaki hızlı artışının üreticileri ve ihracatçıları oldukça 
zor durumda bıraktığını hassasiyetle vurguladı.

 ‘Sorunları ele ele aşacağız’
Meclis Başkanı Ahmet Kahraman Orman Genel Müdür 

Yardımcısı Ali Şahin’e meclisin yapısını anlattı. Kahra-

man, kendisinin sorunları bilen birisi olarak sektöre ciddi 
katkı sağlayacağı inancında olduklarını belirterek sorunla-
rı Orman Genel Müdürlüğüyle birlikte ele ele aşacaklarını 
dile getirdi. Ayrıca toplantıda Orman Ürünleri Pazarlama 
Yönetmeliği’ndeki değişiklikler, yonga levha endüstriyel 
odun temininde yaşanan sıkıntılar, kerestecilik sektöründeki 
yeni düzenlemeler ele alındı.

 ‘2023 vizyonumuzda hedef Türkiye orman varlığını yüz-
de 30’a çıkarmak’

Orman Genel Müdür Yardımcısı Ali Şahin, Türkiye’nin 
yüzde 27’sinin orman olduğunu, 22 milyon hektar orman 
alanının bulunduğunu söyleyerek, Türkiye’deki orman var-
lığının yüzde 50’sinin verimli orman olduğunu dile getire-
rek 2023 vizyonlarında Türkiye orman varlığını yüzde 30’a 
çıkarma hedefleri olduğuna dikkat çekti. Sektörde yer alan 
paletçilere, ambalajcılara, mobilyacılara, lif yongacılara, 
kontrplakçılara hizmet sunmak zorunda olduklarını belirten 
Şahin, dünya konjonktürüne bakıldığı zaman bizim bir adım 
geriden gitme şansımızın olmadığını söyleyerek gerekli Yö-
netmelik değişikliklerinin gerçekleştirileceğini belirtti.

TOBB  Orman Ürünleri Meclisi toplandı
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TOBB Türkiye Eğitim Meclisi, Meclis Başkan Yardım-
cıları Cem Gülan 
ve Eyyüp Kılcı baş-
kanlığında sektörü 
etkileyen güncel 
konuları görüşmek 
üzere TOBB’un ev 
sahipliğinde toplan-
dı. Toplantıya mec-
lis üyeleri, kamu, 
özel sektör ve sivil 
toplum kuruluşları-
nın üst düzey tem-
silcileri katıldı. 

Toplantıya ko-
nuk olan TED Baş-
kanı Selçuk Pehlivanoğlu; TED bünyesinde oluşturulan, yeni 
projeler üreten, raporlar hazırlayan TEDMEM hakkında 
kısa bir bilgilendirmede bulundu. Sektör temsilcilerini sıkın-
tıya düşüren ve haksız yapıldığı ileri sürülen SGK denetimleri 
ele alındı. 

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından onaylanan sözleşme-
lerdeki yükümlülükler eksik şekilde yerine getiriliyorsa veya 
kaçak işçi çalıştırılıyorsa bu denetimlere kimsenin karşı çık-
maya hakkı olmadığını belirten sektör temsilcileri, eğitim 
tazminatı için yapılan denetimlerin sektörü sıkıntıya düşür-
düğünü ifade ettiler. 

Meclis üyeleri SGK tarafından yapılan bu denetimlerin 
adaletsiz olduğunu 
vurgulayarak, bazı 
okullara hiçbir de-
netim yapılmadığını 
anlattılar. Toplantı-
da ayrıca TEOG sis-
temi de ele alındı.

 
- “Dönüşüm baş-

ladı”
De r shane l e r i n 

dönüşüm sürecinin 
başladığını belirten 
sektör temsilcileri, 
kurumların mecburen 

bu sürecin içine dahil olduklarını belirterek bu güne kadar 
1.600 tane dershanenin okula dönüşmek için Milli Eğitim 
Bakanlığı’na başvurduğunu hatırlattılar. Temel liseye dönü-
şümle ilgili olarak da bir takım sıkıntılarla karşılaşıldığı vur-
gulanırken, bu sürecin en sıkıntısız şekilde sonuçlanabilmesi 
için zami çabanın gösterildiği dile getirildi.

Konuyla ilgili olarak; yaşanan sıkıntıları çözmek için 
yapılan önerilerin dikkate alınmaması halinde samimiyetin 
ortadan kalkacağı, daha büyük sorunların ortaya çıkacağı, 
dönüşüm zorunluluğunun dershane, okul ve tüm eğitim siste-
mi için problemler doğurabileceği belirtildi.

Eğitim sektöründe dönüşüm başladı

TOBB Türkiye Doğal Gaz Meclisi, Meclis Başkanı İbra-
him Akbal’ın başkanlığında TOBB İkiz Kuleler’de toplandı. 
Toplantıda, sektörde yaşanan gelişmeler ele alınırken; petrol 
fiyatları ve buna bağlı olarak doğal gaz fiyatlarındaki de-
ğişimler, Uzak Doğu LNG fiyatları ve petrol fiyatlarındaki 
düşüşün Türkiye’nin ihracat yaptığı petrol ihracatçısı ülkeler 
ile olan ticaretine etkileri konularında değerlendirmelerde 
bulunuldu. 

-Kesinti kısıntı prosedürü iyi yönetildi
Meclis Başkanı İbrahim Akbal, doğal gaz kesinti/kısın-

tı prosedürünün geçmiş senelere göre oldukça iyi bir şekilde 
yönetildiğini ifade ederken, “Ancak Türkiye’nin doğal gaz 

arzındaki eksiklikleri bu tür uygulamalara ihtiyaç bırakma-
yacak şekilde çözmesi gerekmekte” diye konuştu.

İbrahim Akbal, Türkiye Doğal Gaz Meclisi tarafından, 
Ekim 2014 tarihinde ortaya konulan kış dönemi senaryo-
sundaki beklentilerin gerçekleştiğini, soğuk kış günlerinin 
BOTAŞ’ın başarılı sevk ve idaresiyle birlikte büyük sıkıntı 
yaşanmadan atlatıldığını ifade etti.

 Türkiye Doğal Gaz Meclisi Danışmanı Erdinç Özen de 
sektördeki gelişmelere ilişkin yaptığı sunumda, sektörün önü-
müzdeki dönem yatırımları, arz talep dengesi  (evsel tüketim, 
sanayi tüketimi ve elektrik tüketimine ilişkin varsayımlar),  
öngörülen ilave arz senaryoları ve alt yapı gelişimi ve piyasa 
işleyişine dair öngörüleri aktardı.

Doğalgaz fiyatındaki gelişmeler masaya yatırıldı

[toplantı ►
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ı Yatırım Ortamını İyileştirme Koordinasyon Kurulu 
(YOİKK) Yönlendirme Komitesi, 2015-2016 dönemi eylem 
önerilerini görüşmek üzere TOBB’un ev sahipliğinde toplan-
dı. 

TOBB Genel Sekreteri Mustafa Saraçöz’ün ev sahipliği 
yaptığı toplantıya, Ekonomi Bakanlığı Müsteşarı İbrahim 
Şenel başkanlık yaptı.

Toplantıya; TÜSİAD Genel Sekreteri Zafer Ali Yavan, 
TİM Genel Sekreter Vekili İsmet Yalçın, YASED Genel Sek-
reteri Özlem Özyiğit ve MÜSİAD Ankara Temsilcisi Erdem 
Dokur´dan  oluşan özel sektör temsilcileri ile Adalet Bakan-
lığı Müsteşar Yardımcısı Musa Heybet, Çalışma ve Sosyal 
Güvenlik Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Vekili Ali Kemal 
Sayın, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı 
Vekili İsmail Yücel, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme 
Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanı Erol Yanar, Ekonomi 
Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Vekili Hüsnü Dilemre, Kal-
kınma Bakanlığı İktisadi Sektörler ve Koordinasyon Genel 
Müdürü Latif Tuna, Maliye Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı 
Mürsel Ali Kaplan ile beraber Çevre ve Şehircilik Bakanlı-
ğı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Hazine Müsteşar-
lığı, SPK, TÜBİTAK, Türkiye Yatırım Destek ve Tanıtım 
Ajansı’ndan yetkili temsilciler katıldı.

 Toplantı sonunda YOİKK 2015-2016 eylem planlarının 
özel sektöre katkısını değerlendiren TOBB Genel Sekreteri 
Mustafa Saraçöz, eylem önerilerinin hazırlanması aşama-
sında tüm oda/borsalardan, sektör meclislerinden, TOBB 
iştiraklerinden ve özel sektör kuruluşlarından alınan eylem 
önerilerinin TOBB/YOİKK Çalışma Grupları tarafından 
YOİKK’in formatına uygun hale getirildiğini söyledi.

Özel sektör temsilcilerinin katıldığı toplantılarla eylem 
önerilerinin uyumlaştırıldığının altını çizen Saraçöz, böyle-
ce tüm özel sektör kuruluşlarının mutabakatıyla oluşturulan 
eylem önerilerinin Türk özel sektörünün gerçek sorunlarını 
yansıtması için çaba sarf edildiğini belirtti.

YOİKK, Türkiye’deki yatırımlarla ilgili düzenlemeleri 

rasyonel hale getirmek, yatırım ortamının rekabet gücünü 
artıracak gerekli düzenlemeleri tespit ederek politika öne-
rileri geliştirmek, işletme dönemi de dâhil olmak üzere ya-
tırımın her safhasında, ulusal ve uluslararası yatırımcıların 
karşılaştığı idari engellere çözüm üretmek amacını taşıyor.

Öte yandan YOİKK kapsamındaki Komiteler ardısıra bir 
araya gelerek 2015 ve 2016 yıllarına ilişkin ‘yol haritaları’nı 
oluşturmaküzere çalışmalar yaptılar. Toplanan komiteler 
şunlar:

-Şirket İşlemler Kurumsal Yönetim Teknik Komitesi 

YOİKK Şirket İşlemler Kurumsal Yönetim Teknik Komitesi, 
Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı İsmail 
Yücel başkanlığında toplandı.   

Toplantıda, Şirket İşlemler Kurumsal Yönetim Teknik 
Komitesi‘nin 2015-2016 dönemi eylem planının oluşturulması 
amacıyla, daha önce TOBB’da gerçekleştirilen özel sektör 
çalışma grupları toplantıları ile nihai halini almış olan eylem 
önerileri hakkında fikir alışverişinde bulunuldu. 

-Yatırım ortamı Mevzuatı Hukuksal Süreçler Teknik-
Komitesi 

YOİKK Yatırım Ortamı Mevzuatı Hukuksal Süreçler 
Teknik Komitesi, Adalet Bakanlığı Kanunlar Genel Müdür 
Yardımcısı Niyazi Acar başkanlığında toplandı.   

Toplantıda, Yatırım Ortamı Mevzuatı Hukuksal Süreçler 

Yatırımın önündeki engelleri ayıklamak için 
2015-2016 ‘yol haritası’ oluşturuluyor

[yatırım ortamı ►
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Teknik Komitesi´nin 2015-2016 dönemi eylem planının 
oluşturulması amacıyla, daha önce TOBB’da gerçekleştirilen 
özel sektör çalışma grupları toplantıları ile nihai halini almış 
olan eylem önerileri hakkında fikir alışverişinde bulunuldu.

-Finansmana Erişim Teknik Komitesi 

Yatırım Ortamını İyileştirme Koordinasyon Kurulu 
(YOİKK) Finansmana Erişim Teknik Komitesi, Hazine 
Müsteşarlığı Mali İlişkiler ve Kambiyo Genel Müdürü Ali 
Arslan başkanlığında toplandı.   

 Toplantıda, Finansmana Erişim  Teknik Komitesi´nin 
2015-2016 dönemi eylem planının oluşturulması amacıyla, 
daha önce TOBB’da gerçekleştirilen özel sektör çalışma 
grupları toplantıları ile nihai halini almış olan eylem öner-
ileri hakkında fikir alışverişinde bulunuldu.

 -Dış Ticaret ve Gümrükler Teknik Komitesi 

YOİKK Dış Ticaret ve Gümrükler Teknik Komitesi, Güm-
rük ve Ticaret Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Remzi Akçin 
ve Ekonomi Bakanlığı İthalat Genel Müdürü Kadir Bal 
başkanlığında toplandı.   

 Toplantıda, Dış Ticaret ve Gümrükler Teknik Komitesi´nin 
2015-2016 dönemi eylem planının oluşturulması amacıyla, 
daha önce TOBB’da gerçekleştirilen özel sektör çalışma 
grupları toplantıları ile nihai halini almış olan eylem öner-
ileri hakkında fikir alışverişinde bulunuldu.

 
- Altyapı Teknik Komitesi 
Yatırım Ortamını İyileştirme Koordinasyon Kurulu 

(YOİKK) Altyapı Teknik Komitesi, Enerji Bakanlığı Strateji 
Geliştirme Daire Başkanı Doğanbey Akgül başkanlığında 
toplandı.  

Toplantıda, Altyapı Teknik Komitesi´nin 2015-2016 
dönemi eylem planının oluşturulması amacıyla, daha önce 

TOBB’da gerçekleştirilen özel sektör çalışma grupları 
toplantıları ile nihai halini almış olan eylem önerileri 
hakkında fikir alışverişinde bulunuldu.

-YOİKK Vergi ve Teşvikler Teknik Komitesi 
YOİKK Vergi ve Teşvikler Teknik Komitesi, Maliye 

Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Mürsel Ali Kaplan ve Ekono-
mi Bakanlığı Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel 
Müdürü  İbrahim Uslu başkanlığında toplandı. 

Toplantıda, Vergi ve Teşvikler Teknik Komitesi´nin 
2015-2016 dönemi eylem planının oluşturulması amacıyla, 
daha önce TOBB’da gerçekleştirilen özel sektör çalışma 
grupları toplantıları ile nihai halini almış olan eylem öner-
ileri hakkında fikir alışverişinde bulunuldu.

-Yatırım Yeri Çevre ve İmar İzinleri Teknik Komitesi 
Yatırım Ortamını İyileştirme Koordinasyon Kurulu 

(YOİKK) Yatırım Yeri Çevre ve İmar İzinleri Teknik Komi-
tesi, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı İrfan 
Uzun başkanlığında toplandı.  

Toplantıda, Yatırım Yeri Çevre ve İmar İzinleri Te-
knik Komitesi´nin 2015-2016 dönemi eylem planının 
oluşturulması amacıyla, daha önce TOBB’da gerçekleştirilen 
özel sektör çalışma grupları toplantıları ile nihai halini almış 
olan eylem önerileri hakkında fikir alışverişinde bulunuldu.

-YOİKK İstihdam Teknik Komitesi
 Yatırım Ortamını İyileştirme Koordinasyon Kurulu 

(YOİKK) İstihdam Teknik Komitesi, Çalışma ve Sosyal 
Güvenlik Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Mehmet Selim 
Bağlı başkanlığında toplandı.  

Toplantıya YOİKK platformunda temsil edilen TOBB 
başta olmak üzere TÜSİAD, TİM, YASED ve MÜSİAD 
temsilcileri ile birlikte teknik komite üyesi kamu kurum/
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kuruluşlarından temsilciler katıldı. 
Toplantıda, İstihdam Teknik Komitesi´nin 2015-2016 

dönemi eylem planının oluşturulması amacıyla, daha önce 
TOBB’da gerçekleştirilen özel sektör çalışma grupları 
toplantıları ile nihai halini almış olan eylem önerileri 
hakkında fikir alışverişinde bulunuldu.

-GİTES ve Sektörel Lisanslar Teknik Komitesi 
Yatırım Ortamını İyileştirme Koordinasyon Kurulu 

(YOİKK) GİTES ve Sektörel Lisanslar Teknik Komitesi, 
Ekonomi Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Hüsnü Dilemre 
başkanlığında toplandı.  

Toplantıda, YOİKK GİTES ve Sektörel Lisanslar Te-
knik Komitesi´nin 2015-2016 dönemi eylem planının 
oluşturulması amacıyla, daha önce TOBB’da gerçekleştirilen 
özel sektör çalışma grupları toplantıları ile nihai halini almış 
olan eylem önerileri hakkında fikir alışverişinde bulunuldu.

-Fikri Sınai Mülkiyet Hakları ve AR&GE Teknik 
Komitesi 
YOİKK Fikri Sınai Mülkiyet Hakları ve AR&GE Teknik 

Komitesi 2015-2016 dönemi eylem planının belirlenmesi 
amacıyla TOBB´da bir araya geldi. 

Toplantıda, YOİKK Fikri, Sınai Mülkiyet Hakları ve Ar-
Ge Teknik Komitesi´nin 2015-2016 dönemi eylem planının 
oluşturulması amacıyla, daha önce TOBB’da gerçekleştirilen 
özel sektör çalışma grupları toplantıları ile nihai halini almış 
olan eylem önerileri hakkında fikir alışverişinde bulunuldu.

Teknik komite üyesi kamu kurum/kuruluşlarından tem-
silciler katıldığı toplantıya Türk Patent Enstitüsü Başkanı 
Habip Asan başkanlık etti.

 

TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, Konya Tica-
ret Odası’nda düzenlenen Yerli Malı Belgesi Tanıtım top-
lantısında iş dünyasına, kamu ihalelerinde yüzde 15’lik 
fiyat avantajı yakalayabilmek için “Yerli Malı Belgesi” 
almaları çağrısında bulundu. 

TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu kamu ihale-
lerinde yerli malı alımı yapılmadığına ilişkin yıllarca şi-
kayette bulunduklarını hatırlatarak, şimdi ellerinde çok 
önemli bir fırsat bulunduğunu anlattı. 

Hisarcıklıoğlu, bu konuda çıkarılan 3 genelgenin bü-
rokrasinin çekinceleri neticesinde bir türlü uygulanama-
dığını, o nedenle Başbakan Davutoğlu ile temasa geçe-
rek yerli malı konusunun kanunlaşmasını sağladıklarını 
bildirdi.

-15 milyar dolarlık pazarı önemseyin 
Hisarcıklıoğlu, bu alanda 15 milyar dolarlık bir pa-

zar bulunduğunu anlatarak, “Bütün dünyadaki tekno-
lojik gelişim yerliye verdiği destekle mümkün oluyor. 
Konya Yerli Malı Belgesi alımında daha aktif olmalı. 
Kamu ihalesine girerken yüzde 15’lik bir avantaj var. 
Daha ne olabilir. Devletin bize para verecek hali yok. Bu 
imkanları kullanıp Türkiye’ye rol model olmamız lazım. 
2200’e yakın belge dağıttık. Konya Karaman 100 bile 
değil. Bu sayının artması lazım. Bu salondan söz isti-
yorum. Bu belgelerde Konya bir numara olmalı.  Diğer 
rakiplerimize göre yarışa 15 adım önde başlamalıyız.” 
diye konuştu.

Hisarcıklıoğlu, Kalkınma Ajansı’nın odalarla birlik-
te bir çalışma daha yapmasını isteyerek, “Devletin al-
dığı malların hangisi ithal geliyor ve bunların hangisini 
Konya’da üretirsek avantajlı hale geliriz. Bunu ortaya 
çıkarmamız ve iyi değerlendirmemiz lazım” dedi.

  -Gümrük kapılarının modernizasyonu
Türkiye’nin dünyada 9 basamak birden yükseldiği 

tek endeksin Dünya Bankası’nın lojistik endeksi oldu-
ğunu ifade eden Hisarcıklıoğlu, bunun altında gümrük 
kapılarının modernizasyonu projesinin yattığını söyledi. 
TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, Türkiye’de yapı-
lan gümrük kapıları modernizasyonunun BM tarafından 
örnek gösterildiğini açıkladı.

 -KOBİ’lere desteklerin tamamı 
www.kobi.org.tr adresinde
 TÜBİTAK ve KOSGEB’in KOBİ’lere önemli kaynak 

fırsatları sunduğunu belirten Hisarcıklıoğlu bütün bu 
imkanlara www.kobi.org.tr adresinden ulaşılabileceği-
ni anlattı. Hisarcıklıoğlu, “40’dan fazla kamu kurumu 
KOBİ’lere ne destek veriyorsa hepsi bu sitede mevcut. 
Devlet bir taraftan sıfır maliyetli kredi veriyor ama ula-
şamıyoruz. Niye? Çünkü bilmiyoruz farkında değiliz. Bu 
web sayfasını muhakkak ziyaret edin ve bu fırsatlardan 
yararlanın” diye konuştu.

Hisarcıklıoğlu, yöresel ürünlerin tescil ettirilmesi ve 
markalaştırılması uyarısında da bulundu.

Hisarcıklıoğlu:
Yerli malı belgesiyle 
rekabette öne geçin

[yatırım ortamı ►
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Patent ve marka vekilleri patent yasasını görüştü
TOBB Türkiye Patent ve Marka Vekilleri Meclisi, Meclis 

Başkanı Kaan Dericioğlu başkanlığında toplandı. TOBB Bir-
lik Merkezi’ndeki toplantıda Meclisin son zamanlarda yaptı-
ğı faaliyetler Meclis üyeleri ile paylaşıldı.  

Meclis üyeleri, TBMM Genel Kurulu gündemindeki Pa-
tent Haklarının Korun-
ması Hakkında Kanun 
Hükmünde Kararname 
ile Bazı Kanun ve Kanun 
Hükmünde Kararname-
lerde Değişiklik Yapıl-
masına Dair Kanun Ta-
sarısının (Esas 1/756); 
mevcut Kararnamelerin 
bazı maddelerini değiş-
tirmeyi amaçladığı belir-
tilerek, kanun hükmünde 
kararname yerine Patent 
Kanunu Tasarısı istedik-
lerini en önemli gündem 
maddesi olarak vurgula-
dılar.

 
-Mesleğin disiplin kuralları düzenlenmeli
Toplantıda daha sonra patent ve marka vekilliği ile ilgili 

yasal düzenleme olmaması sebebiyle TBMM Genel Kurulu 

gündemindeki Patent Kanun Tasarısı’ndan, patent ve mar-
ka vekilliğine ilişkin 94. ve 95. maddeler çıkarılarak, patent 
ve marka vekilliği mesleğinin, disiplin kurallarını da içeren 
çerçeve niteliğinde düzenleyici kanun hükümlerinin düzen-
lenmesi istendi.

Öte yandan toplan-
tıda, 556 sayılı Mar-
kaların Korunması 
Hakkında Kanun Hük-
münde Kararname’nin 
7. maddesinin 1. fıkra-
sının (b) bendinin tam 
olarak uygulanmadığı 
belirtilerek, aynı veya 
ayırt edilemeyecek ka-
dar benzer olan yeni 
tescil taleplerinin red-
dedilmesi gerektiği gö-
rüşüldü.

Toplantıda son ola-
rak, Meclis üyeleri, 
Türk Patent Enstitüsü 

Yeniden İnceleme ve Değerlendirme Kurulu Karaları’nın in-
ternet ortamında yayınlanması ve daha kapsamlı hazırlan-
ması talebinde bulunarak, şeffaflığın sağlanmasına işaret 
ettiler.

İklimlendirme sektörü inovatif üretim peşinde 
TOBB Türkiye İklim-

lendirme Meclisi, Meclis 
Başkanı Zeki Poyraz baş-
kanlığında sektörün gün-
cel sorun ve gelişmelerini 
irdelemek üzere TOBB 
Birlik Merkezi’nde bira-
raya geldi. 

Toplantıda bir değer-
lendirme yapan Meclis 
Başkan Yardımcısı Metin 
Duruk, katma değeri yük-
sek inovatif çalışmaların 
geliştirilmesinin Meclis 
tarafından hazırlanan İklimlendirme Sektörü Strateji Bel-
gesinde de mevcut olduğunu belirterek, doktora seviyesinde 
uygulanabilir ürünlerin çıkarılabileceği araştırma kültürü-
nün geliştirilmesi gerektiğini ifade etti. Sektörün bu yönde 
önemli bir eksikliği olduğunu da kaydeden Duruk, doktora 
yapma aşamasında olan akademisyenlerin sektör tarafından 
desteklenerek inovatif üretim olanaklarına yönlendirilmesi 
konusunda çalışmalar yürütülmesini önerdi.

 
-Sektörel ara mamul listesi oluşturuldu
Toplantıda ayrıca yerli ara mamul üretiminin desteklen-

mesi amacıyla meclis bünyesinde hazırlanan ekonomik değe-
ri olan sektörel ara mamul listesi çalışmasının da kapsamı 
ve hedefleri hakkında bilgi verildi.  Söz konusu belirlenen 

komponentlerin yerlileş-
mesinin önemine değinen 
meclis üyeleri listedeki 
ürünlerin yerli yapılabil-
mesinin desteklenmesi 
amacıyla gerekli girişimle-
rin yapılıp söz konusu ara 
mamullerin üretiminin 5. 
ve 6. bölge destekleri kap-
samına alınmasını talep 
etti. Konu hakkında bilgi 
vermek üzere toplantıya 
katılım sağlayan Ekonomi 
Bakanlığı EAD Genel Mü-

dürlüğünden Daire Başkanı Kemal Günay’ın
yönlendirmeleri doğrultusunda söz konusu çalışmanın 

Ekonomi Bakanlığı yetkilileriyle eşgüdüm içinde görüşülerek 
revize edilmesine karar verildi.

 
-F-Gaz Yönetmeliği toplantıya damgasını vurdu
İç Hava Kalitesi, Enerji Verimliliği ve Yüksek Fen Kurulu 

Alt Komitelerinin çalışmalarının da görüşüldüğü toplantıda 
24 Ağustos 2015 tarihinde yayınlanan Florlu Sera Gazları-
na İlişkin Yönetmelik Taslağına yönelik üyelerin değerlendir-
meleri de alındı.  Yönetmelik taslağında bahsi geçen ulusal 
takip sisteminin yanlış bir uygulama olacağı ve eğitim sü-
recinin tek bir kurum üzerinden yürütülmesinin sakıncaları 
tartışıldı.
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Bakan Işık: Türkiye’nin sağlıktaki başarısı 
Harvard Üniversitesi’nde konu oluyor

[sağlık ►

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fikri Işık, 
Kocaeli’de yaptırılacak yeni Devlet Hastane-
si binasının temel atma töreninde konuştu. 
Bakan Işık, “Sağlıkta dönüşüm programı 

sayesinde Türkiye’de sağlıkta dönüşüm başarısı Harvard 
Üniversitesi’nde dahi tartışmalarda konu oluyor. ABD sağ-
lıkta dönüşüm programını başarmak için Türkiye örneğini 
özellikle inceleme ihtiyacı hissediyor” dedi.

Sağlık Bakanlığı ve TOKİ ortaklığıyla yapılacak Kocaeli 
Devlet Hastanesi yeni hizmet binası 58 milyon 540 bin TL’ye 
mal olacak. 6 katlı olacak binanın, 29 Ekim 2016 tarihinde 
açılması planlanıyor. Tamamlandığında 326 yatakla hizmet 
verecek hastanede 9 ameliyathane salonu, 24 diyaliz yatağı 
ve 27 yoğun bakım yatağı olacak. Hastane hizmet binası 
kapalı alan ile birlikte 45 bin 855 metrekare olacak.

Bakan Işık, konuşmasında şunları söyledi:
“Ulaşımdan sağlığa her alanda Türkiye başarı hikaye-

sine imza attı. Bu dönüşümün en belirgin alanında sağlık 

geliyor. Türkiye’nin sağlıkta dönüşüm başarısı Harvard 
Üniversitesi’nde dahi tartışmalarda konu oluyor. ABD sağ-
lıkta dönüşüm programını başarmak için Türkiye örneğini 
özellikle inceleme ihtiyacı hissediyor. Artık herbirimizin bir 
aile hekimi var. İsteyen hasta istediği hastaneye gidip istedi-
ği eczaneden ilacını alıyor. Kar paletli ambulanslar heryere 
ulaşıyor. Ambulans helikopterler, bölgesel jet uçaklarla Tür-
kiye sağlıkta hastasını istediği yerden istediği yere naklede-
biliyor. Şu anda Avrupa’daki gurbetçilerimizin bile tercih 
ettiği ülke çoğu zaman Türkiye.”

Bakan Işık Fikri Işık, Kocaeli’de 9 devlet hastanesi, 1 
araştırma hastanesi, 15 özel, 1 askeri, 5 ağız ve diş, 18 tıp 
merkezi, 144 aile sağlığı merkezi bulunduğunu belirterek, 
“2002 de 554 uzman doktorla hizmet veriliyordu. Bugün 
bin 569 uzman doktorla hizmet veriyoruz. 2002 yılında 46 
diş hekimi sayımız bugün 530’a ulaştı. Sağlıkta kalite artışı-
nı bu rakamlardan görmek mümkün. 2002’de 11 ambulans-
la, şimdi 80 ambülansla hizmet veriyoruz. Yoğun bakımda 
en büyük sıkıntımız vardı. 2002 yılında 26 olan yoğun yatak 
sayısı bugün 623’e çıktı.” dedi.

Bakan Işık konuşmasını şöyle sürdürdü: 
“20 Mayıs’ta şehir hastanemizin temelini attık. Bin 180 

yataklı hastane olacak. Orası Kocaeli’nin kampus hastanesi 
olacak. Biz Kocaeli Devlet Hastanesi’ni son derece önemsi-
yoruz. Kocaeli deprem bölgesi ve burada da zemin şartları 
çok kötü. O yüzden kazıkları çakmak zorundayız. Deprem-
de hastaneler hizmet vermeye devam etmesi gereken yerler. 
Çok yüksek depreme dahi dayanıklı olması gerekir. İstanbul 
depreminde buralar can kurtaran vazifesini görecek. Bu an-
layışla 5- 6 aydır kazık çakılıyor. Yakında burada inşaatlar 
hızla yükselmeye başlayacak.”

Kocaeli Entegre Sağlık Kampüsü
2019’da tamamlanacak

Sağlık Bakanlığı’yla “kamu özel sektör işbirliği” 
modeli kapsamında sözleşme imzalayan Tür-
kerler Holding, Ankara Etlik, İzmir Bayraklı 
ve Kocaeli’de sağlık entegre tesisi için yaklaşık 

2.2 milyar euroluk bir yatırıma hazırlanıyor. Sağlık etkinli-
ğinin ve hizmet kalitesinin arttırılması, tedavi çeşitliliğinin 
ülke geneline yayılması, bölgesel gelişimin sağlık alanmda 
tamamlanması ve maliyet-etkin sağlık hizmetinin sunula-
bilmesi hedefiyle gerçekleştirilen kamu özel ortaklı Entegre 
Sağlık Kampüsleri Projesi’nde adımlar atıldı.

1 milyar 90 milyon 213 bin 458 lira yatırım bedeli ile 
hayata geçirilecek olan Kocaeli Entegre Sağlık Kampüsü, 
inşaat çalışmaları tamamlandıktan 36 ay sonra açılacak. 

İzmit Cephanelik’te inşa edilecek olan sağlık kampüsü 
ile ilgili son olarak İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nden 2 bin 
metrekarelik bir arsa alınmıştı. Son alım ile birlikte 226 
bin 626 metrekarelik tahmini inşa alanı tamamlanmış oldu. 

335 bin 648 metrekare kapalı alanlı ve bin 180 yatak kapa-
siteli 6 hastaneden oluşacak olan kampüsle ilgili Bakanlık 
projeyi onayladı. 

Proje kapsamında bölge hastanesi, onkoloji hastanesi, 
kadın doğum ve çocuk hastanesi, kalp damar hastalıkları 
hastanesi, yüksek güvenlikli adli psikiyatri hastanesi, fizik 
tedavi ve rehabilitasyon hastanesi inşa edilecek.

Sağlık kampüsünde ayrıca 60 civarında ameliyathane 
hizmet verecek. Kamu özel ortaklığında inşa edilecek olan 
hastane 25 yıl süreyle Gama-Türkerler Ortaklığı tarafından 
işletilecek. Hastane daha sonra Sağlık Bakanlığı’na devredi-
lecek. 1 milyar 90 milyon 213 bin 458 lira yatırım bedeli ile 
hayata geçirilecek olan Kocaeli Entegre Sağlık Kampüsü, 
inşaat çalışmaları tamamlandıktan 36 ay sonra açılacak.

Şirket, 20 Mayıs’ta temeli atılan, 350 milyon euro yatı-
rım bedeli bulunan bin 180 yataklı Kocaeli Şehir Hastanesi’ni 
Gama Holding ile birlikte gerçekleştiriyor.
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Çoğumuz suyun değerini önemsemeyiz fakat su, in-
san vücudundaki sindirim sisteminden doku organlarının 
çalışmasına, zararlı maddelerin vücuttan atılmasından 
vücut ısısının dengede kalmasına kadar birçok konuda 
hayati önem taşır. Suyun vücudumuzun yüzde 55’den 
85’e varan bir kısmını oluşturduğunu ve birçok metabolik 
olayda etkili olduğunu söyleyen Anadolu Sağlık Merkezi 
Beslenme ve Diyet Uzmanı Çağatay Demir, sağlıklı su içme 
kültürünü; günlük ihtiyacımıza uygun, düzenli ve uygun 
pH aralıklarında su içmek olarak tanımlıyor. Su içimini 
susamayı beklemeden gerçekleştirmemiz gerektiğinin altını 
çizen Demir, şunları söylüyor: “Çay, kahve, meyve suları da 
gün içinde aldığımız sıvılardandır ancak birçoğunun idrar 
sökücü olması sebebiyle suyu su olarak içmeliyiz. Suyun 
faydasını en üst düzeyde sağlayabilmek için yemeklerden 
15 dakika önce su içimine başlamalı ve yemek sırasında su 
içme alışkanlığı varsa devam ettirmeliyiz. Yapılan fiziksel 
aktiviteye göre değişmekle birlikte günde 1,5 - 2 litre su 
tüketimini ihmal etmemeliyiz.”

Fazla Kilonuz Varsa Daha Çok Su Tüketmelisiniz
Suyun iştahı doğal olarak bastırdığını ve bedenin 

depolanmış yağlarını metabolize etmesine yardımcı 
olduğunu söyleyen Çağatay Demir, “Çoğumuz suyun 
değerini önemsemeyiz fakat sürekli kilo kaybı için en ide-
al formül sudur. Araştırmalar göstermiştir ki, alınan su 
miktarı azalınca vücutta depolanan yağ miktarı artmaya 
başlamaktadır. Kilolu çocuklar ve yetişkinlerin metabolik 
yükleri fazladır. Yağların kullanılmasında suyun özel bir 
yeri olduğu için, fazla kilo problemi olanlar suya çok daha 
fazla ihtiyaç duyarlar” diyor.

Yeterli Miktarda Su İçmek Çok Önemli
Gün içinde yeterli miktarda su almadığımızda ve bunu 

bir alışkanlığa dönüştürdüğümüzde başımıza neler gele-
bilir? Demir, bu konuda önemli bilgiler paylaşıyor: “De-
hidrasyon dediğimiz vücut sıvı hacminin azalması, birçok 
sağlık sorununu da beraberinde getiriyor. Bu durum, deri 
yoluyla vücutta toksik maddelerin atılımını bozmakta ve 

çeşitli cilt sorunlarına (sedef, dermatit vs.) karşı vücudu-
muzu dirençsiz hale getirmektedir. Toksik maddelerin 
birikimi bakterilerin gelişimine neden olurken; bu da bö-
brek ve mesanede inflamasyon gibi sorunları karşımıza 
çıkarmaktadır. Toksinlerin vücut tarafından atılamaması 
ve yağ altında saklanmasıyla kilo kaybı zorlaşabilmekte, 
suyun içinde bulunan çeşitli alkali minerallerin eksikliği se-
bebiyle de mide rahatsızlıkları görülebilmektedir. Bunların 
yanı sıra kan basıncında yükselme, kabızlık ve yaşlanma 
belirtilerinin erken zamanda ortaya çıkması da suyu az iç-
menin sebeplerinden olabilmektedir.”

Dört Dörtlük Su Tüketimi İçin;
1. pH değeri 4,5 – 9,5 arasındaki suları tercih edin ve 

sabah kalktığınızda mutlaka 2 bardak su için,
2. Kilo probleminiz var ise yemek yerken tokluk hissi 

için yemeklerden önce mutlaka su içmeye özen gösterin,
3. İdrarınızı yaptıktan sonra, kaybedilen sıvının yerine 

1 bardak su içmeyi ihmal etmeyin,
4. Suyu her zaman görebileceğiniz yerlerde bulundurun. 

Özellikle elinizin altında sürekli su olmasına dikkat edin. 

Sudan sebepler deyip geçmeyin

Sadece yaz mevsiminde değil sağlıklı 
bir yaşam için su içme kültürünün tüm 
yıl boyunca benimsenmesi gerekiyor. 
Suyun, yaşam için vazgeçilmez oldu-
ğunu söyleyen Anadolu Sağlık Merkezi 
Beslenme ve Diyet Uzmanı Çağatay De-
mir,  “Su, insan yaşamı için oksijenden 
sonra gelen en önemli ihtiyaçtır. Besin 
almadan haftalarca yaşam sürdürülebi-
lir ancak su olmadan vücudumuz sade-
ce birkaç gün dayanabilir” diyor. 
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[engelliler haftası ►

Sakatlık insanlığın ortak sorunudur. Bu yüzden 
Sakatlar Haftası yalnız ülkemizde değil Birleş-
miş Milletlere üye 156 ülkede aynı zamanda 
değerlendirilir. 

Sakatları Koruma Millî Koordinasyonu Kurulu haftanın 
değerlendirilmesi için şöyle bir programın uygulanmasını 
kararlaştırmıştır: 

10 Mayıs Sakatlar Haftasının açılışı 
11 Mayıs Görmeyenler günü 
12 Mayıs işitme ve Konuşma Kusurluları günü 
13 Mayıs Ortopedik Sakatlar günü 
14 Mayıs Zeka ve Ruhsal Özürlüler günü 
15 Mayıs Güçsüz Yaşlılar ve Korunmaya Muhtaç Çocuk-

lar günü 
16 Mayıs Sakatlar Haftasına genel bakış. 

- 8 milyondan fazla  insan hayatın içinde değil
Türkiye nüfusunun yüzde 12.29’u yani 8,5 milyon kişinin 

engelli olduğu gerçeği düşünüldüğünde Engelliler Haftası’nın 
ne denli önemli bir hafta olduğu anlaşılabilir. Ülkemizde ya-
şayan erkeklerin yüzde 11,10’u engellidir. Kadınlarda ise 
bu oran yüzde 13,45’i bulmaktadır. Ancak günlük hayatı-
mızı şöyle bir gözden geçirdiğimizde sekiz milyondan fazla 
engelli insanımızın hayatın içinde yer almadığını üzülerek 
görürüz. 

Engellilerimizin çok büyük bir kısmı toplumdan soyut-
lanmış bir şekilde hayatlarını sürdürmek zorunda kalmak-
tadır. Bu durum, gelişmiş bir toplum olmayı hedefleyen 
Türkiye’nin önemli bir yarasıdır. Engelli vatandaşlarımızı 
toplumun her kesiminde görmek, onları üreten bireyler hali-
ne getirmek bugün onlar için yapılması gereken en öncelikli 
işlerdendir.

Engelli bir insana acımak, onu aciz görmek hem ona hem 
de tüm insanlığa karşı yapılmış büyük bir saygısızlık olacak-
tır. Öncelikle her sağlıklı insanın bir engelli adayı olduğu 
unutulmamalıdır. İnsan doğuştan bazı engellerle dünyaya 
gelebileceği gibi kaza, hastalık gibi sebeplerden dolayı da 

engelli olabilir. Ancak burada önemli olan, enge-
lin nasıl ya da ne boyutta ortaya çıktığı değildir. 
Önemli olan, sağlıklı insanların zihinlerindeki en-

gelleri ortadan kaldırıp onların engellilerle birlikte 
dünyayı daha yaşanabilir bir hale getirme çabasına 

girebilmesini sağlamaktır.

- Sakatlığın Bellibaşlı Nedenleri
Sakatlarla, sakatlıklarla ilgili çeşitli sorunlar vardır. 

Sakatlığı doğuran nedenler, sakatların eğitimi bunların baş-
lıcalarıdır. Sakatlıklar akraba evliliği, gebelik öncesi tedbir-
sizlik, aşıların zamanında yapılmaması, kazalar gibi neden-
lerden kaynaklanmaktadır. . 

Akraba evliliği: Doğuştan sakatlıkların önemli bir bölü-
mü akraba evliliklerinden ortaya çıkar. Yakın akrabaların 
teyze, hala, amca, dayı çocuklarının evliliği sonunda çok sa-
yıda kör, sağır, dilsiz ve geri zekalı çocuk doğmaktadır. 

Ankara ilinde 
yapılan bir araş-
tırma sonucunda 
100 sakat ço-
cuktan 30’unun 
yakın akraba ev-
liliğinden doğan 
çocuklar olduğu 
görülmüştür. 

Gebelik ön-
cesi tedbirsiz-
likler: Bebek 
bekleyen annele-
rin sık sık rönt-
gen filmi çek-
tirmesi, doktora 
gitmeden ilaç 
alması çok sık 
sigara ve alkollü 
içki içmesi doğan çocuğun sakat olmasına neden olur. 

Aşıların zamanında yapılmaması: Doğumdan sonraki 
ilk yılda verem, çocuk felci aşılarının zamanında yaptırıl-
ması gerekir. Aşılar zamanında yaptırılmazsa türlü sakat-
lıklar ortaya çıkar. Trahom, çocuk felci, romatizma, kalp 
ve damar hastalıklarının koruyucu, iyileştirici ilaç ve aşıları 
vardır. Bu aşı ve ilaçların doktor denetiminde verilmesine 
özen gösterilmelidir. 

Kazalar: İş kazaları, tarım kazaları, trafik kazaları, yan-
gınlar, ateşli silahlar belli başlı sakatlık nedenleridir. Trafik 
kurallarına uyulmama sonucu her yıl ülkemizde çok sayıda 
trafik kazaları oluyor. Bu kazalarda çok sayıda yurttaşımız 
ölüyor. Yukarda sayılan her tür kazadan korunmak, ve sakat 
kalmamak için dikkatli olmak, kurallara uymak lazım. 

Sakatlık insanlığın ortak sorunu

Engelliler Haftası, 10 Mayıs ile 16 Mayıs arasında, Birleşmiş Milletler’e üye 156 ülkede 
aynı tarihlerde kutlanan özel haftadır.

Engelliler Haftası
156 ülkede 

aynı tarihte kutlanıyor
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Kocaeli Sanayi Odası’nın Sosyal Sorumluluk Projesi 
olan Akmeşe Yolu üzerinde kurulu bulunan “Bizimköy 
Engelliler Üretim Merkezi’nde her yıl olduğu gibi bu yıl 
da “Engelliler Haftası” kutlandı. Kutlamaya KSO Baş-
kanı Ayhan Zeytinoğlu, Bizimköy Engelliler Üretim mer-
kezi Vakfı Genel Müdürü Hüsnü Bayraktar, KSO Hukuk 
Danışmanı Av.Oktay Köse, Basın Danışmanı Ahmet Kurt, 
Metraco Firması temsilcisi Cesim Bildirici katıldı.

Bizimköy Engelliler Üretim Merkezi’nde öğle yeme-
ğinden sonra her yıl geleneksel olarak Özdilek Firması 
tarafından hazırlanan pasta, KSO Başkanı Zeytinoğlu ve 
engellli çalışanlarla birlikte kesildi. Zihinsel, işitme veya 
bedensel engellilerden oluşan Bizimköy Engelliler Üretim 
Merkezi’nde pasta kesimi sonrasında hatıra fotoğrafları 
çekimiyle kutlama son buldu. 

Bizimköy Engelliler Üretim 
Merkezi’nde “Engelliler Haftası” 

Kutlandı

KSO Başkanı zeytinoğlu, 
Bizimköy Müdürü Bayraktar, 
KSO Hukuk Danışmanı Köse 
ve İnsan Kaynakları sorum-
lusu Altun bir grup çalışnla 
görülüyor.

KSO Başkanı Zeytinoğlu, 
Pasta kesim sonrası masaları 
tek tek dolaşarak,tüm Bizim-
köy çalışanlarının hatırlarını 
sordu.

Bizimköy Engellier Üretim 
merkezi’nde görev yapan bayan 
çalışanlar KSO başkanı Zeytinoğ-
lu ve Bizimköy yöneticileri Bay-
raktar ve Altun ile birlikte.

Bizimköy Engelliler Üretim 
Merkezi’nde gerçekleştirilen En-
gelliler Haftası kutlamasına 150 
dolayında tüm çalışanlar katıldı.

Bizimköy’ün zihinsel en-
gelli çalışanları olan Şeref 
Özaç,Ferhat Tuluç,Hasan Ala-
göz ve Doğa Arslan KSO Baş-
kanı Zeytinoğlu ile oldukça 
samimiydiler.
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Ticari ve Teknolojik İşbirliği Teklif ve Talepleri

Referans no: BOPL20150129003
Sadece organik gıda üretiminde uzmanlaşmış Polonyalı bir 
şirket kendi ürünlerini (kepekli tahıl gevreği, müsli, kurabiye, 
sebze, makarna, kabuğu çıkarılmış tane, pirinç, vb ve özellik-
le meyve ve sebze suları) yurt dışında satmak için distribütör-
ler veya ticari aracılar aramaktadır.

Referans no: BRUK20150403002
Taşımacılık sektörü için ekipman üretimi yapan İngiliz bir 
firma geliştirdiği depolama ve nakliyede yükü maksimize ede-
cek portatif raf sisteminin raflarını üretebilecek çelik mamul 
üretiminde tecrübeli bir firma ile üretim anlaşması yapmak 
istemektedir. 

Referans no: TOES20150204001
İspanyol üniversitesinden enerji verimliliği çözümleri alanında 
çalışan bir araştırma grubu, ““big data analysis” yöntemleri 
kullanılarak, yönetim binaları/iş merkezlerinde optimum 
enerji yönetimi sağlayan bir çok matematiksel model geliş-
tirmektedir. Konuyla ilgili teknik işbirliği ve / veya araştırma 
işbirliği anlaşmaları aranmaktadır.

Referans no: TOGR20150403001
50 yılı aşkın deneyime sahip bir Yunan şirketi, verimli enerji 
depolama ve elektrik üretimi için Konsantre termal güneş 
enerjisi santrali üzerine bir know-how teknolojisi geliştirmiş-
tir. Şirket servis anlaşmaları ya da bir araştırma işbirliği 
yoluyla teknolojisini geliştirmek için işbirlikleri istemektedir.

Referans no: TONL20130626001
Hollandalı bir KOBİ kablosuz enerji transferi yöntemi ile güç 
dönüşüm çözümleri konusunda uzmanlaşmıştır. KOBİ avan-
tajlı kablosuz enerji transferi uygulamaları için Ar-Ge uz-
manlığı, ortak mühendislik ve üretim kapasitesi işbirliklerine 
açmaktadır. Enerji kayıplarının azaltılması ve hafif tasarımı 
ile yüksek performans sunan teknoloji için ticari anlaşmalar 
ve teknik işbirlikleri aranmaktadır.

Referans no: TRIT20150131001
Çevre izleme ağları konusunda uzmanlaşmış bir Alman şirke-
ti, anlık su, hava ve toprak verilerini izlemede kullanılabilecek 
cihazlar üretmektedir. GPRS veri kaydedicileri internet ve 
istatistiksel değerlendirme yoluyla otomatik veri ölçümü ve 
iletimi sağlayan cihazların kolay kullanılabilirlik ve yüksek 
uzun ömürlü olma avantajları bulunmaktadır. İşbirliği için 
aranan ortaklar sanayici, su tedarikçileri veya ticari ve teknik 
işbirliği için çevresel izleme görevleri ile kamu şirketleridir.

Referans no: TRUK20150325001
Bir İngiliz çevre danışmanlığı şirketi, hurda derileri geri 
kazanma/değerlendirmek için teknikler, yöntemler ve iş 
fırsatları arıyor. Şirket bu alanda çalışacak akademik ya da 
pazarda yer alan sanayicilerle işbirliği yapmak istiyor. Bu 
alanda ürün ya da yöntem geliştirmede kullanılmak üzere bol 
miktarda hammadde sunulabileceği ifade edilmektedir.

AVRUPA İŞLETMELER AĞI DOĞU MARMARA ABİGEM
TİCARİ ve TEKNOLOJİK İŞBİRLİĞİ PLATFORMU

Yayınlanan profiller hakkında bilgi almak yada 
firmanıza uygun profili aramak için Doğu Marma-
ra ABİGEM ile iletişime geçebilirsiniz.

Avrupa İşletmeler Ağı,  Avrupa Birliği ile ilgili konularda, özel-
likle 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 orga-
nizasyon bulunmakta, bu organizasyonlar yaklaşık 4 bin çalışanı 
ile girişimcilere rekabetçi güçlerini desteklemek amacıyla hizmet 
vermektedir.  Yaklaşık 4 bin çalışanın birbiri arasında iletişim kur-
mak için yapılandırılan ağ üzerinde iletişime geçtiğimiz KOBİ’lerin 
bilgileri potansiyel işbirliği fırsatları için yayınlanmaktadır. Proje-
nin amacı projeye dahil olan tüm ülkeler arasındaki ekonomik faa-
liyetleri geliştirmek ve genişletmektir.

Bu bağlamda, Avrupa İşletmeler Ağı Doğu Marmara 
Konsorsiyumu’nun bir parçası olan Doğu Marmara ABİGEM ya-
yınlanan yabancı KOBİ profillerini Türk firmalar ile paylaşmakta 
ve Türk firmaların bilgilerini ticari işbirliği profil formu oluştura-
rak sistemde yayınlamaktadır. Ticari yada teknolojik işbirliği fırsatı 
arayan, dışa açılmak ve pazar payını genişletmek isteyen firmalar 
ücretsiz olarak bu hizmetimizden faydalanabilirler.

Doğu Marmara ABİGEM 
Kocaeli Merkez Ofisi

0 262 323 08 56
Yelda Kanpara ve Burak Çakır

ykanpara@abigemdm.com.tr; bcakir@abigemdm.com.tr
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