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[Başkan’dan mektup ►[Başkan’dan mektup ►[Başkan’dan mektup ►

KSO Yönetim Kurulu Başkanı Ayhan Zeytinoğlu Türkiye’nin ana 
gündeminin önceelikle güvenliğin sağlanması olduğunu dile getirerek, 
“Önce güvenlik daha sonra siyasi ve ekonomik istikrarı sağlayacak 
ortam sağlanmalı.” şeklinde konuştu.

Her türlü ekonomik aktivitenin güven veren,  istikrarlı bir ortam 
içinde yeşereceğine dikkat çeken Ayhan Zeytinoğlu  Türkiye’nin adım 
adım durgunluğa gittiğini ifade ederek “Siyaseten de kritik kısa 
dönemde gerekli adımlar atılmalı.” dedi.

Son dönemde artan terör olayları nedeniyle üzüntülü olduğunu 
dile getiren ve “Polisimize, askerimize, vatandaşımıza yönelik ger-
çekleşen ve devam eden terör saldırıları kınıyor; şiddeti lanetliyoruz. 
Ölenlere Allah’tan rahmet, yakınlarına başsağlığı ve sabırlar diliyo-
ruz.” diyen Başkan Zeytinoğlu, Türkiye’nin uzun zamandır enflas-
yonla mücadelede yüzde 6’nın altına inemediğini, bu amaçla yeni bir 
programa ihtiyaç bulunduğunu, ekonomik büyüme ve refahın birinci 
şartının istikrar olduğu vurguladı. Zeytinoğlu şöyle konuştu:

“Biliyorsunuz geçtiğimiz dönemde koalisyon kurma girişimleri 
sonuçsuz kaldı. 1 Kasım’da tekrar seçime gidiyoruz. Ülkemiz ilk defa 
geçici seçim hükümeti tecrübesi yaşıyor. Ekonomik büyüme ve refa-
hın birinci şartı istikrar. Devlette devamlılığın esas olduğu bilinçle 
yeni hükümetin, bu kritik ve kısa dönemde gerekli adımları atacağını 
bekliyoruz. Yeni kabinenin ülkemiz için hayırlı olmasını diliyoruz.

-ÜLKE EKONOMİSİNDE GELİŞMELER
Geçtiğimiz ay açıklanan ülkemizin öncü göstergeleri ne yazık ki 

iç açıcı olmamıştır. 
Dış ticaret rakamları da ekonomideki durgunluğun sinyalini 

veriyor. Temmuz ayında ithalatımız gerilemesine rağmen hammadde 
ithalatının düşmesini ve tüketim malı ithalatının düşmeyip tersine 
artıyor olmasını endişe verici buluyoruz. 

Ağustos ayı ihracatımız da 10,5 milyar dolar ile düşük seyrini 
korumaya devam ediyor. Yıllık ihracatımız Temmuz ayı itibariyle 
148,9 milyar dolara geriledi. Oysa OVP’de hedeflenen 173 milyar 
dolar. İhracatımız bu yıl paritenin olumsuz etkisini yaşasa da düşük 
seyrediyor.

Mal gruplarına göre ithalatı incelediğimizde ithalatımızın yakla-
şık yüzde 70’ini oluşturan ara malı ithalatının yılın ilk 7 ayında yüzde 
15 gerilediğini görüyoruz. Toplamda ithalatımız yaklaşık yüzde 
11 gerilediği bir dönemde ise tüketim malı ithalatımızın yüzde 2,2 
arttığını görüyoruz. Tüketim malı ithalatımızdaki gerilemenin asıl 
hedefimiz olması gerekiyor.  

İŞSİZLİK
İşsizlikte düşüş eğiliminin devam ettiğini görüyoruz. Geçen yıla 

göre halen yüksek seyreden işsizlik yılbaşından bu yana gerileyerek 
yüzde 9,3’e düştü. Ekonomideki yavaşlamaya rağmen yılın ilk beş 
ayında 1 milyon 618 bin kişiye iş imkanı sağlandı. Bunu olumlu bir 
gelişme olarak değerlendiriyoruz. 

Mevsimsel olarak işgücüne katılma oranı 0,5 puan artışla yüzde 
51,7’ye yükselirken, istihdam oranı da 0,2 puanlık bir artışla yüzde 
46,9’a yükseldi. Sezonsal olarak işsizlik oranındaki bu düşüşü olağan 

karşılıyoruz ve olumlu değerlendiriyoruz. Yaz aylarında işsizliği aşağı 
çeken hizmetler sektöründe bu yıl turizmden dolayı sorun var. Ekono-
minin çarklarındaki birinin bozulması hemen diğerini etkiliyor.   

KAPASİTE KULLANIMI
Odamız tarafından her ay açıklanan Kocaeli sanayi kuruluşlarının 

kapasite kullanım oranı Ağustos ayında yüzde 70,4 olarak gerçekleş-
ti. Kocaeli sanayinin kapasite kullanım oranı Ağustos ayında geçen 
yılın aynı dönemine göre 0,2 puan düşerken, bir evvelki aya göre 0,4 
puan düştü. İlimizdeki büyük işletmelerin periyodik bakım dönemle-
rinin, Ağustos ayında olması kapasite kullanım oranlarında düşüşe 
neden oldu. Firmalarımızdan aldığımız geri bildirimlerde de Ağustos 
ayının yıllık izin dönemi olması ve fabrika bakımları nedenleriyle 
siparişlerde ve üretimlerde düşüşler olduğunu gördük. 

Ağustos ayında Türkiye genelinde kapasite kullanım oranı; geçen 
yıla göre 0,1 puan artarken geçen aya göre ise 1,1 puanlık bir aza-
lışla 74,8 olarak gerçekleşti. Ağustos ayında hemen hemen tüm mal 
gruplarında azalma oldu.

CARİ AÇIK VE FİNANSMANI
Geçen yılın başından bu yana düşme eğilimi gösteren yıllık cari 

açık 2015 yılında yatay bir seyir izlemeye başladı. Turizm gelirlerinin 
umut verici görülmemesi sebebiyle yaz aylarında cari açığın bekledi-
ğimiz seviyelere gerilemediğini görüyoruz. 

2015 yılında cari açığın finansmanı boyutunda sıkıntılar var. 
Yılın ilk yarısında doğrudan yatırımlardan 4,2 milyar dolar gelirken, 
portföy yatırımlarında 4 milyar dolar çıkışın olduğunu görüyoruz. Bu 
iki kalem birbirini nötürlüyor. 

Dolayısıyla cari açığın finansmanı özel sektörün borçlanması 
(kredi), rezervlerimizle ve nereden geldiği belli olmayan para ile kar-
şılanıyor. Geçen yılın ilk 6 ayında 1,3 milyar dolar rezervlere ilave 
olurken bu yıl 4,5 milyar dolar rezerv varlıklarımızı kullanmışız. 

Açığın finansmanında önemli bir yeri olan ve sıcak para olarak 
adlandırdığımız portföy yatırımlarının ne kadar güvenilir olmadığını 
bu tablodan görüyoruz. 

ENFLASYON / FAİZ / KURLAR
Ağustos ayında ÜFE yıllık yüzde 6,21 ve TÜFE ise yüzde 7,14 

arttı. Ana sanayi grupları sınıflandırmasına göre en yüksek aylık 
artış yüzde 2,16 ile sermaye malı ve yüzde 1,76 ile ara mallarında 
gerçekleşti. Üretici piyasasındaki fiyat artışları tüketici piyasalarına 
yansımaya devam ediyor. 

Enflasyonla ilgi merkez bankasının açıklamalarını not etmiş 
bulunuyoruz. Dikkati çeken hususlar birkaç maddede toplanabilir.

Birincisi enflasyon belirli bir alt seviyeleri artık kıramıyor. Bunu 
görmekteyiz. Global anlamda uzun süredir düşük enflasyon, hatta 
birçok ülkede sıfıra yakın enflasyon yaşanmasına karşın, Türkiye’de 
hedef enflasyonu seviyelerine inmeyi gerçekleştirmek mümkün 
olamadı.  12 yıldır, 2002-2003 yılları itibariyle yüzde 20’lerin yüzde 
30’ların üzerindeki enflasyon dalgalarının,  yüzde 6 ile 11 arası bir 
bandı tamamladığımız bir süreç yaşanmakta. 

“2016’yı kaybetmememiz gerekir’ diyen 

Başkan Zeytinoğlu: 

Önce güvenlik sonra istikrar
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Ancak esas hedefimiz olan bir alt kategoriye, ki AB açısından Maastricht kriterlerine uya-
madığımız bir husus oluyor. Yani enflasyonun yüzde 2’ler 3’ler mertebesine düşürülmesi olayı. 
Demek ki yeni ekonomik dönemin enflasyonda reform gerektirecek nitelikte olmasını arzularız. 
Geçmişte enflasyonu tek haneye indirelim denmişti.  Bu bir dönem olarak başarıldı fakat son 
5-6 seneye baktığımızda ise yüzde 5 olan, hatta 6 olan düşük döneme geçemedik. Demek ki bu 
yeni bir yapısal reforma işaret ediyor, yeni bir dönem gerektiriyor.

Burada son açıklanan verilerde ikinci dikkati çeken değerlendirilebilecek mikro bir hu-
sus; herkesin bildiği gibi kurlardaki yüksek seyir, mal ve hizmet grupları itibariyle parti parti 
yansımaktadır. Ağustos verilerinde gördüğünüz hizmetler grubu içinde yer alan otel ve lokanta 
grubundaki yıllık yüzde 15’e yakın enflasyon bunun teyididir. 

Basit olarak anlatmak gerekirse; örneğin bir otele giden yabancıya oda fiyatı 100 dolar 
deniyor ise, TL ile ödeyecek olan için de 100 dolar cari olarak istenmektedir. Dolayısıyla oda fi-
yatında bir sene öncesinde 230 TL istenir iken bugün 300 TL isteniyor. Kurdaki etkiyi; cari ola-
rak en fazla otel ve lokantaya yansıdığı için buradan gördüm. O zaman enflasyon otomatikman 
kurdan dolayı vurmuş oluyor.  Bunu niye söylüyorum; otel ve lokantada yıllık enflasyon yüzde 15 
iken genel enflasyon verisi yüzde 7 civarında. Bunun ikincil etkilerini parti parti yaşayacağımızı 
bekleyebiliriz. Bu kurla ilgili olumsuz tarafı.

İkinci taraf ise petrol-enerji fiyatlarıyla ilgili taraf.  Petroldeki uzun dönemli ortalamaların 
altında seviyeleri yaşıyoruz, 40-50 dolar arasında bir bant yaşıyoruz. Bu bir bakıma kriz send-
romu yaşanan ortamda şans diye değerlendirilebilir.  Enflasyon verilerinde de zaten petrolden 
kaynaklanan ikinci derece etki azalma yönünde görülmektedir. Bakarsanız; aylık enerji 
fiyatlarında %0,05 gerileme oldu.

Toplamda baktığımızda iki etkiden; kurdan kaynaklanan etki 
olumsuz, enerjiden etkilenen nispeten daha olumlu yaşanıyor. Bu 
noktada endişemiz; birisi kurun parti parti mal ve hizmetlerde daha 
geniş bir tabana yayılma riski, ikincisi de enerji fiyatlarında global 
beklenmedik yukarı artışlar olmasıdır. Bunların olamaması halinde 
kurda daha yukarı seviye olmazsa, petrol fiyatları da bu seviyelerde 
dengede kalırsa enflasyon yılsonu itibariyle yüzde 8’in altına tamam-
layacağını bekliyoruz.  

Bir de buraya dış faktörü eklememiz gerekiyor. Türkiye’de 90’lı yıl-
ların yüksek enflasyonunda, 2000’li yıllarda yüzde 10’ların dahi altına 
geldiğimiz dönemde, dünyadaki dolar likitidesindeki yükselişin 
etkili olduğunu da not etmeliyiz. 

Yani iç faktörlerden ziyade, dış faktör katkı-
sıyla enflasyonda düşüşün bizi çok da aldatma-
ması gerekir. Şu anda da önümüzdeki sürece 
baktığımızda Amerika piyasaları ve FED ile 
başlayabilecek bir faiz yükselmesi bizim için 
daha yüksek enflasyon ve faiz oranlarına 
işaret edebilecektir. 

Doğal olarak kısa zaman önce söylediği-
miz gibi enflasyondaki yeni reform dönemi 
iç piyasada rasyonel üretim, rasyonel sanayi 
tercihlemesi, sanayiyi bütünleyen para ve 
maliye politikası ile olacaktır. Önümüz-
deki sürecin türbülans şiddetinin yüksek 
olma endişesini taşımaktayız. Böyle bir 
atmosferde rekabet gücümüzü hızla yukarı 
çekmek zorundayız.  Sanayide, teknolojide 
ve hizmetlerde rekabet gücümüzü hızla 
yukarılara çekmek zorunda olduğumuza 
inanıyorum. 

SANAYİ ÜRETİMİ
Sanayi Üretim Endeksinin yılın ikinci 

çeyreğinde hızlandığını görüyoruz (Haziran en-
deksi 8 Eylül Salı açıklanıyor). Bu artışın ikinci 
çeyrek büyümeye olumlu katkı vereceğini bek-
liyoruz (10 Eylül Perşembe günü açıklanıyor). 
Ancak bu pozitif ivmenin yılın üçüncü çeyreğinde 
devam etmesini beklemiyoruz. Nitekim jeopoli-
tik gerginliklerin yanı sıra koalisyon hükümetin 
kurulamaması sanayi üretimini engelleyebilecek 
faktörler.“
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ULUSLARARASI 
GELİŞMELER
*ABD Merkez Bankası 

FED’in faiz artırım kararını ne 
zaman uygulayacağına yönelik 
belirsizlik sürüyor.

*Çin’de büyümenin yavaş-
laması tüm dünyada etkisini 
gösteriyor.

*Diğer yandan Avrupa 
Birliği’ndeki ekonomik bü-
yümenin ivme kazanmasını 
sevindirici buluyoruz.

Global olarak önümüzdeki 
süreçte daha türbülanslı eko-
nomideki dalgalı geçecek bir 
süreç var. Çin’in hızlı büyüme-
sinin hızla yavaşlamış olması 
global dengeleri alt üst etmiş-
tir. Bu oyunun arkasında kim 
var onu anlamak ayrı bir olay, 
bu oyuna karşı tedbirli olmak 
ayrı bir olay. 

Çin kısa vadede büyüme 
hızının yavaşlamasıyla birlikte 
iç piyasasında da ekonomik 
ve sosyal sorunlar yaşamaya 
adaydır. Buna karşı Yuan’da 
tedbiren devalüasyon yapmala-
rı zorunluluk olmuştur. Ancak 
o zorunluluk bize Asya krizini 
hatırlatmaktadır. Nitekim 
Asya krizinin öncesinde yine 
Çin devalüasyon da içeren bir 
sürü ciddi hamleler yapmıştır. 
Ve arkasından diğer ülkelerde-
ki yaşanan mali çöküşler, eko-
nomik krizler, Rusya’dan Latin 
Amerika’ya kadar uzanmıştır. 

O yüzden Çin’in yüzde 2’lik 
devalüasyonu hiç de hafife 
alınacak bir durum değil-
dir. Avrupa Birliğini’nin yeni 
yeni canlanmaya çalıştığı, 
Amerika’nın canlandığını gör-
düğümüz bir atmosferde Çin’in 
stres yaşaması global dengeler-
deki değişimin göstergesidir. 
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B20 Türkiye 
küresel ekonominin taleplerini belirledi

B20 Türkiye Konferansı, B20 Türkiye ve TOBB Başkanı 
M. Rifat Hisarcıklıoğlu’nun ev sahipliğinde Cumhurbaşka-
nı Recep Tayyip Erdoğan ve küresel ekonominin önde gelen 
aktörlerinin katılımıyla açıldı. Hisarcıklıoğlu B20 Türkiye 
olarak çok çalıştıklarını ve G20 Liderlerine sunulmak üzere 
19 maddelik talepler listesini oluşturduklarını anlattı. Talepler 
Cumhurbaşkanı Erdoğan’a iletildi. 

Hisarcıklıoğlu açılış oturumunda yaptığı konuşmada, 
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 2002’deki ilk baş-
bakanlık döneminden bu yana, özel sektör dostu bir yaklaşım 
sergilediğini, Türkiye’nin gerçek bir piyasa ekonomisine dö-
nüşmesinde bir çok reformu hayata geçirerek, önemli başarıya 
imza attığını ifade etti.

M. Rifat Hisarcıklıoğlu, 61 ülkeden bin 100’ü aşkın kişinin 
katılacağı konferansta dünyanın en büyük iş örgütlerini ve en 
büyük üst yöneticilerini ağırladıklarına dikkati çekerek, B20 
faaliyetlerine SOCAR, KOÇ Holding, Doğuş Grubu, Fiba Hol-
ding ve Vestel’in “stratejik partner” olarak destek verdiğini 
kaydetti.

Bu yıl G20 sürecini çok önemsediklerinin altını çizen Hisar-
cıklıoğlu, “G20, 8 ülke dünyayı yönetmeye yetmeyince ortaya 
çıkan bir mekanizmadır. Ben G20’yi, oluşmakta olan yeni 
dünyaya uyum sağlama çabası olarak görüyorum. Bu doğru 
adımı destekliyoruz” şeklinde konuştu.

 Son 6 yıldır küresel büyümede istikrarın bir türlü yaka-
lanamadığını, ABD ve Avrupa başta olmak üzere, merkez ülke-
lerde sorunlar olduğunu anlatan Hisarcıklıoğlu, şöyle konuştu:

“Onlar toparlanmaya başladı. Ama, bugün de gelişmekte 

olan ülkeler sıkıntı yaşıyor. Geçmiş yıllarda, ticaret küresel 
büyümenin motoruydu. Şimdi ise ticaret istediğimiz gibi art-
mıyor. Bir başka deyişle, pasta istediğimiz hızda büyümüyor. 
Bu da bütün dünyada korumacı politikaları körüklüyor. Genç 
işsizlik oldukça yüksek seviyelerde. Bazı ülkelerde gelişmiş 
20 ülkedeki gençlerin yüzde 40’ı işsiz durumda. Geçtiğimiz 
30-40 yıllık dönemde, uygulanan kapsayıcı olmayan politika-
lar nedeniyle, dünyada eşitsizlikler artıyor. Eşitsizlik konusu, 
giderek ekonomik bir problem olmaktan çıkıp, toplumsal bir 
problem haline gelmeye başladı. Hatta son dönemde, tüm dün-
yada artan güvenlik açığının ve çatışmaların, artan eşitsizlik 
ve kapsayıcı olmayan politikalar ile yakından bağlantılı olduğu 
kanaatindeyim.”

 
-”Küresel ekonomi yeni bir para politikasına 
geçiş yapıyor”
Hisarcıklıoğlu, iş dünyası olarak, kısa vadede yeni bir so-

runla karşı karşıya olduklarını vurgulayarak, “Küresel ekono-
mi yeni bir para politikasına geçiş yapıyor” ifadesini kullandı.

ABD Merkez Bankasının muslukları kıstığı, başta Avru-
pa Merkez Bankası olmak üzere, bazı merkez bankalarının 
parasal genişlemeye gittiği günleri yaşadıklarını anımsatan 
Hisarcıklıoğlu, “Ulusal gibi görünen kararların etkileri küresel 
oluyor. Bu gelişmeler, bizler için son derece sıra dışı bir du-
rum” diye konuştu.

Hisarcıklıoğlu, “kur savaşları” olarak adlandırılan bir 
dönemden geçildiğine işaret ederek, şöyle devam etti:

“En güçlü paraların yüzde 10’lar düzeyinde değer kaybının 

Ankara’da gerçekleştirilen toplantıda 9 aylık sürede 5 kıtada yapılan 19  büyük toplantının ardından B 
20 Türkiye tarafından hazırlanan ve küresel ekonominin tüm aktörlerine fayda sağlayacağı düşünülen 19 

talepten oluşan rapor, TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu tarafından G 20 liderlerine ulaştırılmak üzere 
Cumhurbaşkanı Erdoğan’a teslim edildi.

[B20 Türkiye ►
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normal karşılandığı ilginç bir dönem. Tüm bunlar, küresel eko-
nomideki belirsizliklerin, hala ne kadar fazla olduğunu gözler 
önüne seriyor. Bu küresel sorunların çözümü için de küresel 
bir koordinasyon mekanizmasına ihtiyacımız var. G20 bu 
yüzden çok önemli. Çünkü hepimiz çok iyi biliyoruz ki küresel 
sorunlarımıza, küresel çözümleri ancak G20’de bulabiliriz ve 
G20 liderlerini etkileyebilecek, küresel gündemi yönlendire-
bilecek, çok önemli bir fırsat önümüzde duruyor. Umarım, 
kasım ayında Antalya’da, Sayın Cumhurbaşkanımızın misafiri 
olacak liderler, küresel ekonomiye yön verecek somut adımlar 
atacaklardır. Çünkü küresel iş dünyası olarak, G20 liderlerinin 
bizlere yol göstermesine ihtiyacımız var. Kısacası, deniz dalga-
lı, kaptanlara, dümende ihtiyacımız var.”

 
-”Dünyanın etrafında 4 turdan fazla attık”
B20’nin süregelen çalışma alanları olan “ticaret, altyapı 

ve yatırımlar, büyümenin finansmanı, istihdam, KOBİ’ler ve 
yolsuzlukla mücadele” konusunda güçlü bir liderlik kadrosu 
kurduklarının altını çizen Hisarcıklıoğlu, “Ali Koç istihdamda, 
Güler Sabancı ticarette, Ferit Şahenk altyapıda, Hüsnü Özye-
ğin finansta, Ayhan Zeytinoğlu yolsuzlukla mücadelede, Melih 
Yurter KOBİ’lerde başı çektiler” dedi.

Hisarcıklıoğlu, B20’yi, hükümetin de destekleriyle ve 
sahiplenmesiyle KOBİ’lere de açtıklarının altını çizerek, hem 
G20’de hem de B20’de, “KOBİ’ler nasıl büyür”, “Büyük 
şirketlerle nasıl ortaklılar kurar” meselesini, gündemin ana 
maddesi haline getirdiklerini kaydetti.

Dünya KOBİ Forumu (World SME Forum) adında, 
KOBİ’lerin sorunlarını sahiplenecek, KOBİ’lerin hamisi olacak 
uluslararası bir kurum kurduklarını anımsatan Hisarcıklıoğlu, 
B20’nin öncülüğünde, dünyanın en büyük iş örgütü ICC ile 
TOBB’un kurucu olduğu İstanbul merkezli bu yeni kuruluşa, 
tüm G20 hükümetlerinden, Dünya Bankası’ndan ve OECD’den 
destek bulduklarını belirtti.

Hisarcıklıoğlu, hem Türkiye’yi hem de B20’yi anlatmak 
için 9 aylık sürede 5 kıtada 12 büyük toplantı organize 
ettiklerini dile getirerek, “Toplamda 170 bin kilometre yol 
yaptık. Yani dünyanın etrafında 4 turdan fazla attık” ifadesini 
kullandı.

 
- G20’ye 19 talepten oluşan rapor
Tüm bu sürecin sonunda hazırladıkları 19 talepten oluşan 

B20 Raporu’nu Cumhurbaşkanı Erdoğan’a teslim edeceklerini 
anlatan Hisarcıklıoğlu, şunları kaydetti:

“Sayın Cumhurbaşkanı’mızın taleplerimizi G20 liderlerine 
en etkili şekilde ileteceğinden ve bu taleplerin yerine getirilmesi 
için çaba göstereceğinden eminim. 

Sadece iş dünyası için değil, küresel ekonominin tüm ak-
törleri için fayda sağlayacak taleplerimiz var. Ticaret serbest 
olsun, önümüze duvarlar çekilmesin istiyoruz. Altyapı yatırım-
ları şeffaf bir şekilde projelendirilsin ki finansman sağlamak 
kolay olsun istiyoruz. 2008 krizinden beri devam eden finansal 
reformlar tamamlansın ki piyasada belirsizlik ortadan kalksın 
istiyoruz. 

Hızla değişen teknolojiye adaptasyonu sağlayacak bir mes-
leki eğitim altyapımız olsun ki kadınlarımıza ve gençlerimize 
daha kolay iş bulalım istiyoruz. KOBİ’lerin küresel ekonomiye 
entegrasyonu için küresel politikalar geliştirilsin ki KOBİ’ler 
sahipsiz kalmasın istiyoruz. G20 Türkiye ve B20 Türkiye’nin 
çabaları sonucu, artık bin kişilik salonlara sığamaz olduk. Bu 
yoğunlukta bir katılıma, ilk kez Türkiye’nin G20, B20 dönem 
başkanlığında şahit oluyoruz. İki gün boyunca 21 oturumda, 
toplam 123 konuşmacıyla programımızı tamamlayacağız.”

 -B20 Türkiye’den 19 tavsiye
B20 Türkiye’nin küresel ekonominin sorunlarına yönelik 19 

önerisi şöyle:
-DTÖ Ticareti Kolaylaştırma Anlaşmasının onaylanması ve 

yürürlüğe koyulması
-Küresel finansal reform gündeminin nihai hale getirilmesi 

ve onaylanması
- Kanunlar arasındaki bütünlüğün sağlanmasının vurgu-

lanması ve finansal reform gündemindeki danışma sürecinin 
iyileştirilmesi

-G20’nin Şirketlerde Hak Sahipliği Şeffaflığı 
Prensipleri’nin uygulanması

- Ortak bir uluslar arası yatırım prensipleri setinin oluş-
turulması ve yabancı doğrudan yatırımın vergilendirilmesine 
ilişkin daha fazla şeffaflık ve uyumun gözetilmesi

- G20 büyüme hedefleriyle bağlantılı olarak ülkelere özel 
altyapı yatırımı stratejilerinin geliştirilmesi

- Altyapının menkul değer olarak geliştirilebilmesini kolay-
laştırmak amacıyla altyapı yatırım ekosisteminin iyileştirilmesi

- Özellikle teknik, yönetsel ve girişimcilik becerilerini 
dikkate alacak biçimde, beceri açıklarını gidermeye yönelik 
programların geliştirilmesi ve finanse edilmesi

- İstihdam olanaklarını arttırmak için işgücü piyasalarını 
daha dinamik ve kapsayıcı yapacak kapsamlı yapısal reformla-
rın uygulanması

- Genç istihdamının ve kadınların istihdama katılım oranla-
rının arttırılması

- KOBİ kredi güvenilirliği ile ilgili verilerin daha şeffaf ve 
kolay erişilebilir yapılarak KOBİlere kredi sağlama konusun-
daki riskleri azaltacak bir takım finansal araçların daha etkin 
kullanılabilmesinin sağlanması

- Politika, düzenleme ve standartların desteklenerek ve 
uyumlaştırılarak KOBİlerin alternatif finansmana erişiminin 
genişletilmesi ve derinleştirilmesi

- KOBİlerin uluslar arası standartlara uyum sağlaması için 
destek verilmesi ve KOBİlerin uluslar arası pazarlara erişim-
lerinin kapasite geliştirme ve teknik yardım programlarıyla 
iyileştirilmesi

- 5 yıllık küresel geniş bant bağlantısı hedefinin G20 üyesi 
ülkelerin büyüme stratejilerine entegre edilmesi ve KOBİlerin 
dijital ekonomiye ve inovasyon ekosistemlerine erişiminin pay-
daş işbirliği aracılığıyla iyileştirilmesi

- Gelişen dijital ekonomi için küresel ticaret sisteminin 
iyileştirilmesi

- G20 ülkeleri için bir girişimcilik vizesi programı başlatıl-
ması

- Korumacılığın askıya konusundaki taahhütlerin yeniden 
vurgulanması,  özellikle yerelleştirme önlemlerini de içeren 
ticarete tarife dışı engelleri barındıran mevcut korumacı ön-
lemlerin geriye çekilmesi

- Beş yıl içerisinde kamu-özel işbirliği aracılığıyla tüm G20 
ülkelerinde gümrük prosedürleri ve sınırlar arası geçiş sistem-
leri için kapsamlı bir dijital ortamın geliştirilmesi ve adapte 
edilmesi

- Kamu alımları dijitalleştirilmesi, High Level Reporting 
Mechanisms (iş omdusmanlarının) geliştirilmesi ve kamu 
alımları prosedürleri için iş uyumluluk programlarının teşvik 
edilmesi

 
-Cumhurbaşkanı Erdoğan
 Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ise konuşmasında, 

Türkiye’nin terör ve teröristle mücadelesini, tek başına kalsa 
da sonuna kadar sürdüreceğini belirterek, “Bazı ülkelerin 
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kendi çıkarlarına göre terör örgütleri arasında ayrım yaparak 
kimine karşı mücadele ederken kimini de doğrudan veya dolay-
lı olarak desteklemesini huzurlarınızda bir kez daha şiddetle 
kınıyorum” dedi

Erdoğan, TOBB’un ev sahipliğinde düzenlenen “B20 
Türkiye Konferansı”nın açılış oturumunda yaptığı konuşmaya, 
konferansın başarılı geçmesini dileyerek başladı.

Mardin’in Dargeçit ilçesinde teröristlerin saldırısı sonucu 
şehit olan biri emniyet amiri dört polise Allah’tan rahmet 
dileyen Erdoğan, şehitlerin yakınlarına ve polis teşkilatına da 
başsağlığı dileğini iletti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Bin yıldır büyük mücadelelerle 
şehitlerimizin ve gazilerimizin fedakarlıklarıyla yaşadığımız 
bu vatan uğrunda dökülen tek damla kan, akıtılan tek damla 
gözyaşı boşa gitmemiştir. İnşallah bugün de boşa gitmeye-
cektir. Türkiye, terörle ve teröristle mücadelesini, tek başına 
kalsa da sonuna kadar sürdürecektir. Bazı ülkelerin kendi 
çıkarlarına göre terör örgütleri arasında ayrım yaparak kimine 
karşı mücadele ederken kimini de doğrudan veya dolaylı olarak 
desteklemesini huzurlarınızda bir kez daha şiddetle kınıyorum. 
Terör ateşinin, ilk olarak nerede alev alırsa alsın, sonunda 
mutlaka tüm dünyayı yakıp kavuran bir felakete dönüşeceği 
asla unutulmamalıdır. Terörle mücadele konusunda, Batı başta 
olmak üzere tüm dünyayı hassas olmaya, işbirliği yapmaya 
davet ediyorum” diye konuştu.

 
- “Küresel sorunlara, küresel çözümler bulunması 
gerekiyor”
G20’nin 1999’da kurulduğunu ve 2008’de liderler seviyesi-

ne yükseltildiğini anımsatan Erdoğan, platformun özellikle tüm 
dünyayı etkileyen küresel mali krizin atlatılmasında önemli rol 
oynadığını söyledi. 

Bu yıl, Türkiye’nin dönem başkanlığını yaptığı G20’nin 
küresel ekonomik politikaların belirlenmesinde en etkili diyalog 
mekanizmalarından biri haline geldiğine işaret eden Cumhur-
başkanı Erdoğan, 2008’den bu yana G20 zirvelerine katıl-
mış birisi olarak kaydedilen ilerlemeyi yakından gördüğünü 
aktardı.

Erdoğan, G20’yi etkin kılan en önemli sebeplerden birinin, 
katılımcı ülke ve kuruluşların liderleriyle birlikte iş dünyası 
başta olmak üzere ekonomik ve sosyal tüm tarafları bir araya 
getirmesi olduğunu dile getirerek, “Bu süreçte yaptığım en 
önemli tespit, sadece tek tek ülkelerin çıkarlarının değil küresel 
ihtiyaçların da göz önünde bulundurularak alınan kararların 
çok daha etkili, çok daha çözüme dönük olduğudur. Küre-
sel sorunlara, küresel çözümler bulunması gerekiyor. G20 
platformunda, bu çerçevede her geçen yıl daha da güçlenen 
bir anlayış birliğinin oluştuğunu memnuniyetle görüyorum” 
değerlendirmesini yaptı.

 - “G20’nin küresel barış ve istikrara da katkı 
yapmasını sağlamak zorundayız”
 Her ekonomik gelişmenin ilgili ülke ile tüm dünyayı da et-

kilediği bir dönemde, bu anlayışla, birlikte hareket edilmesinin 
büyük önem taşıdığını vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
ülkelerin içine düştüğü sıkıntıları aşma yönündeki gayretleri-
nin güçlü bir iş birliğiyle desteklenmesinin, “bir takım oyunu” 
şeklinde sergilenmesinin sorunların daha kolay aşılmasını 
sağlayacağını kaydetti.

Erdoğan, “Türkiye olarak biz, 2008 yılındaki küresel 
finans krizini bu yaklaşımla aldığımız önlemler sayesinde 
sınırlı bir kayıpla atlattık. Dünyanın yeni bir küresel ekonomik 
sıkıntının eşiğinde olduğu şu günlerde aynı yolu hep birlikte 
takip etmek mecburiyetindeyiz. G20, bu ihtiyacı karşılayacak 
en önemli ekonomik işbirliği platformu olarak önümüzdeki 
dönemde çok daha büyük görevler ifa etme potansiyeline sahip-
tir” ifadesini kullandı.

Sadece bir ekonomik iş birliği zemini olarak işlemesi halin-
de G20’nin arzu edilen etkiye sahip olamayacağının altını çizen 
Cumhurbaşkanı Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

“G20’nin aynı zamanda küresel barış ve istikrara da katkı 
yapmasını sağlamak zorundayız. Çünkü küresel düzeyde barış, 
huzur, güven ortamı sağlanmadan ekonomik hedeflere ulaşıla-
bilmesi mümkün değildir. Bu vasfıyla G20, aldığı kararlar ve 
sergilediği duruşla dünyadaki her bir bireyin hayatına doğru-
dan etki etme gücüne sahiptir. G20 liderleri olarak bu bilinçle 
hareket ediyoruz, etmek mecburiyetindeyiz.

Bu yapının en etkili ve en önemli unsurlarından olan B20 
Açılım Grubu’nun da aynı anlayışla çalışmalarını sürdürdüğüne 
inanıyorum. Siyasi liderlerin ve iş dünyasının bu platformda 
gösterecekleri karşılıklı uyum ve iş birliği küresel sorunların 
çözümünü kolaylaştıracaktır. Bunun için platform mekanizma-
larında geliştirilen politikaların ve gündeme getirilen önerilerin 
birbirlerini tamamlayıcı mahiyette olması şarttır.”

 
- “KOBİ’lerle ilgili gelişmeleri yakından takip edeceğiz”
G20 platformunun en kapsayıcı açılım grubu olan B20’nin, 

bu yıl hem faaliyet alanını genişleterek hem de üye sayısını 
artırarak başarılı bir performans ortaya koyduğuna dikkati 
çeken Erdoğan, Dünya KOBİ Forumu, bölgesel istişare toplan-
tıları, zirveler ve diğer pek çok etkinlikle güçlendirilen “B20 
Türkiye”nin, artık küresel iş dünyasının en önemli platformla-
rından biri haline geldiğini söyledi.

TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu’na çalışmalara verdiği 
katkı dolayısıyla teşekkür eden Erdoğan, “Zor bir dönemden 
geçen küresel ekonominin yeni ve tüm dünya için umut vade-
den bir gelişme düzeyine bir an önce ulaşmasını samimiyetle 
arzu ediyoruz. Antalya’da, kasım ayında düzenlenecek G20 
Zirvesi’nde liderlere sunulacak önerilerin somutlaştırılacağı 

[B20 Türkiye ►
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B20 Türkiye Konferansı’nın gündemindeki konuların haya-
ta geçirilmesi için gelecek yıllarda da çaba göstereceklerini 
belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ilk kez bu yıl gündeme getirilen 
KOBİ’lerle ilgili gelişmeleri çok yakından takip edeceklerine de 
vurgu yaptı.

 
- “Krizin fırsata dönüştürülmesi mümkün”
G20’nin en önemli hedefinin güçlü, dengeli ve sürdürülebilir 

bir küresel büyümenin sağlanması olduğunu belirten Erdoğan, 
şunları söyledi:

“Küresel ekonomideki kırılganlığın devam ediyor olması, 
bu konudaki en önemli sorundur. Yaşanan krizin gerisinde 
yapısal değişimlerin de rolü olduğunu biliyoruz. Yaşanan krizin 
fırsata dönüştürülmesi ve değişim için yeni imkanların oluştu-
rulmasına vesile olması mümkündür. Bilhassa gelişmekte olan 
ülkeler ve Asya bölgesi bu bakımdan tarihi bir fırsatla karşı 
karşıyadır.

Açık söylüyorum, bugün Pekin-İstanbul Hattı’nı dikkate 
almayan hiçbir ekonomik, siyasi, sosyal, kültürel projenin 
başarıya ulaşma şansı yoktur. Bilhassa önümüzdeki 10 yılda 
ulaşımda, enerjide, ticarette ve diğer alanlarda yaşanacak de-
ğişimin merkezinde bu hat bulunacaktır. Londra’dan başlayıp 
Pekin’e kadar uzanan tarihi İpek Yolu’nun canlandırılması 
mahiyetindeki demiryolu projesini önümüzdeki yeni dönemin 
sembolü olarak kabul ediyoruz. Halen hizmette olan Mar-
maray ve Boğaz’da inşa edilen üçüncü köprünün üzerindeki 
demiryolu hattı bu muazzam projenin iki kıtayı birleştiren 
unsurlardır.”

 
-Başbakan Yardımcısı Cevdet Yılmaz
Başbakan Yardımcısı Cevdet Yılmaz, “Bugün itibarıyla 

dünya ekonomisinin önündeki en büyük sorun olarak kredibilite 
açığını görüyoruz. Bu açığı ne kadar çabuk kapatırsak, o ka-
dar hızlı güven oluşacaktır ve güçlü bir büyümeyi, sürdürebilir 
bir büyümeyi getirecektir” ifadelerini kullandı.

Yılmaz, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ev 
sahipliğinde düzenlenen “B20 Türkiye Konferansı”nın açılış 
oturumunda bir konuşma yaptı.

En temel küresel ekonomik iş birliği platformu olan G20’ye 
2010’dan itibaren yürütülen faaliyetler ile önemli katkılar 
sunan B20 açılım grubunun “Türkiye Konferansı”nın 2 gün sü-
receğini anlatan Yılmaz, toplantıda “küresel gelişmeler, temel 
makro konular, G20 ve B20 gündeminde sağlanan ilerleme-
ler ile B20’nin G20 liderlerine sunacağı tavsiyeler” de dahil 
olmak üzere çok kapsamlı bir gündemin bulunduğunu bildirdi.

“Geçtiğimiz sene aralık ayında G20 dönem başkanlığını 
devralır almaz, 2015 yılı gündemine ilişkin önceliklerimizi 
kamuoyuyla paylaştık ve bu yönde de hızla hareket ettik” diyen 

Yılmaz, gelinen noktada G20 gündeminde beklenen çıktıları 
yakalamak yönünde oldukça iyi bir mesafe alındığını söyledi.

 
- “Kapsayıcılık, uygulama ve yatırım” başlıkları
G20 gündeminin oldukça kapsamlı bir görünüm arz ettiğini 

belirten Yılmaz, “Biz de bu görünüme üç önemli başlıkla 
katkıda bulunmaya çalıştık. Bunlar ‘kapsayıcılık’, ‘uygulama’ 
ve ‘yatırım’ başlıkları. İngilizce ifadesiyle ‘3 I’ (Inclusiveness, 
Implementation ve de Investment) diyoruz” dedi.

Bu 3 önceliğin G20 üyeleri arasında çok geniş bir kabul 
gördüğünü ve bunlara ilişkin geniş bir sahiplik oluştuğunu ifade 
eden Yılmaz, bunun da kendilerini çok memnun ettiğini dile 
getirdi. Yılmaz, şöyle devam etti:

“Birinci başlığımız ‘kapsayıcılık’. Dünyadaki gelişmeden 
herkesin pay alması gerekiyor. Bazı kesimlerin dışında kaldığı, 
bazı kesimlerin yeterince yarar görmediği bir süreci, bir büyü-
me kalkınma sürecini, ne ülkemiz içinde ne dünyada hiçbirimiz 
arzu etmeyiz. 

Bu çerçevede de küçük ve orta boy işletmelerin yani 
KOBİ’lerin sorunlarına özel olarak eğildik. Yatay bir öncelik 
olarak KOBİ’leri belirledik ve her G20 gündem maddesinde 
buna yer verdik.”

 
-”Yoğun KOBİ ilgisi G-20 gündeminde ilk defa yer aldı”
Bu konunun G20 üyeleri içerisinde de geniş kabul gördü-

ğünü anlatan Yılmaz, “Şunu ifade etmek isterim ki, bu denli 
yoğun KOBİ ilgisi G20 gündeminde ilk defa yer almaktadır” 
dedi.

 Uluslararası platformlarda KOBİ’lerin beklentilerini, 
görüşlerini ve şikayetlerini temsil etmek üzere Uluslararası 
Ticaret Odasıyla beraber Dünya KOBİ Forumu’nu kurduklarına 
işaret eden Yılmaz, bunun da kendilerinin G20 Dönem Başkan-
lığında en önemli yapılan çalışmalardan biri olduğunu söyledi.

Yılmaz, ayrıca KOBİ’lerin finansmana erişimini iyileştir-
meye yönelik temel ilkeler seti ve KOBİ Finansmanı Ortak 
Eylem Planını da bu dönemde hazırlandıklarını hatırlatarak, 
bu çalışmaların devam ettiğini bildirdi.

 
-”Büyümenin motoru yatırımlar” 
Üçüncü başlığın ise “yatırımlar” olduğunu belirten Yılmaz, 

“Büyümenin motorunu yatırımlar oluşturuyor. Kamunun ve 
özel sektörün, içerideki yatırımcıların veya küresel yatırımcıla-
rın yaptığı yatırımlar. Dolayısıyla bu da sağlıklı, sürdürülebilir 
bir büyüme için vazgeçilmez önemde bir kavram” görüşüne yer 
verdi.

Yılmaz, “Bugün dünyada önemli bir dönemden geçiyoruz, 
aslında içinden geçtiğimiz bu dönem dünya finansal piyasala-
rındaki dalgalanmalar, bu yıl yapılacak zirveyi olduğundan da 
önemli bir konuma getirmiş durumda” ifadelerine yer verdi.
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TOBB’un ev sahipliğinde düzenlenen “B20 Türkiye 

Konferansı” kapsamında gerçekleştirilen “B20’nin Büyüme 
Odaklı Gündemi” başlıklı oturumda konuşan B20 Türkiye 
ve TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, küresel ekonomi-
nin belirsiz bir hal aldığını söyledi. 

Hisarcıklıoğlu konuşmasında,  dünya genelinde 200 
milyondan fazla insanın işini kaybettiğini hatırlattı. M. 
Rifat Hisarcıklıoğlu, “Bütün bunlar iş dünyası için iyi değil. 
Ancak G20’nin eylemde bulunması ve küresel ekonomiye 
istikrarı getirmesi için bir fırsat” şeklinde konuştu.

Sorunların ancak küresel iş birliğiyle çözüleceğini 
vurgulayan Hisarcıklıoğlu, inovasyonun desteklenmesi, adil 
rekabetin teşvik edilmesi gerektiğini dile getirdi. Hisar-
cıklıoğlu, G20 ile B20’nin özünün güvenle ilgili olduğunun 
altını çizerek, şunları kaydetti:

“İş yapma yetisinde güven ekonomik ortamın hızlı bir 
şekilde dönüşmesine yol açar. Küresel sistemin yetisine 
yönelik güven de vatandaşlara yöneliktir. İşte bu güveni biz 
kazanmalıyız ve bizler B20 olarak çözüm ortaya koymalı-
yız.”

 
- B20 Türkiye Altyapı ve Yatırımlar Görev Gücü 
Başkanı Ferit Şahenk
B20 Türkiye Altyapı ve Yatırımlar Görev Gücü Başkanı 

Ferit Şahenk ise, para ve mali politikalarının artık uzun 
vadeli büyüme konusunu ele alma noktasında yeterli olma-
dığını belirterek, “Dolayısıyla yapısal reformlar her zaman-
kinden daha önemli” dedi.

Şahenk, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ev 
sahipliğinde düzenlenen “B20 Türkiye Konferansı” kapsa-
mında gerçekleştirilen “B20’nin Büyüme Odaklı Gündemi” 
başlıklı oturumda, kriz sonrasında global ekonominin isteni-
len performansı göstermekten uzak olduğunu söyledi.

Gelişmekte olan ülkelerin ivmelerinde bir yavaşlama ol-
duğuna dikkati çeken Şahenk, büyümenin motoru olacağını 
düşündükleri pazarlarda da sıkıntı bulunduğunu kaydetti.

Küresel büyüme ve tüketimde kriz öncesi ve sonrasın-
da büyük farklar olduğuna işaret eden Şahenk, jeopolitik 
risklerin dünyadaki tabloyu tamamen değiştirdiğini dile 
getirdi. Geçen yıl G20’nin 2018’e kadar büyümeyi yüzde 2 
artırmayı taahhüt ettiğini hatırlatan Şahenk, mevcut durum 

düşünüldüğü zaman bunun önemli bir taahhüt olduğunu 
ifade etti.

 - ICC Başkanı McGraw
McGraw Hill Financial’ın Fahri Başkanı ve Milletlera-

rası Ticaret Odası (ICC) Başkanı Harold McGraw de ICC’de 
6,5 milyon şirket üyesi ve 130 milli komitenin bulunmasının 
yanı sıra tahkim mahkemesinin de yer aldığını ifade ederek, 
“Biz ülkeler için ilerlemeyi ölçmek ve hep bir devamlılık 
sağlamak için çabalıyoruz” dedi.

McGraw, büyüme gündemi oluşturabilmek için “ne 
yapmaya ve neyi çözümlemeye çalışıyorsunuz?” sorusunun 
önem arz ettiğini vurgulayarak, sermaye piyasaları ve ban-
kacılık sistemleri sağlıklı olmazsa büyümenin finansmanının 
oluşturulamayacağını ifade etti.

İnsan sermayesi ve eğitimin çok önemli olduğuna dikkati 
çeken McGraw, “Siz burada aslında gelecekte beraber 
çalışacağınız iş gücüne bakıyorsunuz. Ne tür becerileri 
olsun istiyorsunuz. Bu becerilere sahip olsunlar ki rekabet 
edebilsinler” diye konuştu.

McGraw, ekonomik büyüme sağlayabilmenin yolunun 
ticaretten geçtiğini kaydederek, iş dünyası ve hükümetlerin 
birlikte çalışması gerektiğini ve tek başına başarılı olama-
yacaklarını anlattı.

 
- Eurochambres Başkanı Richard Weber
Eurochambres Başkanı Richard Weber de, G20’den 

geleceğe yönelik yeni bir kılavuz beklediklerini belirterek, 
şöyle konuştu:

“Büyümenin sadece üç yolu vardır. Birincisi savaş. Bu 
iyi olmayan bir yoldur. Savaş yıkar ve ekonomiye yıkım 
sonrası katılımlar olur. Gelecek için bunu istemiyoruz. 
İkinci yolu enflasyondur. Enflasyon, faydayı bir çok kişi ve 
şirketten alır uzağa götürür. Bunu da istemiyoruz. Üçüncü 
yol inovasyondur. İnovasyon büyümeye yönelik odaklanma-
mız gereken alandır. Bu gündem içerisinde bütün ulusların 
odaklandığı nokta.”

Avrupa’daki inovasyonun 3’te 2’sinin KOBİ’ler tara-
fından hayata geçirildiğini kaydeden Weber, “Dolayısıyla 
KOBİ’lerin politikalarına odaklanacak olursak büyüme so-
rununu da ele almış olacağız” değerlendirmesinde bulundu.

B20 olarak ortaya çözüm koymak zorundayız

[B20 Türkiye ►
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G20 üyesi ülkelerdeki işverenleri temsilen B20, çalışan-
ları temsilen ise L20 arasında istihdamın artırılması, büyü-
menin canlandırılması ve çalışma koşullarının iyileştirilmesi 
amacıyla ortak bir deklarasyon imzalandı. Deklarasyonun 
imzalanmasının ardından konuşan TOBB Başkanı Hisar-
cıklıoğlu küresel işçileri temsilen L20, küresel iş dünyası-
nı temsilen de B20 olarak ortak sorunlar olan “büyüme ve 
istihdam” için talepleri bir deklarasyonla yayınladıklarını 
söyledi. 

ATO Congresium’da düzenlenen B20 Türkiye Konferansı 
kapsamında gerçekleştirilen “İstihdam Trendleri ve Ekono-
mik Büyüme” konulu oturumun ardından B20 ile L20 ortak 
deklarasyon imza töreni yapıldı.

İmza törenine, B20 ve işveren tarafını temsilen TOBB ve 
B20 Türkiye Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, B20 İstihdam 
Görev Gücü Koordinatör Başkanı ve Koç Holding Yönetim 
Kurulu Üyesi Ali Koç, B20 Türkiye İstihdam Görev Gücü 
Eş Başkanı ve Uluslararası İşverenler Örgütü (IOE) Başka-
nı Daniel Funes de Rioja, OECD İşveren ve Sanayi Danış-
ma Komitesi (BIAC) Başkanı ve BusinessNZ CEO’su Phil 
O’Reilly ile TİSK Başkanı Yağız Eyüboğlu katıldı.

Törende işçi kesimini temsilen de L20 ve Türk-İş Genel 
Başkanı Ergün Atalay, Hak-İş Başkanı Mahmut Arslan, 
Uluslararası Sendikalar Konfederasyonu (ITUC) Genel Sek-
reteri Sharan Burrow, OECD İşçi Sendikaları Danışma Ko-
mitesi (TUAC) Genel Sekreteri John Evans hazır bulundu.

Oturumlarda B20 ve L20 perspektifinden işsizlik, eğitim, 
yoksulluk gibi konuların konuşulduğunu belirten Hisarcık-
lıoğlu, iki kesim arasında ciddi farklar varmış gibi görünse 
de ortak noktaların çok fazla olduğunu ifade etti.

 
TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, şunları kaydetti:
“Hepimiz daha fazla iş, daha fazla büyüme ve daha iyi 

çalışma koşulları istiyoruz. Hepimiz gençlerimizi işsizliğe 
mahkum etmememiz konusunda mutabıkız, küresel ekono-
minin içinde bulunduğu çalkantılı ortamdan şikayetçiyiz.

Bu kadar ortak noktamız varken, ayrı düştüğümüz ko-
nuları da konuşalım dedik. İşçi, işveren kesimleri olarak, bu 

çabamızın dünyanın barışına, huzuruna, refahına hayırlar 
getirmesini diliyorum.”

 Hisarcıklıoğlu, öğleden sonra deklarasyonu ve talepleri 
G20 Finans ve Çalışma Bakanları ile yapılacak ortak top-
lantıda G20’ye teslim edeceklerini bildirdi.

 
-”Beklenen iyileşme henüz sağlanamadı”
Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay ise küresel ekono-

mide yaşanan 2008 krizinden sonra beklenen iyileşmenin 
henüz sağlanamadığını belirtti.

Pek çok ülkenin kemer sıkma politikaları ile krize çözüm 
araması nedeniyle sosyal sorunların arttığına dikkati çeken 
Atalay, “Emeğin milli gelirden aldığı pay azalmakla kalma-
dı, bugüne kadar kazanılan hak ve özgürlükler kısıtlandı. 
İşçiler sağlıksız ve kötü koşullarda, düşük ücretle, her türlü 
güvenceden uzak, seslerini duyurabilecekleri bir platform-
dan yoksun, örgütsüz bir şekilde çalışmak zorunda kaldı” 
ifadelerini kullandı.

 
-Deklarasyondan
İşveren ve işçi temsilcilerinin imzaladığı deklarasyonda, 

dünyada genç işsizliğinin kabul edilemez bir boyuta geldi-
ğine dikkat çekilirken, istihdamla ilgili kalıcı çözümler için 
genç istihdamına yönelik yapısal tedbirlerin en hızlı şekilde 
alınması gerektiği vurgulandı.

G20 hükümetlerine istihdamı artıracak makroekonomik 
politikalara öncelik vermeleri konusunda da çağrı yapılan 
deklarasyonda, 2025 yılına kadar istihdamda cinsiyet farkı-
nı yüzde 25 azaltma hedefini gerçekleştirmek için G20 ülke-
lerinin katkı sağlaması gerektiği ifade edildi.

Ekonomik büyüme ve kalkınma, daha kaliteli istihdam ve 
daha kaliteli yaşam için kayıt dışı ekonomiden kayıtlı eko-
nomiye geçişin özendirilmesinin önemine işaret edilen dek-
larasyonda, ekonomik ve sosyal politikaların oluşturulma-
sında, işveren ve işçi kesiminin etkin rol oynaması gerektiği 
belirtildi. Deklarasyonla ayrıca G20 liderlerine sosyal diya-
loğun geliştirilmesini teşvik edip desteklemeleri çağrısında 
bulunuldu.

B20 ve L20’den ortak deklarasyon
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Başbakan Ahmet Davutoğlu:
Global finansal pazarlardaki oynaklık 

en önemli sorunlardan biri 
B20 Türkiye Konferansı, Başbakan Davutoğlu’nu ağırlar-

ken, G20’nin Finans Bakanları ve Merkez Bankası Başkan-
ları da “Küresel Düşük Büyüme ve Düşük Faiz Ortamında 
Yol Almak” konulu oturumda biraraya geldi. B20 Türkiye 
ve TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu özel sektörün ulus-
lararası organizasyonlarda sesini daha fazla duyurabilmesi 
gerektiğini vurguladı. 

Başbakan Ahmet Davutoğlu, B20 Türkiye Konferansı’nın 
ikinci gününde “Küresel Görünüm ve Türkiye’nin G20 Dö-
nem Başkanlığı” temalı oturumda konuştu. Başbakan Ah-
met Davutoğlu, global küresel ekonomi için 5 büyük zorluk 
bulunduğunu belirterek, global finansal pazarlardaki oynak-
lığın, iş dünyasının ve dünya liderlerinin önündeki en büyük 
sorunlardan biri olduğunu, dalgalanmanın kısa dönemli 
planlar yapmayı bile mümkün kılmadığını söyledi.

Kalkınmakta olan ekonomilerin, geçmişteki dinamizmi 
artık gösterememesinin bir diğer sorun olduğunu dile geti-
ren Davutoğlu, “Gelişmiş ekonomiler toparlanıyor. Bu da ol-
dukça güzel bir gösterge ama gelişmekte olan ekonomilerin 
dinamizmi olmazsa o zaman büyümeyi artırmanın da imkanı 
yok” diye konuştu.

 Davutoğlu, büyümeyi sağlayabilmek için belli hedefleri 
ortaya koymak gerektiğine dikkati çekerek, yatırım olmadan 
büyümenin sağlanamayacağını vurguladı. Küresel ticaretin 
de beklenmedik şekilde yavaşladığına değinen Davutoğlu, ti-
caretin ekonomik gelişmelerin en önemli itici gücü olduğuna 
işaret etti.

Türkiye’nin ekonomik büyüme oranını artırmaya çalış-
tıklarını bildiren Davutoğlu, son 12 yılda kişi başına geli-
rin 4 kat arttığını belirtti. Türkiye’nin ihracat pazarlarını 
çeşitlendirmek için stratejiye ihtiyaç duyulduğunu söyleyen 
Davutoğlu, AB’de bir kriz yaşandığında oldukça etkili ve tu-
tarlı bir strateji uygulanarak, komşu ülkelerle ticaretin artı-
rıldığını kaydetti.

 
-KOBİ’lere destek vermek gerek
Türkiye’nin dönem başkanlığında KOBİ’lerin ve iş gücü-

nün gelirden aldığı payın ana gündem maddelerinden biri ol-
maya devam edeceğini belirten Davutoğlu “Küresel anlam-
da büyük şirketler olmadığı için gelişmekte olan ülkelerde 
KOBİ’lere destek vermek gerekir ki ekonomi çeşitlendirile-
bilsin, işsizlikle mücadele edilebilsin, istihdam yaratılabil-
sin, rekabet gücü ve büyüme artsın ve inovasyon kapasitesi 
güçlendirilebilsin” diye konuştu.

 
-Finans Bakanları ve Merkez Bankası Başkanları

 “Küresel Düşük Büyüme ve Düşük Faiz Ortamında Yol 
Almak” konulu oturumda ise G20’nun finans bakanları ile 
merkez bankası başkanları konuştu. Oturumun açılışını ise 
B20 Türkiye ve TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu yap-
tı. Hisarcıklıoğlu küresel ekonomide sorunların basit bir ce-
vabının bulunmadığını, dünyanın problemlerinin çok karışık 
olduğunu vurguladı.

Hükümetlerin piyasayı desteklemesi gerektiğini ifade 
eden Hisarcıklıoğlu, ancak piyasalara müdahalenin yatırım-
cılarda paniğe neden olabileceğini dile getirdi.

Yasal düzenlemeler yapılırken, iş dünyasının da görüş-
lerinin alınmasının önemini vurgulayan Hisarcıklıoğlu, özel 
sektörün uluslararası organizasyonlarda daha çok temsil 
edilmesi gerektiğini kaydetti.

  
 -Yatırımlar neden düşük?
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Erdem 

Başçı ise katılımcılarla yatırım konusunu ele alacaklarını, 
yatırımları daha ileriye götürmek için neler yapılması gerek-
tiğini tartışacaklarını söyledi.

Yatırımların düşük olmasının nedenlerine değinen Baş-
çı, “Şüphelilerimiz kimlerdir? Volatilite, oynaklık olabilir, 
ikinci olarak küresel büyüme tahminlerinin daha düşük ol-
masıyla ilgili olabilir, üçüncüsü iş ortamı gibi yapısal bir 
takım konular olabilir” diye konuştu.

Başçı, Fransa Merkez Bankası Başkanı Christian Noyer’e 
sözü verirken, Türkiye’nin komşuları arasında en iyi perfor-
mansı Avrupa Birliği’nin gösterdiğini, istenilen düzeyde ol-
masa da iyileşmelerin bulunduğunu bildirdi.

Noyer de düşük büyüme ortamının arkasında azalan ya-
tırımların olduğuna işaret ederek, “Yatırımın az olmasının 
sebebi tasarrufların artması olabilir. Bazı ülkelerde talep ve 
belirsizlik de bu noktada etkili olabiliyor” ifadelerini kul-
landı.

Yatırımcıların talep noktasında pozitif olması halinde 
bunu uygulamaya geçireceklerini anlatan Noyer, “İçinde 
bulunduğunuz ortam geleceği görmeyi zorlayan bir ortamsa 
o zaman yatırımlarda düşüş oluyor. Stres altındaki ekono-
miler de böyleydi. Son birkaç yılda Avrupa’da gördüğümüz 
de tam buydu. Şimdi umut ediyoruz ki bunların hepsi geride 
kaldı” değerlendirmesinde bulundu.

Noyer, tasarrufların artmasında Avrupa ve gelişmiş ül-
kelerdeki nüfusun yaşlanmasının da etkili olduğunu belirte-
rek, hanelerde borçluluk oranının yüksekliğinin de kişileri 
tasarrufa yönelttiğini söyledi.

Mevcut global konjonktürde mali dengeleri oturtmanın 

[B20 Türkiye ►
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zorluğuna işaret eden Noyer, parasal politikaların bu sorun-
ların çözümünde tek başına yeterli olamayacağını anlattı.

 
-”Vergi politikaları yatırım teşviki için önemli”
Noyer, bu noktada kamu mali politikalarının, özel sektör 

yatırımlarını kolaylaştırıcı rol üstlenmesi gerektiğini kayde-
derek, 

“Vergi politikalarının, yatırımı teşvik etmesi son derece 
önemli. Bu çok önemli bir araç. Yatırım fırsatlarını artıra-
bilecek her şey üzerinde düşünülmesi gerekiyor” diye konuş-
tu.

Politikalardaki istikrarın yatırımlar üzerinde rol göste-
rici olduğunu dile getiren Noyer, “Makro ekonomik politi-
kalarda sürekli değişiklikler varsa belirsizlik artar ve ya-
tırımlar azalır. Ayrıca, ekonomilerimize uzun vadeli katkı 
sağlayacak araçlara da çok yatırım yapılmadı” şeklinde 
konuştu.

 
- “Gelecek yıl, geçen yıldan daha iyi olacak”
Avustralya Hazine Bakanı Joe Hockey ise dünyada arz 

noktasında bir sıkıntı olmadığını, bunun işlerliğinin sağlan-
ması gerektiğini dile getirdi.

Hükümetlerin görevinin arzın talebi karşılaması nokta-
sında ihtiyaçları gidermek olduğunu anlatan Hockey, hükü-
metlerin bu noktada aradan çekilebileceklerini söyledi.

Hockey, dünya ticaretinde oyunun kurallarının tutarlı ve 
öngörülebilir olması, tarife dışı engellerin de ortadan kal-
dırılması gerektiğini ifade etti. Bu noktada çok açık vergi-
lendirme kurallarına ihtiyaç olduğunu bildiren Hockey, “Bu 
inovasyon ve yatırımları teşvik edici noktada olmalı. Devlet 
riskinin ortadan kaldırılması gerekiyor. Yatırımların ödül-
lendirilmesi de bu denklemde hayati öneme sahip” değerlen-
dirmesinde bulundu.

Hockey, dünya ekonomisinin gelecek yıl, geçen yıldan 
daha iyi olacağına inandığını belirterek, ancak buradaki sa-
vaşın kazanıldığının söylenmesi için erken olduğunun altını 
çizdi.

 - “Yapısal reformlarda zamanlama çok önemli”
Meksika Merkez Bankası Başkanı Agustin Carstens’a söz 

veren Başçı, Meksika’nın Türkiye’ye benzer bir ülke oldu-
ğunu anlatarak, “Meksika, Amerika Birleşik Devletleri’nin 
toparlanmasından fayda sağlıyor, aynı Türkiye’nin AB’nin 
toparlanmasından sağladığı fayda gibi” dedi.

Carstens de mali sektörün bütün ekonomilerde kilit önem 
sahip olduğunu belirterek, dünya ekonomisinin daha fazla 
gelişip büyüyebilmesi için daha fazla güvene ihtiyaç duyul-
duğunu kaydetti.

Büyüme konusunda yapısal reformların önemli olduğu-
nu ancak bunun meyvelerinin geç alınabileceğini kaydeden 
Carstens, şöyle konuştu:

“Pek çok yapısal reformun daha fazla büyümeyi sağla-
ması için zamana ihtiyaç var. Bu noktada zamanlama çok 
önemli. Bu durum ekonomik performansın geleceğini de et-
kileyecek noktada. Dünyada bazen çok önemli fırsatlar or-
taya çıkabiliyor. Meksika’da elektrik ve petrol önemli, uzun 
yıllar bunları devletin kontrolünde tuttuk. Bu kısıtlamalar 
olumsuzluklar doğurdu ve bunları özel sektöre açtık. Şu 
anda bu alanlara özel sektör yatırımları yapılabiliyor ve biz 
bunlardan gelecek dönemde daha yüksek verim alabiliriz.”

 
- “Dünya bolluk ve buhranın yaşandığı bir dönemden 
geçiyor”
Merkez Bankası Başkanı Başçı, Hindistan Merkez Ban-

kası Başkanı Raghuram Rajan’a sözü verirken, Hindistan’ın 
çok iddialı bir reform süreci yaşadığını söyledi.

Rajan ise dünya ekonomisinde bolluklar ve buhranların 
yaşandığı ilginç bir süreçten geçildiğini bildirdi.

Dünyada tasarrufların yatırımları aştığına işaret eden 
Rajan, mevcut konjonktürde faiz oranlarının düşük olması 
gerektiğinin altını çizdi.

Rajan, küresel ekonomik kriz sonrasında hükümetlerin 
sosyal güvenlik ve sağlık gibi konularda verdiği sözleri daha 
iyi tutması gerektiğini belirterek, verimliliği artırma nokta-
sındaki adımların da bu noktada önemli olduğunu söyledi.
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Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ve B20 
Türkiye Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, B20’nin daha ileriye 
gitmesi konusunda umutlu ve heyecanlı olduğunu belirterek, 
“Sizlerin desteğiyle B20 Çin’in başarılı olacağı konusunda 
hiç şüphem yok” dedi. 

Hisarcıklıoğlu, TOBB’un ev sahipliğinde düzenlenen 
“B20 Türkiye Konferansı”nın son gününde “2016 B20 
Çin Dönem Başkanlığı” başlıklı oturumda, Çin’in 2016 
yılında çok başarılı bir G20 toplantısı yapacağından emin 
olduklarını ve Türkiye olarak her etapta yardımcı olmak 
için hazır bulunduklarını kaydetti.

Türkiye’nin B20 başkanlığını Avustralya’dan aldığını 
anımsatan Hisarcıklıoğlu, “Başkanlığı aldığımız günden 
beri bizim hedefimiz gerçek değişiklikler yapmaktı. Biz 
dünyanın önemli sorunları için yaratıcı fikirler ve çözümler 
sunmaya çalıştık” diye konuştu.

Hem gelişmiş hem de gelişmekte olan ülkeler için tavsi-
yeler oluşturduklarını anlatan Hisarcıklıoğlu, bu nedenle 
KOBİ’ler ve girişimciler için yeni “özel görev komiteleri” 
belirlediklerini, hatta Uluslararası İş Dünyası Danışma 
Konseyi (IBAC) adlı yeni bir mekanizma kurduklarını dile 
getirdi.

IBAC’in “B20 özel görev komitelerini” hükumetle iş 
dünyası arasında diyalog mekanizmasıyla destekleyeceği 
bilgisini veren Hisarcıklıoğlu, aynı zamanda Çin’in 
2016 başkanlığına uygun olan cesur tavsiyeler ortaya 
koyduklarının da altını çizdi.

 
- “İpek Yolu gibi yeni projeler konusunda çok 
heyecanlıyız”
Hisarcıklıoğlu, 6 “özel görev komitesi” ile 19 tavsiyenin 

kendileri için çok önemli olduğuna işaret ederek, bu konu-
lara gelecek yıl Çinli iş arkadaşlarıyla devam etmek istedik-

lerini belirtti. Devamlılığın başarı için “anahtar” olduğuna 
dikkati çeken Hisarcıklıoğlu, şöyle devam etti:

 “Devamlılık konusunda, ‘İpek Yolu’ gibi yeni pro-
jeler konusunda çok heyecanlıyız. Biz ticaret konusunda 
yeni inovasyonların bu yoldan geleceğine inanıyoruz. 
Ben B20’nin daha ileriye gitmesi konusunda umutlu ve 
heyecanlıyım. Sizlerin desteğiyle B20 Çin’in başarılı 
olacağı konusunda hiç şüphem yok. Tekrar Çinli çalışma 
arkadaşlarıma ve CCPIT’ye Türkiye B20’ye olan destekler-
inden dolayı teşekkür ediyorum. 

Gelecek yılın planını yapmak için 3-4 ayınız 
var. CCPIT’nin B20 grubu için çok güzel bir ajanda 
hazırlayacağına eminim. Sizleri Pekin’de görmeyi dört 
gözle bekliyorum.”

- Gelecek yıl Çin başkanlık edecek 
Çin Uluslararası Ticaretin Desteklenmesi Konseyi 

(CCPIT) Başkan Yardımcısı Yu Ping ise Türkiye’nin dönem 
başkanlığında G20’nin iş dünyası ayağını temsil eden B20 
Türkiye Konferansı’nın çok başarılı geçtiğini, ortaya konu-
lan politikaların çok kapsamlı olduğunu ve iş dünyasının 
sesini güçlü şekilde ifade ettiğini kaydetti.

Ping, Çin’in başkanlığında gelecek yıl yapılacak G20 
zirvesinde, “yapısal reformların teşvik edilmesi”, “dünya 
ekonomisinde ticaret ve yatırım büyümesinin teşvik edilm-
esi”, “dünyada ekonomik ve mali yönetim verimliliği için 
yapının geliştirilmesi” ile “karşılıklı yararlı işbirliği yoluyla 
kapsayıcı ve uyumlu büyümenin teşviki” başlıklı konuların 
ele alınacağını ifade etti.

Bu arada toplantıda CCPIT Uluslararası Organizasy-
onlar Direktörü Sun Xiao ile Milletlerarası Ticaret Odası 
(ICC) G20 CEO Danışma Grubu Direktörü Jeff Hardy de 
söz aldı.

B20’nin 2016’daki ev sahibi Çin olacak

[B20 Türkiye ►
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Uluslararası Para Fonu (IMF) Başkanı Christine Lagarde, 
milyonlarca göçmene kucak açtığı için Türkiye’ye teşekkür ederek, 
“Bence bu herkesin sorumluluğu. Yani tek bir ülkenin, coğrafi açı-
dan yakın olması nedeniyle tek başına sorumluluk almak zorunda 
kalması doğru değil. Koordineli ve yenilikçi bir çözüme ihtiyaç 
var” dedi.

Lagarde, G20 Bakanlar ve Merkez Bankası Başkanları top-
lantılarının ardından basın toplantısı düzenledi. 

G20’ye evsahipliği yapan Türkiye’ye teşekkür eden Lagarde, 
aynı şekilde milyonlarca göçmene kucak açtığı için de Türkiye’ye 
müteşekkir olduklarını söyledi. Ürdün’ün de göçmenleri kabul et-
tiğini dile getiren Lagarde, bu ülkelerin insanlık görevlerini yerine 
getirdiğini ifade etti. 

Şu anda çok büyük bir insanlık trajedisinin yaşandığına 
dikkati çeken Lagarde, “Görsel olarak da son birkaç gün içinde 
korkunç bazı fotoğraflarla karşı karşıya geldik. IMF olarak biz de 
bu konuda elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz” dedi. 

G20 toplantıları kapsamında dünyanın ekonomik durumunu 
tartışma fırsatı bulduklarını anlatan Lagarde, şu anda birçok 
alanda belirsizliğin hakim olduğunu söyledi. Lagarde, piyasalarda-
ki volatilite, düşen fiyatlar, bazı ülkelerdeki devalüasyon ve Çin’in 
büyüme hızındaki değişimin tüm resmi etkilediğine işaret etti. 

Ekonomik gelişme ve büyümenin önündeki belirsizliğe değinen 
Lagarde, şunları kaydetti: 

“Birçok şeyin yavaş ilerlediğini görüyoruz. Büyüme, verim-
lilik, ticaret rakamları, yatırım ve altyapı projeleri çok az fakat 
işsizlik çok yüksek. Tabii her şey de bu kadar kötü değil. Gerçek-
ten kararlılıkla üzerine yürünülen bazı konular da var. Özellikle 
gelişmiş ekonomilerde büyüme dostu bazı stratejilerin vurgulan-
maya başlanması, özellikle ABD ve Japonya’nın tekrar ekonomi-
lerini canlandırması ve birçok ülkede ekonominin canlandırılması 
için yeni stratejiler uygulanması gerekmektedir.” 

Çin ekonomisinin daha liberal 
bir piyasa doğrultusunda büyük 
bir dönüşüm içinde olduğunu dile 
getiren Lagarde, böylesine devasa 
bir dönüşüm içinde olan her ülkede 
bazı duraksamaların olabileceğini 
ifade etti. 

“İŞSİZLİK VE ÜMİT ARASIN
DAKİ DOĞRUDAN İLİŞKİ”
Küresel ekonomideki yavaşlama 

ve bunun etkilerinin G20 ülkeleri 
liderlerince görülmediği yönündeki 
eleştiri üzerine Lagarde, gerçekliğin 
her zaman kişileri sıkıştıracağını 
bildirdi. 

Bodrum’da sahile vuran cansız 
bedeniyle dünya gündemine oturan 
Suriyeli Aylan Kurdi’nin fotoğrafının 
gerçekleri çok net bir şekilde ortaya 
koyduğunu aktaran Lagarde, bu 
gerçekliğin de işsizlik ve ümit arasın-
daki doğrudan ilişkiyi vurguladığını 
söyledi. 

Lagarde, bu konuda yaşanan-
ların, hangi konumda olursa olsun 
herkesin sorumluluğunda olduğunu 
kaydetti. 

“SON TAHMİNLERİMİZİ AŞAĞI YÖNLÜ REVİZE 
EDECEĞİZ”
Küresel ekonominin büyümesindeki yavaşlamanın artıp art-

mayacağı ve IMF’nin bu konuda ne yapacağı yönündeki soruyu 
da yanıtlayan Lagarde, küresel ekonomideki büyümenin, tahmin-
lerinden biraz daha aşağıda geldiğini ve en son tahminlerini aşağı 
yönlü revize edeceklerini söyledi. 

Birtakım kötü senaryo risklerinin olduğunu dile getiren Lagar-
de, “Bunlar gerçekleşirse küresel ekonomide büyüme tahminimiz 
de etkilenecektir. Biz tüm ihtimalleri değerlendiriyoruz” dedi. 

“FED BUNU YAPACAKSA İYİ YAPMALI. DENEYİP DE 
GERİ ÇEKMEMELİ”
Fed’in faiz artırımına ilişkin değerlendirmelerinin sorulması 

üzerine de Lagarde, faiz artırım kararının ne zaman olacağını 
söyleyebilecek konumda olmadığını ifade etti. Lagarde, ABD’de iş-
sizlik rakamlarının yetkililerce iyi incelenmesi gerektiğini söyledi. 
Fed’in faiz artırım kararının öneminin altını çizen Lagarde, “Fed 
bunu yapacaksa iyi yapmalı. Deneyip de geri çekmemeli. Veriler 
kesinlikle teyit edilmiş olmalı. Hem fiyat istikrarı hem de istihdam 
açısından herhangi bir belirsizlik olmamalı ve ancak ondan sonra 
Fed bu hamleyi yapmalı” diye konuştu. 

“(MÜLTECİ SORUNU) BENCE BU HERKESİN 
SORUMLULUĞU”
Bir gazetecinin, “G20 ülkeleri mülteci sorununu çözebilir mi” 

sorusu üzerine de Lagarde, şöyle konuştu: 
“Bence bu herkesin sorumluluğu. Yani tek bir ülkenin, coğrafi 

açıdan yakın olması nedeniyle tek başına sorumluluk almak zorun-
da kalması doğru değil. Koordineli ve yenilikçi bir çözüme ihtiyaç 
var. Neler yapabileceğimize ve nasıl yardımcı olabileceğimize 
bakmamız lazım ve biz IMF’de bunu yapmaya devam edeceğiz.”

Lagarde: Mülteci sorunu hepimizin...

KSO Yönetim Kurulu Başkanı Ayhan Zeytinoğlu IMF Başkanı Lagarde’ı mülteci sorunu 
konulu konuşması nedeniyle tebrik ederek kendisine teşekkür etti 
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Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ev sa-
hipliğinde düzenlenen “B20 Türkiye Konferansı” kap-
samındaki “Dünya KOBİ Forumu (WSF) Lansmanı” 
başlıklı oturumunda konuşan TOBB Yönetim Kurulu 
Başkan Yardımcısı Ender Yorgancılar, Dünya KOBİ 
Forumu’nun iddialı bir gündemi bulunduğunu ifade 
ederek, forumun 
KOBİ’lerin dün-
ya genelinde 
daha etkin, ve-
rimli olması-
nı, yaşayabilir, 
ayakta kalan 
kuruluşlar ol-
masını amaçla-
dığını söyledi. 

T O B B ’ u n 
da bu anlamda 
Dünya KOBİ 
Forumu’nu güç-
lü bir şekilde 
d e s t ek l ed i ğ i -
ne vurgu ya-
pan Yorgancı-
lar, Türkiye’de 
KOBİ’lerin yüz-
de 82’lik kayıtlı 
istihdamı karşıladığını kaydetti.

Yorgancılar, uluslararası yönetişim kuruluşlarında, 
KOBİ’lerin çok düşük seviyede temsil edildiğini ifade 
ederek, “Dünya KOBİ Forumu kurulmasının sebep-
lerinden birisi de KOBİ’ler adına hareket edecek bir 
örgütün olmasıydı. G20 ve B20 Dönem başkanlığında 
Türkiye tarafından bu katkının sağlanmış olmasından 

büyük bir onur duyuyoruz” ifadelerini kullandı.
 
-”KOBİ’lerin gelişmesini hep beraber 
desteklemeliyiz”
WSF CEO’su Tunç Uyanık da KOBİ’lerin büyü-

mesinin çok önemine değinerek, “Global anlamda 
KOBİ’lerin gelişmesini hep beraber desteklemeliyiz” 
dedi.

Milletlerarası Ticaret Odası (ICC) Genel Sekreteri 
John Danilovich ise ICC’nın faaliyetleri hakkında bilgi 
verirken, KOBİ’lerin büyüme açısından hem gelişmekte 
olan hem de gelişmiş ülkelerde çeşitli zorluklarla kar-
şılaştıklarını söyledi.

KOBİ’lerin uluslararası piyasalara erişiminin ve 
rekabet edebilmelerinin sağlanmasının önemine işaret 
eden Danilovich, “Özellikle yönetim becerilerini artır-
malı, düzenlemeler konusunda bilgi sahibi olmalarını 
ve finansmana erişimi sağlamalıyız” dedi.

Maliyet etkin finansmana ticari bankalardan ulaş-
manın KOBİ’ler için giderek daha zor olduğunu ifade 
eden Danilovich, “Ticaretin finansmanında 2 trilyon 
dolarlık bir düşüş olmuştur. KOBİ’lerin finansman 
için yaptığı başvuruların yüzde 50’sinin bankalar tara-
fından reddedildiğini tespit ettik. Bu endişe verici bir 
trend” şeklinde konuştu.

 
-”2030 itibarıyla aşırı yoksulluğu ortadan 
kaldırmayı hedefliyoruz”
Dünya Bankası Ticaret ve Rekabet Küresel Ağı Di-

rektörü Klaus Tilmes, Dünya Bankası olarak 2030 iti-
barıyla aşırı yoksulluğu ortadan kaldırmayı hedefledik-
lerini, bunun için kendilerini hükümetlerle çalışmaya 
adadıklarını belirtti.

Tilmes, bugünkü ekonomik konjonktürde istihdam 

[eğitim ►

Dünya KOBİ Forumu iddialı 
bir gündemle toplandı
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için KOBİ’lerin önemine dikkati çekerek, dünya istih-
damının üçte ikisinin KOBİ’lerde oluştuğunu bildirdi.

Dünyada gençlerin işgücüne katılabilmesi için 2027 
yılına kadar yeni 600 milyon işe ihtiyaç duyulduğunu 
belirten Tilmes, bunun, KOBİ’lerin bütün potansiyelle-
rini ortaya koyması halinde mümkün olabileceğini dile 
getirdi.

Tilmes, girişimciliği desteklemek, becerileri gelişti-
rip değer oluşturmak ve KOBİ’lerin dünya ekonomisine 
entegrasyonunu sağlamak gerektiğinin altını çizerek, 
KOBİ’ler için “Dünya KOBi Forumu” oluşturulduğunu 
belirtti.

 
-”Küresel Yönetişim İçin Yol Haritası” oturumu
 “Küresel Yönetişim İçin Yol Haritası” oturumunda 

konuşan Coca-Cola Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO’su 
ve Uluslararası İş Dünyası Danışma Konseyi (IBAC) 
Başkanı Muhtar Kent de IBAC’ın ilk kez Türkiye’nin 
dönem başkanlığında kurulduğunu belirterek, B20’deki 
6 çalışma grubunun G20 liderlerine 4 ana başlık altın-
da tavsiyelerde bulunduğunu kaydetti.

Kent, G20 liderlerine ilk tavsiyenin istihdam ala-
nında olduğunu anlatarak, bu noktada genç ve kadın 
istihdamının önemine dikkati çekti. Bazı ülkelerde ka-
dınların işgücüne katılım oranının çok düşük kaldığını 
belirten Kent, bunun artırılması için planlı çalışmalar 
yapılması gerektiğine işaret etti.

Kent, ikinci tavsiyelerinin ticaretin geliştirilmesi ol-
duğunu kaydederek, “İşsizlik hiç olmadığı kadar yük-
sek, emtia fiyatları hiç olmadığı kadar düşük, faizler 
hiç olmadığı kadar düşük ve yatırımlar düşüyor. Bu 
gerçekten kötü bir resim. G20 toplantılarında alına-
cak kararları bütün dünya izleyecek. Dünyanın gözü 
Kasım’da Antalya’da olacak. Bundan sonra bu karar-
ların başarılı şekilde uygulanması istenecek” ifadeleri-
ni kullandı.

Üçüncü tavsiyenin altyapı yatırımları noktasında 
olduğunu anlatan Kent, buradaki açığın yatırımlarla 
hızla kapanması gerektiğini söyledi. Kent, bu konudaki 
ekonomik döngünün G20’de iyi bir şekilde işlenmesinin 
altını çizdi.

Kent, dördüncü tavsiyeyi de “küçük ve orta ölçekli 
işletmelerin finansmana erişimlerinin kolaylaştırılma-
sı” olarak açıkladı. Kent, “Bütün bu tavsiyelerin uygu-
lanması için politik önderlik olması gerekiyor” değer-
lendirmesinde bulundu.

 
-”G20 yeni krizlerden kaçınmayı 
başaramamıştır”
Rusya Sanayiciler ve Girişimciler Birliği (RSPP) 

Başkanı Alexander Shokhin de G20’ye üye ülkelerin 
önemli bir çok konuda taahhütlerde bulunduğunu ve 
bazı konularda anlaştıklarını dile getirdi. Shokhin, söz 
konusu taahhütlerin ve anlaşmaların dünyadaki milli 
gelire önemli oranda katkısı olacağını ifade etti.

Buna karşın, G20’nin bazı zorluklar ve risklerle kar-
şı karşıya bulunduğunun altını çizen Shokhin, “Bunlar-
dan en önemlisi, G20 yeni krizlerden kaçınmayı başa-
ramamıştır. Örneğin Avrupa’daki borç kirizi. Tabii ki 
bunlar, çözümü bölgeler arası düzeyde bulunması gere-
ken sorunlar ama G20’nin de yeni ortaya çıkan sorun-
lara eğiliyor olması gerekiyor” diye konuştu.

Shokhin, bunun yanı sıra G20’nin gündeminin yo-
ğunluğuna dikkati çekti. Birçok konunun uzun yıllardır 
G20’nin gündeminde olduğuna işaret eden Shokhin, 
“Örneğin IMF reformu, bu reform tamamlanmış değil. 
2009’dan bu yana yapılan her zirvede liderler taah-
hütte bulunmasına rağmen bu reform tamamlanamadı. 
Aynı şekilde konumacı önlemler de” diye konuştu.

G20’nin gündemindeki her konunun aciliyet derece-
sinin farklı olduğunu belirten Shokhin, bunların mutla-
ka konsolide edilmesi gerektiğini sözlerine ekledi.
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Çevrecilikte örnek il; Kocaeli

Kocaeli Çevre Müdürlüğü’nün hava, su, deniz, katı ve 
tehlikeli atık kirliliğini önlemek amacıyla yürüttüğü birçok 
proje sayesinde  sanayi ağırlıklı kirlilik büyük ölçüde önlen-
di. 

Kocaeli Çevre İl Müdürü Mahmut Akyol, Kocaeli Çev-
re İl Müdürlüğü’nün kuruluşundan günümüze kadar gelen 
süreçte çevre so-
runlarını ve alınan 
önlemleri anlattı. 
Akyol, nüfus artı-
şı, altyapısız hızlı 
sanayileşme ve 
şehirleşmenin do-
ğal sonucu olarak 
çevre kirliliğinin 
de arttığını ve 
İzmit’in 90’lı yıl-
ların başına kadar 
itici ve kokulu bir 
kent haline geldi-
ğini söyledi. Bu ne-
denle “Kocaeli’nde 
çevre kirliliğini 
Kocaeli’nde yaşa-
yanlar önleyecek-
tir” ilkesinden yola 
çıkarak 17 Ağustos 1992 tarihinde “Yeni Çevre Organizas-
yonu ve Çevre Gönüllüleri Projesi” ile çevre kirliliğine karşı 
bir mücadele başlatıldığını ve bu proje kapsamında Çevre 
Müdürlüğü’nün kurulduğunu ifade eden Akyol, “İl Çevre 
Müdürlüğü’nün kurulmasıyla yeni bir örgütlenme modeli 

oluşturuldu. Çevre Laboratuarı ve telsiz donanımı kuruldu. 
Sanayi kuruluşlarının arıtma tesislerinin donatımıyla sanayi 
ağırlıklı kirlilik bertaraf edildi.” dedi. 

-  En büyük problemimiz moloz yığınları 
Marmara depreminin çevreye verdiği zarar ve yarattığı 

ekolojik sorunlara da değinen Akyol, 
yaşadıkları en büyük problemin beş 
milyon tona ulaşan moloz yığınının 
geri kazanımı sorunu olduğunu söy-
ledi. Akyol, bu problemin dışında 
Tüpraş’ta meydana gelen yangının 
özellikle denize çok zarar verdiğini 
ve denizde bulunan yaklaşık 900 ton 
petrol ve petrol türevi atığın emici 
petler,deniz süpürgeleri ve toplama 
varilleri yardımı ile toplandığını be-
lirtti. Ayrıca Altınova Hereke ara-
sında yapılan arıtma tesisinin bir an 
önce bitirilmesi gerektiğinin altını 
çizdi. 

Akyol sözlerine şöyle devam etti: 
“Kocaeli, Çevre Bakanlığı Müfet-
tişleri tarafından çevre kirliliği ile 
mücadelede örnek il kabul ediliyor. 

Bu başarıyı mükemmel bir alt yapı 
tesisi kurmuş olmamıza ve ekip çalışmasına borçluyuz. İh-
bar ve şikayetlerin değerlendirilmesi için Türkiye’de ilk kez 
uygulanan bir sistemle ‘ALO Çevre (181)’ hattını kurduk. 
Bu sistemle il sınırları içinde meydana gelen tüm kirlilik ve 
olumsuzluklara anında müdahale edebiliyoruz.” 

Kocaeli, Çevre Bakanlığı Müfettişleri tarafından çevre kirliliği ile mücadelede ör-
nek il kabul ediliyor

Kocaeli’de doğalgaz arama 
çalışması başlatıldı

[Çevre ►

Kocaeli’nin Kandıra ilçesi İncecik köyünde, elde edilen 
bulgular üzerine kurulan sondaj kuyusuyla doğalgaz arama 
çalışmaları başlatıldı.

Kandıra İncecik Köyü Kalencioğlu Mahallesi’nde çalışma 
yapan jeologların su kaynaklarından gaz çıkışı tespit etmele-
ri ve benzeri bulgulara ulaşmaları sonrasında kiralanan bir 
arsada kurulan sondaj şantiyesi ile doğalgaz arama çalışma-
ları başlatıldı. 2 dönüm arazi içerisinde Delta Uluslararası 
Petrol A.Ş. isimli firmaya tarafından kurulan sondaj kuyu-
sunda 1 aydır doğalgaz arama faaliyetleri yürütülüyor.

Enerji Bakanlığı’na bağlı Petrol İşleri Genel 
Müdürlüğü’nden alınan izinle bölgede doğalgaz arama fa-
aliyetlerini sürdüren firma, günde ortalama 15 kişinin ça-
lıştığı tesiste elde edilen bulguları anlık olarak Petrol İşleri 
Genel Müdürlüğü ile paylaşıyor. Tesiste yapılan sondaj çalış-
malarında çıkan sonuçlar jeologlar ve uzmanlar tarafından 
değerlendirilirken, istenilen miktarda doğalgaz çıkartılması 
halinde bölgede doğalgazı işlemek için kurulacak. İstenilen 
miktarda doğalgaz çıkmaması halinde ise sondaj çalışmala-
rına son verileceği öğrenildi
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[şirketlerden ►

LPG, LNG ve Endüstriyel gaz tankerleri ve de-
polama tankları imalatında dünya çapında bir 
marka olan ve Türkiye’nin en hızlı büyüyen ilk 
100  şirketleri arasında yer alarak ödül ka-

zanan CRYOCAN Genel Müdürü Tekin Urhan, Gebze’de 
bulunan üretim tesislerinde, dünya piyasalarının ihtiyacını 
karşılayabilecek yüksek standartlarda ve kalitede üretim 
yaptıklarını belirterek özel projelere imza atan, dünyanın 
saygın üreticilerinden biri konumuna geldiklerini söyledi.

CRYOCAN Genel Müdürü Urhan, know-how ile Ar-Ge 
yatırımlarını her geçen gün artırdıklarını belirterek; “Dünya 
çapında rekabet gücümüzü artırarak ilerlemeye büyümeye 
devam ediyoruz. Bizim için know-how ve Ar-Ge ön planda. 
Firmamız özellikle yeni gelişmekte olan LNG ve LPG piya-

salarında , yol gösterici olan, mühendislik birikimini akta-
ran ve dolayısıyla yeni pazar yaratan bir konumda. 2014 
yılının küresel piyasalarda krizle boğuşulan bir yıl olmasına 
rağmen bu yıl da yüzde 70 ciro artış hedefimiz var. İlk altı 
ayda bu hedefimize ulaştık.  

Yurtdışında üç ayrı ülkede ofis açma planımız var. Bu 
noktada dünyadaki sayılı ve seçkin firmaların arasında ilk 
sıralarda olmak ve pazar payımızı hatırı sayılır şekilde 
yükseltmek uzun vadeli hedefimiz. Aldığımız bu ödül hedef-
lerimize bir adım daha yaklaştığımızın göstergesidir . Gi-
rişimcilerimizi cesaretlendiren ve heyecanlandıran bu Orga-
nizasyonun Türkiye’mize ve Firmamıza vizyon katacağına 
inanıyor TEPAV ve TOBB yetkililerine aracılığınızla teşek-
kür ediyorum.” dedi.

CRYOCAN Türkiye’nin 
en hızlı büyüyen şirketleri arasına girdi... 

Genel Müdür Tekin Urhan:

CRYOCAN’da Ar-Ge ön planda
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TALSAD Başkanı Ali Kibar
Siyasi ve ekonomik belirsizlikler 

her sektörü kötü etkiler

Avrupa ülkelerindeki büyümenin sağlıklı düzeye çıkmaması, emtia piyasalarındaki ve döviz kurla-
rındaki dalgalanmalar, faiz oranlarında beklenen artışlar, komşu coğrafyalardaki karışıklıklar, genel 

seçim sonrası ortaya çıkan tablo hem talebi azaltmakta, hem riskleri artırmaktadır

Aluminyum sektörünün performansına ilişkin de-
ğerendirmelerde bulunun TALSAD Başkanı Ali Kibar 
çeşitli zorluklara rağmen sektörün gelişmeye devam 
ettiğini belirterek gelişmede sanayicilerin girişimciliği 
ve uyum yeteneklerinin katkısı olduğunu vurguladı.

Sektörde yeni yatırımların sürdüğünü bu nedenle 
kapasite fazlası oluştuğunu ifade eden Ali Kibar yeni 
teknolojilere ihtiyaç olduğuna dikkat çekti.

Ali Kibar belirsizliklerin her sektörü kötü etkileye-
ceğini ifade ederek sektörle ilgili değerlendirmelerde 
bulundu:

 
- Yatırımlar, üretim, ihracat
Türkiye alüminyum sektörünün gelişimi, bazı çevre-

sel şartlardaki zorluklara rağmen devam etmektedir. 
Bunda alüminyum sanayicilerimizin girişimciliğinin ve 
uyum kabiliyetlerinin payı büyüktür. TÜİK verilerine 
göre 2012’den 2014’e alüminyum ürünlerinin ihracatı 
miktar olarak 584 bin  tondan 649 bin tona ve değer 
olarak da, 2,2 milyar USD’ den 2,5 milyar USD’ ye 
çıkmıştır. 2015’in ilk 6 ayında da 331 bin  ton ve 1,2 
milyar USD ihracat yapılmıştır.

 Birçok alt sektörde yeni tesis ve geliştirme yatı-
rımları yapılmaktadır; hatta kapasite fazlası olduğu 
söylenebilir. Bunun bir nedeni, sektör olarak ürete-
mediğimiz ürünlerin üretilmesine imkân verecek, yeni 
pazarları bize açacak yatırımlardan ziyade, mevcut te-
sislere benzer teknolojiler kullanan yatırımların tercih 
edilmesidir. Devletimizin bu konuda bize yön göster-
mesi ve destek olması faydalı olacaktır.

 
- Ekonomik ve siyasi gelişmeler 
Siyasi ve ekonomik belirsizlikler, karışıklıklar eko-

nominin her sektörünü negatif etkiler. İhracat pazarı 
olarak büyük öneme sahip Avrupa ülkelerindeki ekono-
mik büyüme oranlarının hala sağlıklı bir düzeye çıkma-
mış olması, emtia piyasalarındaki ve döviz kurlarındaki 
dalgalanmalar, dünya piyasalarındaki faiz oranlarında 
beklenen artışlar, bazı komşu coğrafyalardaki karışık-
lıkların devam etmesi, genel seçim sonrası çıkan tablo, 
hem direkt olarak ürünlerimize olan talebi azaltmakta, 
hem de şirketlerin yönetmek zorunda oldukları riskle-
ri arttırmaktadır. Tabii pozitif gelişmeler de vardır, 

[Sektörel:Alüminyum ►
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örneğin İran’la yaptırımlar konusunda anlaşma yapıl-
masının önümüzdeki yıllarda Türkiye ekonomisine yeni 
fırsatlar yaratacağına  inanıyoruz.

- En önemli kullanım alanları
Dünya genelinde ve ülkemizde inşaat, ambalaj, ula-

şım ve özellikle otomotiv, dayanıklı tüketim en önemli 
alüminyum kullanım alanlarıdır. Bunun nedeni alümin-
yumun sahip olduğu üstün özellikleridir. Alüminyum 
korozyona dayanıklıdır, iyi ısı ve elektrik iletimi sağ-
lar, hafiftir, estetik bir görünüme sahiptir, gıdaları ko-
rur ve sağlıklıdır. Bütün bunların üzerine bir de %100 
geri dönüştürülme imkâ-
nını eklediğimiz zaman, 
alüminyumun çağımızın 
mucize malzemesi oldu-
ğunu rahatlıkla söyleye-
biliriz.

-  Aluexpo fırsatı
Aluexpo 2015 fuarı İstanbul fuar merkezinin 8-9 

ve 11. Hollerinde ve  9000 m2’nin üzerinde bir stant 
alanında gerçekleştirilecektir. 162’si yurt dışından ol-
mak üzere 350’nin üzerinde firma, fuarda sergileme 
yapacaktır. 9. Holde sadece ülkemizin alüminyum üre-
ticileri yer alacak  ve ürünlerini yaklaşık 70’i aşkın 
ülkeden gelecek ziyaretçilerin beğenisine sunup satış 
anlaşmaları yapacaklardır. Diğer hollerde ise, alümin-
yum sektörünün yerli ve yabancı tedarikçi firmaları 
sektör üreticilerinin her türlü ihtiyacına cevap verecek 
makina, ekipman, sarf malzemesi ve hammadde gibi 
ürünlerini sergileyeceklerdir. Özet olarak yapılacak iş 
görüşmeleri,  satışlar ve  ticari anlaşmalar ile Alümin-
yum sektörünün nabzı 8-10 Ekim 2015 tarihlerinde 
ALUEXPO fuarında atacak.

- TALSAD etkinlikleri
Küresel Alüminyum sektörünün en önemli fuarları 

arasında yer alan ALUEXPO’da bu yıl ilk defa TAL-
SAD, HM Ankiros Fuarcılık A.Ş., İMMİB – İstanbul 
Metal ve Maden İhracatçıları Birliği işbirliği ile “Nİ-
TELİKLİ ALIM HEYETİ” düzenlenecektir. Burada 
amacımız Türkiye Alüminyum üreticilerimizin var olan 
ihracat potansiyellerini artırmak, aynı zamanda yeni ih-
racat bölgeleri ve müşterileri kazanmalarını sağlamak 
ve dolayısı ile de ülke ekonomimize katkı sağlamaktır. 
Fuarımıza yeni bir nefes kazandıracağını düşündüğü-
müz ikinci etkinlikte, yine İMMİB-  İstanbul Maden ve 

Metaller İhracatçı Birlikleri tarafından 
metal sektöründe sanayi ile akademinin 
bir araya getirilmesi amacıyla dördün-
cüsü düzenlenen Metalik Fikirler 4. 
AR-GE Proje Pazarı Etkinliğinin bu yıl 
ALUEXPO da yapılmasıdır. Geleneksel 
olarak ALUEXPO fuarlarımız ile eş za-
manlı TMMOB Metalurji Mühendisleri 

Odası ve TUBİTAK MAM ile birlikte düzenlediğimiz 
Alüminyum Sempozyumlarımızın 7.si ile bir taraftan 
Alüminyum sektörümüzün ekonomik ve bilimsel an-
lamda Dünyada ve Türkiye’de geldiği noktayı inceler-
ken, diğer taraftan da teknolojik anlamda gelişmeleri 
ve yenilikleri öğretecek hem teorik hem de pratik bir-
çok konuyu tartışmaya açacağız. Sempozyum etkinli-
ğimiz içinde bir yenilik olarak bu yıl, yeni mezun olmuş 
ya da olacak genç mühendislerimize sektör profesyo-
nellerimizin tecrübelerini aktarabilmek ve alüminyum 
sektörüne giden yolda ufuklarını aydınlatabilmek ama-
cıyla öğrenci oturumu da gerçekleştireceğiz.  Ayrıca 
Sempozyum kapsamında bu yıl ilk defa “Alüminyumun 
Yaratıcı Elleri” konulu bir “ALUS2015 Fotoğraf Ya-
rışması ve Sergisi” de düzenlenecektir.
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Otomotiv tedarik sanayinin geleceğine dair öngörü-
lerde bulunan TAYSAD Başkanı Dr. Mehmet Dudaroğlu, 
ihtiyaç duyulan yapılanmanın eksenini belirledi. Dudaroğ-
lu, “Var olan imkanlar çerçevesinde, ülkemizde araştır-
ma ve teknoloji geliştirme kapasitesini güçlendirmeliyiz. 
Böylece Horizon 2020’den alacağımız fon katkısı ile 
daha fazla katma değer üretme ve dünya pazarlarında 
rekabet etme fırsatı elde etmiş olacağız” dedi.

Taşıt Araçları Yan Sanayicileri Derneği’nin (TAY-
SAD) Başkanı Dr. Mehmet Dudaroğlu İstanbul Avan-
garde Hotel’de düzenlenen sohbet toplantısında, basın 
mensuplarıyla bir araya geldi. Genel ekonomik durum ve 
sektör değerlendirmesi yapan Dudaroğlu, gazetecilerin 
sorularını da yanıtladı.

Dudaroğlu, “Ekonominin bel kemiği olan otomotiv 
tedarik sanayi sektörü, sahip olduğu potansiyeli daha 
verimli kullanabilecek güce sahip. Bu noktada hayata ge-
çirilecek olan Ar-Ge faaliyetleri büyük önem arz ediyor. 
Mevcut iç hacmi ve üretim kapasitesini verimli kullana-
bilme noktasında sektör temsilcilerine büyük görevler 
düşüyor. TAYSAD olarak sorumluluğumuzun farkındayız 
ve tüm adımlarımızı bu yönde atıyoruz. Gerçekleştirdiği-
miz BMW Sektörel Ticaret Heyeti organizasyonu da bu 
adımlardan bir tanesi” diye konuştu.

Ar-Ge ve sektörün yeni teknolojiler geliştirmesi ko-
nusunda sektör temsilcileri ile bir araya gelerek oluş-
turdukları yeni vizyonu geçtiğimiz aylarda kamuoyu ile 
paylaştıklarını kaydeden Dr. Dudaroğlu, “Ülke ihracatına 
baktığımızda kilogram bazında tüm sektörlerdeki ihracat 
ortalaması yaklaşık 1,6 dolar seviyelerinde. Türk Otomo-
tiv Tedarik Sanayinin ihracattaki kilogram ortalaması ise 
yaklaşık 6 dolar seviyelerinde. Bu rakam sektörümüzün 
ülke ekonomimize sağladığı katma değerin en önemli 
kanıtı” diye konuştu.

Ar-Ge’de lideriz
Taşıt Araçları Yan Sanayicileri Derneği üyelerinin, 

otomotiv endüstrisine katma değer sağlayacak nitelikli 
ürünler kazandırmak amacıyla Ar-Ge merkezlerine ciddi 
yatırımlar yaptığını belirten Dr. Mehmet Dudaroğlu, 
“Ülke çapındaki tüm sektörlerde şu an toplamda 188 
Ar-Ge Merkezi bulunuyor. Bu merkezlerden 72’si otomotiv 
sanayine, 60’ı tedarik sanayine ait. Tedarik Sanayisinin 
elinde bulundurduğu 60 merkezinin 54’ü ise TAYSAD üyesi 
firmalardan oluşuyor. Bu firmalarda yapılmakta olan Ar-
Ge çalışmaları sektörün gelişimine ivme kazandıracaktır. 
Amacımız, Ar-Ge Merkezi sayısını çok daha yukarılara ta-

şımak ve yetkinliklerini artırarak hizmet ihraç eder noktaya 
taşımak” diye konuştu.

Otomotiv Tedarik Sanayi Ar-Ge fonu için Horizon 
2020’den istifade etmeli
Dudaroğlu, “Avrupa’nın bilim, teknoloji politika ve 

uygulamalarının uyumlaştırılması amacıyla oluşturulan Ho-

TAYSAD Başkanı Dr. Mehmet Dudaroğlu

Türk tedarik sanayi Avrupalı kurumlara 
sağlanan Ar-Ge desteğini hak ediyor

Dr. Dudaroğlu, “Ülke ihracatına baktığımızda kilogram bazında tüm sektörlerdeki ihra-
cat ortalaması yaklaşık 1,6 dolar seviyelerinde. Türk Otomotiv Tedarik Sanayinin ihracat-
taki kilogram ortalaması ise yaklaşık 6 dolar seviyelerinde. Bu rakam sektörümüzün ülke 
ekonomimize sağladığı katma değerin en önemli kanıtı” diye konuştu.

[Ar-Ge ►
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rizon 2020 projeleriyle geleceğin teknolo-
jilerine yön veriliyor. Proje tiplerine göre 
fonlama modellerinin geliştirildiği Horizon 
2020 kapsamında sunulan desteklerden 
yeteri oranda pay alabilmek, Ar-Ge ve ino-
vasyon konusunda daha büyük adımlar atmamızı sağlaması 
açısından hayati öneme sahip” açıklamasını yaptı.

Dudaroğlu, “Son 1 buçuk yılı kapsayan sürece baktı-
ğımızda, ülkemizin Horizon 2020’den aldığı fonun 14,5 
milyon Euro olduğunu görüyoruz.  Bu destekler daha çok 
İngiltere, Almanya ve Fransa gibi büyük ülkelerin Ar-Ge 
faaliyetlerine katkı sağlıyor. Oysa, ülkemizin de bu fonlar-
dan daha çok faydalanmasını sağlamamız gerekiyor. Bunun 
için de söz konusu lider ülkeler ile hem akademik çevrelerin 
hem de sanayicilerimizin işbirliğinin artırılması şart. Ar-Ge 
çalışmalarının ülkemiz ve sektörümüz için ne kadar gerekli 
olduğunun altını her fırsatta çiziyoruz. Dolayısıyla Ar-Ge 
faaliyetlerimizi hızlı bir şekilde geliştirmeli ve sağlam te-
mellere oturtarak ilerlemeliyiz.. Bizim çok büyük projelere 
imza atmamız şart. Daha planlı hareket etmeli, yetkili plat-
formlarla temas halinde olmalı ve tüm gelişmeleri yakından 
takip etmeliyiz” diye konuştu.

Ana sanayi ve tedarik sanayi ortaklığı yapılabilir
Türk Otomotiv Tedarik Sanayi’ni 2030 yılında küresel 

otomotiv pazarında ilk 10’a taşımayı hedeflediklerinin altını 
çizen Dudaroğlu, “2014 Ocak ayından 2015 Haziran ayına 
kadar olan sürede, Horizon 2020 tarafından desteklenen 
projelerde kullanılan toplam  4 milyar 542 milyon Euro’luk 
katkının, 4 milyar 502 milyon Euro’luk kısmı 30 ülke 
arasında paylaşıldı.  Türkiye’nin toplam bütçeden aldığı pay 
ise binde 3,2 civarında. Horizon 2020’den aldığımız fon 
miktarını artırmamız gerekiyor. Bu noktada otomotiv ana 
sanayi ile ortak TÜBİTAK projelerinin yürütülmesi yönünde 
çalışmalar yapılabilir. TAYSAD olarak biz, gereken her 
adımı atmaya hazırız” dedi.

Doların öne çıktığı pazarlara yönelmemiz gerek
Dudaroğlu, miktar bazında bir düşüş yaşanmaması-

na rağmen Türk Tedarik 
Sanayi’nin ihracatında 
paritenin olumsuz etkisinin 
toplam sektör ihracatının 
yüzde77’lik bölümünün Euro 

ile gerçekleşmesinden kaynaklandığının altını çizdi. TAY-
SAD Başkanı Dr. Mehmet Dudaroğlu paritenin olumsuz 
etkilerini hafifletmek için çözüm önerilerini şöyle sırladı:

“Bir çok sektörde olduğu gibi otomotiv tedarik sanayin-
de de özellikle hammadde alımları Dolar ile, kalan giderler 
TL ile; buna karşılık ihracatımız ise ağırlıklı olarak Euro ile 
gerçekleştirilmektedir. Dolayısıyla, sanayicilerimizin, gelir 
ve giderlerinde mümkün olduğunca aynı döviz cinsi ile işlem 
yapması, muhtemel riskleri azaltacaktır. Sanayicilerimiz, 
Dolar ile satış yapabilecekleri ABD, İran, Afrika ülkeleri 
gibi yeni pazarlara yönelmelidir. Paritenin etkisinden en az 
zararı görmenin en önemli yolu, firmalarımızın verimlilikle-
rini artıracakları araçları kullanmalarıdır. Firmaların, kat-
ma değeri yüksek ürün üretimine yönelmesi gerekmektedir.”

Türk Tedarik Sanayi ile BMW arasındaki işbirlikleri 
artacak
TAYSAD ve OİB işbirliğiyle 5 yıl önce düzenlenen BMW 

Sektörel Ticaret Heyeti’nin ikincisi, 30 Temmuz 2015’te 
TAYSAD organizasyonuyla Münih’te gerçekleşti. Gerçek-
leşen ziyarete ilişkin açıklamalarda bulunan Dudaroğlu, 
“BMW yetkilileri, Türk tedarikçilerinin BMW içerisinde 
artmasını arzu ediyor ve bu konudaki isteklerini her fırsatta 
adıma dönüştürmeye de gayretli olacaklarını dile getiriyor-
lar. İnovasyonu misyon edinir ve doğru pazarlama strateji-
leri geliştirirsek, BMW ile işbirliklerimiz artacak. Yenilikçi 
uygulamalar, tedarik sanayi firma seçiminde önemli rol 
oynuyor. Dolayısıyla BMW gibi dünya devi bir şirket de 
tedarikçi firma seçiminde, inovasyon konusunda daha geniş 
perspektife sahip firmalara odaklanıyor” dedi.

Dudaroğlu, ziyaret vesilesiyle, Türkiye’de tedarik sana-
yinin küresel anlamda ana sanayi ağına katılım gücünü ve 
yetisini görmenin, tüm iştirakçileri cesaretlendirdiğini de 
belirtti.
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Uluslararası inşaat sektörü dergisi ENR’ın (Engineer-
ing News Record) müteahhitlerin bir önceki yılda ülkeleri 
dışındaki faaliyetlerinden elde ettikleri gelirleri esas alarak 
yayınladığı “Dünyanın En Büyük 250 Uluslararası Müteah-
hidi” listesinde 2013 verilerine göre 42 olan Türk müteah-
hitlik firması sayısı 2014 yılı verilerine göre 2015 yılında 
43’e yükseldi.

Bu sayı ile Türkiye, 65 firma ile listede birinci sırada yer 
alan Çin’in ardından dünyada ikinci sıradaki yerini korudu. 
Üçüncü sırada ise 32 firma ile ABD bulunuyor.

Küresel ekonomik krizden en çok etkilenen sektörlerin 
başında yer alan uluslararası inşaat sektöründe, önümüzdeki 
döneme ilişkin belirsizliğin gün geçtikçe artması ve denge 
noktasının sağlanamamasının etkileri görülmeye başladı. En 
büyük 250 Uluslararası İnşaat Firmasının pazar büyüklüğü 

2014 yılında bir önceki yıla göre %4.1 azalarak 521.6 
milyar ABD Dolarına geriledi. 

ENR’ın “Belirsizlik Piyasaları Gölgelendiriyor” 
başlıklı bültenin açılış cümlesinde kaydettiği, “Düşen 
petrol fiyatları, siyasi kargaşa ve Avrupa’dan Çin’e tüm 
dünyayı saran ekonomik aksamalar uluslararası firmaları 
kaygılandırıyor” değerlendirmesi, konjonktürü özetliyor.

-Türk müteahhitlerin performansı arttı 
Böylesi bir konjonktürde Türk müteahhitlik firmalarının 

yurtdışında gösterdiği performans kayda değer oranda 
arttı. ENR listesindeki 43 Türk firmasının 2014 yılı ge-
lirleri toplamı geçen yıla göre % 43.4 artışla 29.3 milyar 

ABD Doları olarak 
gerçekleşti. Bu rakam-
larla Türk firmalarının 
toplam gelirde 2013 
yılı rakamları ile % 3.8 
olan payı 2014’de % 5.6 
olarak gerçekleşti. Türk 

müteahhitlerin bölgesel gelirlerdeki payı tüm dünyada artış 
gösterdi. Türk müteahhitlik firmaları Kuzey ve Latin Ameri-
ka pazarlarında neredeyse hiç yer almazken rekabetin en 
çetin olduğu Avrupa, Asya, Ortadoğu ve Afrika pazarlarında 
payını artırıyor. 

Çin 65 firma ve toplam pazardan aldığı % 17.2’lik 
pay ile en büyük pazar payına sahip olurken, İspanya’nın 
pazar payı 2014 yılında 2013’e kıyasla dünya genelinde 
% 14.7’den % 13.1’e gerilemiş durumda, ABD’nin 32 
firmasının pazar payı ise dünya genelinde % 13’den % 
11.4’e gerilemiş bulunuyor. 

Yenigün: “Toplam gelirdeki büyük yükseliş 
memnuniyet verici”
Türkiye Müteahhitler Birliği Başkanı Mithat 

Yenigün, ENR listesinin açıklanmasının ardından yaptığı 
değerlendirmede şunları söyledi: 

“Tüm dünyada takip edilip bir kalite güvencesi olarak 
algılanan bu listeye; aralarından 37 tanesi Türkiye Müteah-
hitler Birliği üyesi olan, toplam 43 firma ile damga vurmak 
ve firma sayısıyla tam 8 yıldır dünyada Çin’den sonra ikinci 
konumda bulunmak bizim için büyük övünç kaynağıdır. 
Ayrıca firmalarımızın toplam gelirden aldığı payı büyük 
oranda yükseltmiş olmaları memnuniyet vericidir. Ortaklık 
kültürü ve güç birliği, uluslararası rekabette firmalarımızın 
önünü daha da açacaktır.

Yurtdışında gösterilen performans, küresel belirsizlikle 
birlikte keskinleşen uluslararası rekabete; mevcut konjonk-
türün Türk müteahhitlerin ana pazarları Libya ve Irak’ta 
yaratmış olduğu sorunlara ve petrol fiyatlarındaki gerileme 
ile Rusya pazarında son dönemde yaşanan yavaşlamaya 
rağmen kazanılmış kayda değer bir başarıdır.”

Türk müteahhitleri yine dünya ikincisi 

ENR Dergisi’nin 2014 yı l ı  cirolarına göre ‘Dünyanın En Büyük 250 Müte-
ahhit i ’  sıralamasında l isteye giren 43 Türk müteahhit i  Türkiye’nin dünya 
ikincil iğini korudu

[Sektörel: Dış müteahhitlik ►
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Erdemir Borsa İstanbul Kurumsal Yönetim 
Endeksi’nde yer almaya hak kazandı

Türkiye’nin en büyük sanayi kuruluşlarından biri 
olan Erdemir Grubu şirketlerinden Ereğli Demir ve 
Çelik Fabrikaları T.A.Ş. (Erdemir), Borsa İstanbul 
(BIST) Kurumsal Yönetim Endeksi’nde yer almaya 
hak kazandı. 

2015 yılında 50. yılını kutlayan Erdemir Grubu, 
Kobirate Uluslararası Kredi Derecelendirme ve Ku-
rumsal Yönetim Hizmetleri A.Ş. tarafından hazırlanan 
Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirme 
Raporu kapsamında 4 ana başlıkta topladığı puanlar 
neticesinde 10 üzerinden 8,83 puanın sahibi oldu.

Kurumsal Yönetim İlkeleri’ne uygunluğun değer-
lendirildiği çalışmaya ilk defa katılan Erdemir’in, ilk 
yılında aldığı yüksek puan ile şeffaf, adil, sorumlu ve 
hesap verebilir bir kurum olduğu SPK tarafından ak-
redite edilmiş bir bağımsız kurum aracılığıyla da tes-
cillenmiş oldu.

SPK Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derece-
lendirme Notu; pay sahipleri, kamuyu aydınlatma ve 
şeffaflık, menfaat sahipleri ve yönetim kurulu ana baş-
lıkları altında, Kobirate’in “BIST Birinci Grup Şir-
ketler” için hazırladığı 408 kriterin incelenmesi sonu-
cunda verildi. Erdemir’in aldığı 8,83 puan, Sermaye 
Piyasası Kurulu tarafından yayınlanan Kurumsal Yö-
netim İlkeleri’ne önemli ölçüde uyum sağladığını gös-
termekle birlikte şirket içinde oluşabilecek  risklerin 
önemli ölçüde tespit edildiğini ve kontrol edilebilece-
ğini ortaya koyuyor. BIST 1. Grup Şirketleri arasında 
yer alan Erdemir, ulaşılan bu sonuç ile BIST Kurumsal 
Yönetim Endeksi’ne dahil olmaya hak kazandı.

-2020 vizyonumuza emin adımlarla ilerliyoruz
Konuya ilişkin açıklama yapan Erdemir Grubu Yö-

netim Kurulu Başkanı Ali Pandır, hızlı ve doğru karar 
alabilen bir yönetim anlayışını inşa ettiklerini, Şirketin 
2020 vizyonu “Dünya klasında şirket olma” yolunda 
emin adımlarla ilerlediklerini dile getirdi. 

Erdemir Grubu’nu küresel ölçekte birinci sınıf bir 
şirkete dönüştürmeyi hedeflediklerini belirten Ali Pan-
dır, birçok kriterde en iyi olup bütün paydaşların mem-
nun olacağı bir yapıya doğru yol aldıklarını sözlerine 
ekledi. Türkiye’nin en büyük ve tek entegre yassı çelik 
üreticisi Erdemir Grubu, bu yılın ilk yarısında başarılı 
mali sonuçlara imza attı. 

Erdemir Grubu yılın ilk altı ayında toplam 4,3 mil-
yon ton nihai mamul satış miktarı gerçekleştirirken, 
yassı çelik satış miktarını geçtiğimiz yılın aynı döne-
mine göre %6 artırarak, 3,6 milyon tona yükseltti. 
Bu dönemde Erdemir Grubu’nun net karı, 304 milyon 
USD olurken, yılın ilk 6 ayında satışlarının %85’ini 
yassı, %15’ini ise uzun ürün olarak gerçekleşti. Er-

demir Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Ali Pandır bu 
konuyla ilgili olarak sadece mali sonuçlara ve kısa va-
deli başarılara odaklanmadıklarını, kurumsal başarıyı 
sürekli kılacak hedeflere ulaşmak için Sürdürülebilir 
Kurumsal Yönetim İlkelerini çalışma sistematiklerinin 
temel yapı taşı olarak kabul ettiklerini dile getirdi. 

Erdemir Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Ali Pan-
dır: “Erdemir olarak Borsa İstanbul (İMKB)’da ku-
ruluşu olan 1986 yılından bu yana yer alıyoruz. Halka 
açık bir şirket olma sorumluluğu ile tüm faaliyetle-
rimizi yasa, mevzuat ve etik kurallara uygun olarak 
sürdürmenin yanında, paydaşlarımızı şeffaflık ilkesini 
gözeterek, doğru ve zamanında bilgilendirmeye özen 
gösteriyoruz” dedi. 

ERDEMİR Grubu Hakkında:
ERDEMİR Grubu’nun ana şirketi Ereğli Demir ve 

Çelik Fabrikaları TAŞ. Türkiye’nin ilk ve en büyük en-
tegre yassı çelik üreticisidir. Grubun şirketleri; yassı ve 
uzun çelik üreten İSDEMİR, Sivas ve Malatya’da ma-
den sahaları bulunan ERMADEN, Romanya’da silisli 
çelik üreten ERDEMİR Romanya, Grup şirketlerine 
mühendislik yönetimi hizmeti veren ERENCO ile sek-
törün ebatlanmış yassı çelik ihtiyacını karşılayan ER-
DEMİR Çelik Servis Merkezi’dir. 2006 yılında OYAK 
bünyesine katılan ERDEMİR Grubu, toplam varlıkları 
açısından Türkiye’nin en büyük sanayi kuruluşlarından 
biridir. Ayrıca Singapur’da “ERDEMİR Asia Pacific 
Pte. Ltd” adıyla Asya-Pasifik Bölgesi’ndeki faaliyetle-
rini yürüten bir ofisi daha bulunmaktadır.

[Kurumsal yönetim ►
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Kocaeli’nin yatırım değeri hızla yükselen Başiskele bölge-
sinde, şehir merkezine 7 dakika uzaklıktaki 122 bin 500 met-
rekarelik alan üzerinde çevre düzenlemesine kadar eksiksiz 
tamamlanan ‘Evimiz Kocaeli Projesi’nde, Temmuz ayından 
itibaren yaşam başladı. 4’er katlı 39 bloktan oluşan, panora-
mik şehir ve deniz manzarasına sahip Evimiz Kocaeli Projesi, 
Pekdemir kalitesini çok cazip ve erişilebilir fiyatlarla, üstelik 
son derece avantajlı ödeme koşullarıyla sunuyor ve yüzlerce ai-
leyi yüksek standartta bir konut ve yaşam alanı sahibi yapmaya 
devam ediyor. 

Yüzde 75’i yeşil alana ayrılan Evimiz Kocaeli Projesi’nde, 
2 bin metrekarelik gölet, kafe, dinlenme alanları, toplantı sa-
lonları, fitness salonu, çocuk kulübü ve uzman pedagoglar da-
nışmanlığında her yaş grubuna uygun olarak farklı tasarlanmış 
çocuk oyun alanlarının bulunduğu büyük bir sosyal tesis yer 
alıyor. Ayrıca yürüyüş parkurları, rekreasyon alanları, 2 adet 

basketbol sahası, görkemli bahçe ve çevre düzenlemesi de Pek-
demir bütünleşik kalite anlayışını yansıtıyor. Evimiz Kocaeli, 
7x24 kameralı güvenlik sistemine sahip bulunuyor.

-Pekdemir İnşaat’ın temel ilkesi: 
Satış sonrası müşteri memnuniyeti
Üç kuşaktır, kurumsal güven ve kalite ilkelerinden hiç ta-

viz vermeyen Pekdemir İnşaat, 70’inci Kuruluş Yılı’nda inşa-
atına başladığı, bugüne kadarki en büyük projesi olan Evimiz 
Kocaeli’de, konut alanların satış sonrası ‘müşteri memnuniyeti’ 
için, taşındıkları günden itibaren tüm yaşamlarını, en ince de-
tayına kadar planladı. 

Evimiz Kocaeli Projesi’nde, dairelerini satın alırken imzala-
dıkları satış sözleşmesinde yazan tarihlerde, satış temsilcileriy-
le randevulaşıp, birlikte dairelerini inceleyerek teslim almaya 
başlayan konut sahiplerine, içinde gerekli tüm bilgi ve belgele-

rin yer aldığı bir daire teslim seti verili-
yor. Site, Yapı Kredi Koray ortaklığı ile 
faaliyet gösteren Türkiye’nin önde gelen 
tesis yönetim şirketlerinden YKS tara-
fından, ilk dairenin teslim tarihi olan 1 
Temmuz’dan itibaren, güvenlikten sos-
yal tesislere kadar her noktasında pro-
fesyonel bir ekiple yönetilmeye başladı.

Daire sahiplerinin, dairelerinde tes-
lim sonrası dönemde bir eksiklik ya da 
aksaklık belirlemeleri halinde ise, Pek-
demir Güvence Sistemi devreye giriyor. 
Kocaeli’nde ‘10002 Müşteri Memnuni-
yet Yönetim Sistemi’ belgesini almaya 
hak kazanan ilk inşaat firması ünvanı-
na sahip şirketin uygulamaya koydu-
ğu ‘Pekdemir Güvence Sistemi’, satış 
sonrası müşteri memnuniyetine yönelik 
örnek uygulamalardan birini oluşturu-
yor. Daire teslimi sırasında, kendilerine 
verilen daire teslim setinde, tapu, iskan, 
DASK gibi gerekli tüm belgelerle birlik-
te, içinde site yönetim planı ve Pekdemir 
Güvence Sistemi’nden yararlanma ko-

                 İnşaat’ın 70’inci yıl 
gurur projesi 936 konutluk

‘Evimiz Kocaeli’de yaşam başladı

Kurumsal değerlerine bağlılığı ile tanınan Türkiye’nin en 
köklü inşaat şirketlerinden Pekdemir İnşaat, ‘70’inci Yıl Gurur 
Projesi’ olarak tanıttığı dev projesi Evimiz Kocaeli’ni eksik-
siz biçimde tamamlayarak, daireleri 1 Temmuz’dan itibaren 
sahiplerine teslim etmeye başladı. Tek etapta 936 konutla 
Kocaeli’nin en büyük markalı konut projesi olan Evimiz Koca-
eli, kent nüfusuna oranlandığında, İstanbul için 10 bin 

konutun da üzerinde bir proje büyüklüğüne karşılık geli-
yor. Daire teslimleriyle birlikte satışı da sürmekte olan proje, 
Kocaeli’nde her mahalleden yaklaşık 2 aile olmak üzere, her 
400 aileden birini Pekdemir kalitesiyle yüksek standartta bir 
konuta kavuşturuyor.
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şullarının da yer aldığı Evimiz Kocaeli Yaşam Kılavuzu kitabını 
da teslim alan konut sahipleri, hiçbir zorlukla karşılaşmadan 
yeni evlerinde, yeni yaşamlarına başlayabiliyorlar.  Dairelerini 
teslim aldıktan sonra internet üzerinden sisteme kayıt olan daire 
sahipleri ya da kiracılar, Pekdemir Güvence Sistemi’nin, bugü-
ne kadar daha çok bankalarda kullanılan ve inşaat sektöründe 
örneğine pek rastlanmayan web tabanlı Müşteri İstek - Şikayet 
yazılım altyapısı sayesinde, istek ve taleplerini internet üzerin-
den bir tıkla ilgili birimlere bildirebiliyorlar. Gelen başvurular, 
değerlendirildikten sonra, başvuru sahipleri e-mail ya da SMS 
ile yanıtlanıyor. Gerektiğinde, Pekdemir İnşaat’ın uzman Gü-
vence Timi elemanları, makul süreler içinde eksiklik ve aksak-
lıkları gideriyorlar.  

-Bu fiyatlarla  bu kalite, 
Türkiye’nin hiçbir yerinde yok
Pekdemir İnşaat’ın 3 kuşak boyunca koruduğu ‘güven ve 

kalite’ye dayalı kurumsal geleneklerini, müşterilerinin tamam-
lanan önceki projelerinden bildiklerini belirten Pekdemir İnşaat 
Genel Müdürü Mert Pekdemir, “Evimiz Kocaeli’de daire sahip-
leri, aylar öncesinden sözleşmelerinde yazılı olan, yeni evlerine 
taşınacakları tarihe göre, nikah günü alıyor, kira kontratları-
nı sonlandırıyor ya da boşaltacakları evleri alanlara gönül ra-
hatlığıyla tahliye taahhüdünde bulunuyorlar.” dedi. Pekdemir 
İnşaat’ın, tedarikçileri ve devlete olan ödemelerinden, inşaatını 
gerçekleştirdiği bina ve projelerin teslim tarihine kadar hiçbir 
sözünü, bir gün bile aksatmadığını vurgulayan Mert Pekde-
mir, “Bugüne kadar gerçekleştirdiğimiz 936 adetlik en büyük 
konut projesini de 730 günde yani günde 1,3 konut yaparak, 
tam gününde ve hiçbir eksiği kalmadan tamamlamış olmanın 
mutluluğunu ve gururunu yaşıyoruz. 70 yıl boyunca oluşturdu-
ğumuz güven kredisi sayesinde, Evimiz Kocaeli’de de, tek etapta 
Kocaeli’nin en büyük markalı konut projesi olmasına rağmen, 
maliyetlerimizi en doğru, satışlarımızı en hızlı seviyeye çekebil-
dik. Tüm Kocaelililere ve tedarikçilerimize Pekdemir İnşaat’a 
gösterdikleri güven ve işbirliğinden dolayı teşekkür ediyorum.” 
şeklinde konuştu.

Evimiz Kocaeli’nin kentte bugüne kadar tek etapta tamam-
lanan en büyük markalı konut projesi olduğuna dikkat çeken 
Pekdemir İnşaat Genel Müdürü Mert Pekdemir, “Büyük kent-
lerde bu ve daha büyük ölçeklerde konut projeleri gerçekleştiri-
liyor. Ancak Kocaeli yaklaşık 1,7 milyon nüfusa sahip bir kent. 
İstanbul’un nüfusu ile orantıladığımızda, karşımıza İstanbul’da 

10.000 konuttan daha fazlasına 
denk gelen bir proje ölçeği çıkıyor. 
Bu büyüklükte bir projeye kalkış-
mak tabiki cesaret ve kurumsal öz-
güven gerektiriyor.” dedi. Evimiz 
Kocaeli Projesi’nde, yoğun talep ve 
Pekdemir’in kalite algısından kay-
naklanan yüksek beklenti nedeniy-
le, malzeme kalite standartlarının 
planlananın da üzerine çıkarıldı-
ğını, böylece kombisine kadar ek-
siksiz kaliteli konutlar üretildiğini 
anlatan Mert Pekdemir, “Projemiz 
bütünüyle tamamlanıp, daire tes-
limleri başladı. Bu kalitede, bu fi-
yatlarla Türkiye’nin hiçbir yerinde 
ve özellikle büyük kentlerde konut 
edinebilmek mümkün değil. Bu yüz-
den İstanbul ve diğer çevre kentler-
den de çok sayıda müşterimiz oldu. 

Pekdemir İnşaat olarak, insanları 
sadece ev sahibi yapmakla kalmıyor, özellikle aileler için güven-
li, huzurlu ve konforlu bir yaşam alanı sunuyoruz. Bölgenin ve 
projenin yüksek değer artışı potansiyeli nedeniyle, yatırım için 
birden çok daire satın alıp, avantajlı biçimde kiraya veren müş-
terilerimiz de var.” saptamasında bulundu.

Evimiz Kocaeli’de, büyüklükleri 91 metrekare ile 193 metre-
kare arasında değişen, 2+1, 3+1 ve 4+1 seçeneklerinde 6 ayrı 
tip ve metrekarede konut yer alıyor. Evimiz Kocaeli’de, satışla-
rın başladığı 2013 Mart ayı ile inşaatın başladığı Haziran ayı 
arasında 3 ayda dairelerin yüzde 30’unun satışı tamamlanmış-
tı. Projede, yatırımcısına iki yılda ortalama yüzde 40 oranında 
değer artışı sağlayan dairelerin satışı, Mahmutpaşa Mahallesi 
Karamürsel Caddesi No:337 Başiskele adresinde yer alan Evimiz 
Kocaeli Projesi’nin Satış Ofisi’nde devam ediyor.

-70 yıllık tarihsel sürecin kitabını yazıp, 
arşivini müzesinde sergiliyorlar
70 yıllık tarihini sergilediği Pekdemir Müzesi ve adeta 

Türkiye’de müteahhitliğin kitabı niteliğindeki 70. Yıl Kitabı ile 
köklü ve sağlam kurumsal kimliği ile temel değerlerini toplumla 
paylaşan Pekdemir İnşaat, 1944 yılında İsmail Pekdemir tara-
fından kurulan, dünyadaki savaşlar ve ekonomik krizler gibi ola-
ğanüstü dönemler de dahil, faaliyetlerini hiç kesintiye uğramadan 
sürdüren, nadir şirketler arasında yer alıyor. Bugün üçüncü kuşak 
yönetiminde faaliyetlerini sürdüren Pekdemir İnşaat, Kocaeli ile 
birlikte, İstanbul’dan Ankara’ya, Eskişehir’den Konya’ya kadar 
pek çok kentte, konutlar, apartmanlar, resmi binalar, ticari bi-
nalar, stadyum, gölet, dere ıslahı, köprü, restorasyon, iskele gibi 
birçok farklı projeyi zamanında tamamlayıp teslim ederek, güçlü 
bir kurumsal itibara ve örneği az görülen bir başarı öyküsüne sa-
hip bulunuyor. Son yıllarda özellikle konut alanında proje gelişti-
ren bir gayrimenkul geliştirme şirketi niteliği kazanan Pekdemir 
İnşaat, Kocaeli’de son yıllarda başarıyla tamamladığı Villam ve 
Bahçeada projelerinin ardından, daire teslimine başladığı Evimiz 
Kocaeli ile yine bir büyük başarıya imza atıyor.
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Kocaeli Sanayi Odası’nın Ağustos ayı Meclis toplan-
tısı Hasan Tahsin Tuğrul Başkanlığında gerçekleştirildi. 
KSO Meclis toplantısına TÜBİTAK (Türkiye Bilimsel ve 
Teknolojik Araştırma Kurumu) Başkanı Prof.Dr. Ahmet 
Arif Ergin konuk konuşmacı olarak katıldı. Gebze Teknik 
Üniversitesi Rektörü Prof.Dr.Haluk Görgün, KOÜ Rektör 
Yardımcısı Prof. Dr. Bekir Çakır, KOÜ Genel Sekreteri 
Fatih Akbulut’da meclis toplantısına katılan davetliler 
arasındaydı. 

-Ülkemiz zor günlerden geçiyor
Meclis toplantısında ilk konuşmayı yapan Kocaeli Sana-

yi Odası Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, Ülkemizin son günlerde 
oldukça zor bir dönemden geçtiğini vurgulayarak , “Geçtiği-
miz ay Suruç’ta polisimize, askerimize yönelik gerçekleşen 
ve devam eden terör saldırıları ile derinden sarsıldık. Her 
türlü terör girişimini kınıyor; şiddeti lanetliyoruz.

Ülkemizin tüm bu olumsuzlukların üstesinden geleceğine 
yürekten inanıyoruz. Bu zor dönemde birinci önceliğimiz 
istikrarın korunması olmalıdır.

Bunun sağlanması için hükümetin bir an önce kurulma-
sını ve artık Türkiye’nin ekonomi gündemine odaklanması 
gerektiğini vurgulamak istiyoruz.” 

-Ekonomiye ilişkin değerlendirmeler
Konuşmasına ekonomik verileri değerlendirerek devam 

eden Zeytinoğlu; Hedeflerimize ulaşmanın yüzde 5’in üze-
rinde bir büyüme oranı ile sağlanabileceğini belirtti. 

Zeytinoğlu, konuşmasının devamında, “Ar-Ge, inovas-
yon, tasarım ve markalaşmayı ön plana çıkarmamız ve bu 
süreçlere hızla adapte olmamız gerekiyor. Ar-Ge yapabil-
menin yolu da güçlü bir eğitim sisteminden geçiyor. Kocaeli 
yeni teknolojileri üretmek için başlangıçların hazır olduğu 
bir il. Güçlü bir üniversite-sanayi işbirliği ile bu teknolojileri 
çok daha rahat üretebileceğimizi düşünüyoruz.” dedi.

-Üniversite sanayi işbirliği
Kocaeli Sanayi Odası olarak üniversite-sanayi işbirliğini 

geliştirmenin dört saç ayağı hakkında özet bilgiler aktaran 
Zeytinoğlu,

Birincisi; KOBİ’lerin, Ar-Ge projelerini hazırlamaları 
sürecinde danışmanlık ve eğitim desteğine olan ihtiyaçla-
rının ABİGEM marifetiyle karşılanarak, Ar-Ge/inovasyon 
farkındalık eğitimlerinin düzenlenmesi,

İkincisi; sanayi kuruluşlarının Ar-Ge temelli çalışmala-
rının ulusal ve uluslararası hibe ve destek programlarından 
yararlanacak şekilde geliştirilmesi ve ABİGEM marifetiyle 
KOBİ’lere Ar-Ge projeleri yazma konusunda destek olunma-
sı,

Üçüncüsü; firmalara üniversitelerin imkânlarını tanıt-
mak. Meslek gruplarını, bölgedeki üniversitelere  ve TÜ-
BİTAK-MAM’a bu kurumlarımızın laboratuar imkanlarını 
görmeleri için ziyaretler düzenlemek ve Ar-Ge laboratuarla-

rının karşılıklı kullanımını artırmak.
Dördüncüsü; staj programlarında üniversitelere destek 

olmak. Bu kapsamda KSO tarafından Kocaeli Üniversitesi 
Teknoloji Fakültesinin tüm öğrencilerinin stajlarını yapma-
ları için bir kontenjan çalışması yapıldığını da belirterek, 
bölgemiz Üniversiteleri olan Kocaeli Üniversitesi ve Gebze 
Teknik Üniversitesi ve Türkiye’nin en büyük araştırma ge-
liştirme merkezi olan TÜBİTAK-MAM ile bir “Kamu-Üni-
versite-Sanayi işbirliği Protokolü” imzalamak istediklerini 
belirtti.

-TÜBİTAK rakip oyuncu olmamalı
Toplantıya konuşmacı olarak katılan TÜBİTAK Başkanı 

Prof. Dr. Ahmet Arif Ergin  TÜBİTAK’ın tarihçesi ve Üni-
versite Sanayi işbirliği  konusunda bilgi verdi.

 Prof. Dr. Ergin, “TÜBİTAK reel sektörle rekabeti kapa-
tacak ancak teknoloji üretmeye devam edecek, TÜBİTAK’ın 
rekabet konumundan çıkarak doğru yere konumlanması 
gerekiyor,  TÜBİTAK rakip bir kuruluş değil, problemlerin 
çözülebileceği rahat bir kurum, sanayi ile gerçekleştirileme-
yecek, akademi ile de yapılamayacak devlerin bazı ARGE 
işlerini TÜBİTAK üstlenmek zorundadır. Üniversitedeki 
birimlerin sanayileşmesi noktasında devletimiz bu görevi 
TÜBİTAK’a vermiştir. 

Kamunun desteği ile Üniversite-Sanayi işbirliği hayal 
değil gerçek olur. Burada kamuyu TÜBİTAK olarak kaste-
diyorum. Üniversite ve kamu sanayiye giden yolu döşemekte 
büyük bir mükelleftir.” dedi.

-Fikri mülkiyete yatırım
Fikri mülkiyet konusunda Türkiye’de yeterince yatı-

rım yapılmadığını söyleyen Ergin, “Fikri mülkiyetlerimizi 
zenginleştirmek için çabalamazsak diğer ülkeleri zengin 
etmekle uğraşırız, fikri mülkiyet havuzumuzu arttırmamız 
gerekiyor “ dedi.

Ağustos ayı Oda Meclisi toplantısında konuşan Başkan Zeytinoğlu 

Bu zor dönemde 
önceliğimiz istikrarı korumak olmalı

[Oda Meclisi ►
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Oda Meclisi konuğu 
TÜBİTAK Başkanı Ahmet Arif Ergin

TÜBİTAK’ın 2015 vizyonunu anlattı

Şöyle bir tarihe dönüp baktığımızda 60’larda kurulmuş olan bir 
TÜBİTAK var. 2005 yılında Sayın Nükhet Yetiş zamanına kadar 
TÜBİTAK’ın en çok bilinirliği nerede var diye sorduğunuz zaman 
sadece bir tane isim var. Bilim Teknik Dergisi. 

Neden diye böyle baktığımızda, TÜBİTAK evet ülkede ki Tek-
nolojik ve Bilimsel Araştırmalara belirli bir yön vermek üzere ku-
rulmuş olan bir kuruluş olmak ile birlikte bütçesel olarak baktığı-
nızda sadece Bilimsel  ve Teknoloji konusunda yapılmış olan işlere 
ödül ve taltif verecek. 

Halk arasında toplum içersinde BiM’in yayılmasına yardımcı 
olacak yayınlara dergilere basacak ve ülkeler arenasında her ül-
kenin Bilim ve Teknoloji ile ilgili temsil işlevini yerine getirilmesi 
gerektiğinde evet bizde de bir TÜBİTAK diye bir kuruluş var o gö-
revini yerine getirsin. 

2005 Yılı gerçi bu böyle bir bıçakla kesmiş gibi değil ama Sa-
yın Nükhet Yetiş zamanında Bakanlar Kurulu’na yapılan bir su-
num içerisinde çok geri gördüğümüz bazı Afrika Ülkelerinde bile 
Ar-Ge’ye yapılan yatırımın Gayri Safi Milli Hasılanın Oranının 
Türkiye’nin 3 ila 5 misli olduğu tespitleri neticesinde Bakanlar Ku-
rulunun o zaman aldığı kararlarla TÜBİTAK’a Ar-Ge fonlarının bir 
kısmının aktarılması ve bunun da yönetilmesi işlevi emanet edildi. 
Bu tabi 1 günde bir emanet olmasına rağmen TÜBİTAK’ın buna 
alışması 2005 öncesi dönemdeki yapısından dolayı yaklaşık 3 se-
neyi aldı. O dönemde bende bu ilk 1007 olarak Türkiye Araştırma 
Alanları Taral Projelerine ilk başvuranlardan bir tanesiydim. İlk 
alınan Askeri Projelerden bir tanesinin  yürütücülüğünü yapmaktan 
da  teslimatını yapmaktan da zevk duydum. 

Şimdi baktığınızda TÜBİTAK 2005’den 2015’e olan dönemde 
artan bir şekilde Ar-Ge fonu yönetimi konusunda bir fikir sahibi 
olmaya başladı. Hepiniz malumunuz TEYDEP Projeleri akademi 
tarafında daha çok  BİDEP Bilim İnsanı Destekleme Projeleri ve 
yine hem Akademi tarafını hem Endüstriyi ilgilendirecek şekilde 
ARDEP Araştırma Desteği Projeleri ile TÜBİTAK değerlendirme-
sinde üstün nitelik olduğunu düşündüğü Projelere maddi imkanlar 
sunarak bu destek mekanizmalarını bir şekilde işlete geldi. 

Yeterli mi? Bence destek miktarları olarak hedeflediğimiz 
2023 hedeflerinde ne vardır? Gayri Safi Milli Hasıla’nın yüzde 3’ü 
miktarının Ar-Ge Projerine aktarılması fakat bunun bu 3 puanın 2 
puanının özel sektör tarafından 1 puanın da devlet tarafından yü-
rütülmesi var. Devlet tarafından yapılan ayrıma baktığınız zaman 
bugün 0.85 seviyesine ulaştığımıza dair veriler önümüze akıyor. 
Verilerin sağlığını tartışmak ayrı bir bahis. 

Ben TÜBİTAK’ın bu noktada 2005-2015 arasında ki fonlama 
mekanizmalarını da yöneten kimliğe bürünmesi içerisinde görevi-
ni layıkıyla yerine getirdiğine inanıyorum. Fakat olması gerektiği 
yerden daha uzakta olduğuna da inanıyorum. Yani bu güne kadar 
şartlarını iyi değerlendirdi ama ‘iyi yapıyorum’ diyerek de devam 
ederse hayatın hatasını bugün itibariyle yapmış olacağına inanıyo-
rum. 

Öncelikle bu destek fonlarının ne şekilde yönetildiğine dair say-
damlık konusunda eksiğimiz olduğunu kabul ediyorum. Herhangi 
bir sanayicimiz herhangi bir bilim adamımız Ar-Ge merkezimiz 
başvurusunu yaptığı zaman evet belirli bir puantaj sistemi var. 
Hatta onun öncesinde tipik bir devlet dairesi kisvesinde olmaması 
gereken TÜBİTAK efendim başvurunuzun 37.sayfasında Yönetim 
Kurulu Üyelerinizin bir parafının eksik olduğundan dolayı başvu-
runuzu red ediyoruz diyecek bir kuruluş olmaması lazım. Bugün 
bulunduğumuz yer böyle. Bu şu demek değil, eksik gediksiz bir 
şeyler verinde bize biz bunun sonradan arkadan getiririz diyecek 

bir kurumda TÜBİTAK değil. Bizim kendi hatalarımızı size yükle-
mememiz gerektiği gibi, sizin eksiklerinizi de teşvik edici bir tavra 
girmememiz lazım. Bu dengeyi oluşturmak gerçekten 2015 yılı 
itibariyle TÜBİTAK’ın boynuna bir borç olarak asılmış durumda. 
Bunu bir kere bir doğru eksene oturtmamız lazım.  Dediğim gibi şu 
güne kadar performansımız fena değil ama şimdi verdiğim örnekle 
de doğru bir eksene oturma zamanının geldiğini görüyoruz. 

Bir sonraki Üniversite Sanayi İşbirliği ile ilgili konuya geç-
meden önce TÜBİTAK’ın ikinci yüzüne dönmek istiyorum. Demin 
bahsettiğim TÜBİTAK olayları Ankara TÜBİTAK ile kısıtlı. Ama 
bir de ilimiz dahilinde bulunan TÜBİTAK Marmara Araştırma 
Merkezi, Gebze Kampüsü, BİLGEM ve değişik TÜBİTAK birimle-
ri halbuki bu fonlama mekanizmasının çok daha ters bir tarafında 
duruyor. Oda nedir? 

Malumunuz olduğu üzere bütün gelişmiş devletler de, ileri dev-
letler de devletin özel sektör eliyle yürütülmesi maliyet ve imkan 
açısından mümkün olmayan fakat tamamen de üniversite gibi temel 
araştırma kurumlarına emanet edilemeyecek bazı işleri vardır. 

Nedir efendim işte Odavizyon derginizin kapağında da o alıntı 
yapılmış geçen hafta sonu malumunuz alternatif enerji ile araçlar 
yarışlarını bir vukuat olmadan tamamladık. Enerji konusunda ya-
pılacak olan bilimsel faaliyetler köklerini üniversiteden almak ile 
birlikte üniversiteden çıkan sonuçların birazdan bahsedeceğim üze-
re doğrudan endüstri de bir değere dönüşmesi sırasında bir boşluk 
yaşıyoruz. 

Buna kimisi ölüm vadisi diyor. Fikirlerin iyi finanse edildiği, 
ürünlerinin iyi finanse edildiği bir zaman ekseni içerisinde arada 
fikirle ürün arasındaki geçişin bir vadi, ölüm vadisi dediğimiz vadi 
olduğu inancının olduğu yer. Burasının mesela tüm ülkelerde tüm 
gelişmiş ve yükselen ülkelerde devlet tarafından sübvanse edildiği 
doldurulduğu bir gerçeklik yaşıyoruz. 

Şimdi demin bahsettiğim Kocaeli içerisindeki birimleri ile Ens-
titüler dediğimiz genel birimler. TÜBİTAK’da bu ölüm vadisini 
doldurma özel sektörün daha finansmanına hak edecek kadar ol-
gunlaşmamış ama Üniversitelerin elinde de Akademik entereseden 
çıkmış olan ürün silsesi içerisinde devletin araştırmalarını yürüten 
birimlerimiz var. 

Enerji sektöründe de Lityum iyon devri yavaş yavaş geçmeye 
başladı. Lityum hava, lityum sülfür gibi acaba hangi batarya tek-
nolojileri geleceğe hakim olacak araştırması devletimizin görevi 
olması hasebiyle devletimizin kurumu olan TÜBİTAK’a emanet 
edilmiş bir iş. Yine 2-3 hafta önce sınır ötesi yapılan operasyonlar-
da ortaya çıkan efendim nüfuz edici bombaların kullanılması vs… 
Bunları kim geliştirdi diye baktığımızda, Üniversitelerdeki fikirle-
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rin sanayileşmesi çizgisinde devlet  bunu yine TÜBİTAK’ın Enstitü-
lerine emanet etmiş bir durumu vardır. Yani TÜBİTAK’ın fonlaması 
haricinde bir de bir iş yapan sanayiye bakan bir yüzü var. 

Bu kısım problemli. Problemli olmasının sebebi o demin bah-
settiğim ölüm vadisini doldururken aslında haddini aştığı zaman da 
ölüm vadisinde sanayi ile üniversite arasında bir duvar olmaya da 
başlıyor. Hatta sanayi ile kamu arasındaki duvarı da kendisi teşkil 
etmeye başlıyor. Nasıl? 

Şöyle ki, demin özgeçmişimi Tahsin Bey okudular. Sizin kadar 
olmasa da benim ufak Sanayi tecrübelerim oldu. Teknoloji Geliştir-
me bölgelerinde ufak Savunma ve Bilişim Şirketleri kuruluşunda yer 
aldım. Araştırmacısı olarak yer aldım. Sanayi Sektöründe savunma 
sanayisi sektöründe roller üstlendim. Orada şunu bir zati gördüm. 
TÜBİTAK tarafından verilen bir fonda ihale değil ama tekliflerimi-
zi verirken en büyük rakiplerimin TÜBİTAK’ın enstitüleri olduğunu 
gördüm. Hatta ve hatta 2009 yılında bu konudaki negatif düşün-
celerimden dolayı cebime bir istatistik kaplayıp sokmuştum. Bugün 
bu İstatistiği çıkartayım. Ne yazık 
ki istatistiğin hedefi olan kurumun 
başkanı olarak bu İstatistiği açı-
yorum. 2008 yılı sonu itibariyle 
savunma sektöründe 64 tane mil-
yon lira üzerinde proje TÜBİTAK 
tarafından fonlanmıştı. 64 tane 
projenin 62 tanesi TÜBİTAK’ın 
kendi enstitülerinin ortaklıklarıy-
la kullanılıyordu. Yani TÜBİTAK 
64’de 62 ihaleyi kendi enstitüle-
rinin içinde bulunduğu yüklenici-
lere vermişti. Rakamları cebime 
koyarken de şöyle bir şey vardı. 
Diğer 2 tanesinin altında da 1 ta-
nesinde proje yüklenicisi olarak, 
öbürüsünde de araştırmacı olarak 
benim imzam vardı. 

Ve bu İstatistiği aldıktan sonra da kulakları çınlasın çok sevdi-
ğim, hürmet ettiğim birisidir. O zaman ki TÜBİTAK Bilgem Baş-
kanı ve Marmara Teknokent Yönetim Kurulu Başkanı Önder Yetiş 
Bey’den Marmara Teknokent’teki işgal ettiğimiz alanlardan çıkma-
mıza dair de bir ihtarname almıştık.  64’te 62 haricine kaldığımız 
için. Dediğim gibi yani bu özel sektör Üniversite ve Kamu arasındaki  
ana duvarı da yine TÜBİTAK’ın teşkil ettiğine dair bir gösterge. 

Bu nokta da konuşmanın 2.kısmına geçmek istiyorum. O da 
Üniversite sanayi daha doğrusu üniversite kamu ve sanayi iş birliği 
konusundaki durumumuz. Ayhan Başkanım konuşurken Üniversite 
Sanayi İşbirliği dedi. Tüh dedim şimdi ben ona ters bir şeyler mi 
söyleyeceğim ama yok. O dört sac ayağı çok doğru. Dolayısıyla yanlış 
bir yerlerde olmadığımın farkındayım. 

Hit cümlesi şu Üniversite Sanayi İşbirliğinin bir yalan olduğuna 
inanıyorum. Neden? Çünkü bakarsanız zaman döngüsü olarak baktı-
ğınızda Üniversite de bizim zaman döngümüz dönemlere ait 4 aylık 
okul dönemleri, yaz dönemi, bahar dönemi, güz dönemi. 

Efendim kazanç olarak baktığımızda  bir akademisyenin hayat 
planında yürüdüğü yoldaki ana merhale doçentlik sınavı. Onun için 
de bilimsel yayın yapma,  makale çıkartma baskısı altında ana ka-
zanımımıza edinimimize bunun üzerine inşa eden bir akademisyen 
tarafımız var. 

Yani 4 aylık zaman dilimleriyle düşünen planlama yapan, ge-
lir olarak ben buradan ne alacağım sorusunun cevabını acaba hangi 
makale kaç tane tebliğ diye hesap eden bir akademik kafası üniversi-
te kafası varken sanayi tarafını benim size anlatmam çok abes. 

Sizin kafanızda ki zaman döngüsü çok olsa hafta bazında ile-
ri vizyon olarak işte burada gördük ay bazında yani 1 ay sonra ne 
olacak 2 ay sonra ne olacak. Ama daha çok karar mekanizmamız 
olarak saat bazında değişen bir zaman döngüsü var. 1 taraf saat 
ve hafta bazında dönüyor. Gün bazında dönüyor. Öbür taraf 4 aylık 

periyotlarla dönüyor. Bu tarafta yine naçizane olarak söylüyorum. 
Sizin bu konuda küçüğünüzüm. 

Bence sanayide ki ana problem para kazanmak değildir. Ana he-
def para kazanmak değildir. Hayatta kalmaktır. Hayatta kalmanın 
bir parçası para kazanmak olduğu için para da önemli bir faktör 
haline geliyor. Tek faktör olmasa da dominant faktör olabiliyor. 

Dolayısıyla burada parayı vurgularsak veya hayatta kalmayı 
vurgularsak eğer sanayideki ana hedefler para ve hayatta kalmak 
üzere dönerken üniversitedeki hocaların doçentlik, makale,  bilimsel 
yayın yani hem zaman döngüsü olarak hem hedefler olarak birbiri-
siyle uyum gösteremeyecek 2 tane olguyu sanayi, üniversite bir araya 
getirdik dediğimizde yapabileceğimiz şey sizin 4 tane sac ayağınıza 
dönüyor. Nedir? En reeli stajyerlerimizin birbiri  arasındaki alışve-
rişi. En temaslısı gelin biz sizi  ziyaret edelim. Siz bizi ziyaret edin. 
Laboratuar olanaklarımızı görelim. Mümkünse eğer aramızda da-
nışmanlık hizmetleriyle vs. ile işbirlikleri kurmaya çalışalım. Hedefi-
mize uluslararası platformda, ufuk 2020 gibi yerlerden edimlerimizi 

arttırmak yolunda birleştirelim 
gibi bir gayret noktasında kalı-
yor. Eğer sanayiyle üniversiteyi 
baş başa bırakırsanız. Bu nokta 
da işte ölüm vadisi gibi yine doğru 
terminolojinin üniversite kamu ve 
sanayi olması gerektiği noktasına 
vurgu yapmak istiyorum. Üniver-
site sanayi işbirliği ne kadar bir 
yalansa üniversite kamu sanayi 
işbirliği o kadar bir gerçek. Çünkü 
bir taraftaki bu aylar bazındaki 
döngüyü buradaki günler bazın-
daki döngüye bir şanzımanla bağ-
lamamız lazım. Burada kamunun 
üzerine büyük bir yük düşüyor ve 

burada kamu derken TÜBİTAK’ı 
kastediyorum. O pencereden görüyorum olayı. Bir tarafımızdan 
biz bilimsel, akademik ortamlarda yapılan çalışmaları aylık bazda 
geleceğe yönelik planlamalar içerisinde koyarken öbür tarafta da 
sanayimize bunların bir halı olarak bir basamak olarak döşenmesi 
fonksiyonunu icra etmek zorundayız. 

Bir taraflar aylar ve yıllar mertebesinde bilim insanlarımıza ya-
tırım yapıp, bunları yetiştirip, olgularını endüstrileştirmeye doğru 
iteklerken; öbür tarafta da oluşmuş ve ortaya çıkmış olan meyveleri 
ürünleri doğrudan sanayimizin kullanımına entegrasyonuna geçir-
mekle mükellefiz. 

Dolayısıyla işte o yüzden kamu sanayiye gidecek olan yolu döşe-
mekle mükellef bir rol icra ediyorlar. TÜBİTAK’ı buraya çekmemiz 
lazım. 

Bunu yaparken ama sıkıntılı bir durumumuz var. Yine iğneyi ken-
dimize batırıyorum. Bir tarafta sanayi ile rekabette olan bir kuruma 
sanayicimiz nasıl güvenecek sorusunun ben cevabını bulamıyorum. 
Şu gün, ne kadar basına çıkacak bilmiyorum. Biraz tehlikeli konu-
şacağım ama şu gün benim kurumumun ismi biraz yanlış. Benim ku-
rumumun bugünkü isminin Türkiye Bilimsel, Teknolojik, Araştırma, 
İmalat, Tedarik, Bakım, Tutum, Lojistik, Destek ve Garanti Süresi 
İdame Kurumu olması lazım. Çünkü baktığınız da bilişim sektöründe 
de, enerji sektöründe de, kimya sektöründe de TÜBİTAK olarak biz 
gerçekten reel sektöre rakip hamleler yapmışız. 

Bugün için yanlış olduğunu söylüyorum ama belki bundan 5 sene 
öncesi için doğru bir hamleydi bu. Çünkü TÜBİTAK o zamanlar ken-
di rüştünü ispat etmek, bu konulardaki araştırmalarını reel sektöre 
hizmet etmek için derinleştirmek zorundaydı. Geçmişte hata yapıldı-
ğını iddia etmiyorum. O haddime değil. O günkü yöneticilerimiz, çalı-
şanlarımız doğru işlere imza atarak bugüne kadar getirdiler bizi. 

Ama bugün itibariyle 2015 ve ötesine döndüğüm zaman bunun 
böyle devam etmemesi gerektiğini savunuyorum. Olması gereken şey 
TÜBİTAK’ın  endüstri kuruluşlarımıza, sanayicimize rekabet düzle-

[Oda meclisi ►
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minde rakip olan bir oyuncu olarak değil, problemlerini paylaşabile-
cekleri, rahatlayabilecekleri bir yer olarak şekillendirmemiz gerekti. 
Bu konuda Bilgem başkanlığım sırasında çok önemli bazı imzalar 
attım. TÜBİTAK Başkanlığına da bunu taşımak istiyorum. Hep bu 
bakım, tutum, idame ve rekabet ortamında çalışmaya alışmış bir 
kafa yapısından TÜBİTAK’ı çıkartmak çok zor. Çünkü zannedildiği 
derece doğru değil TÜBİTAK nasıl olsa devletin bir kurumu. 

Efendim birlikte karşılıklı ihalelere teklif verdiğimiz zaman in-
san kaynağı maliyetini en azından sıfıra çekebileceğini bilir. Çünkü 
zaten kamunun  cari bütçesinden insan kaynağını karşılıyor. Bu çok 
doğru değil. Az doğru. Şöyle ki, Bilgem adına konuşursam oradaki 
istatistikleri çok iyi biliyorum. 18 ay görev yaptığım için yaklaşık 
bin 700 tane çalışanı vardır. Bin 50 tanesi sözleşmeli sizin çalıştır-
dığınız gibi personeldir. 600 küsür tanesi de cari bütçeden beslenen 
bir yapıya sahiptir. Sizin kadar, sanayi kadar yine yüzde 100 her 
yaptığımı işimden, taşımdan çıkartmak zorundayım mentalitesi ol-
masa bile en azından yaptığım şeyin yüzde 60’ı benim kendi insan 
kaynaklarımı ve kaynaklarımı idame ettirmek için para kazanmam 
gereken bir unsura sahiptir. 

O yüzden tamamı 
kamu tarafından destekli 
değil o kendisi yine para-
sını idame ettirmek zo-
runda olan bir yer. Bir şey 
daha ilave edeyim. Oda 
şu TÜBİTAK’ın demin 
bahsettiğim gibi sanayi 
ile gerçekleştirilemeyecek 
akademi ile de yapılama-
yacak olan devletin bazı 
işlerinin de Ar-Ge ve üre-
tim işlerini de TÜBİTAK 
üstlenmek zorunda. Onun 
maliyeti de yine verdiği-
miz tekliflerin üzerine biniyor. Dolayısıyla TÜBİTAK’ta maliyet-
lerinin 15 ila 20 bin liraya maliyet kısmının ulaştığını görüyoruz 
ve sektöre göre de niye bu kadar yüksek. Bunlar zaten  kamudan 
beslenmiyor mu soru işaretini ortaya koyuyoruz. Gerekçeleri arka 
tarafta var. 

Ulaşmak istediğim nokta şu. Rekabet unsuru ile parasını kazan-
mış olan kuruluşa artık sen rekabetten çık sinyalini vermekle mü-
kellef hissediyorum kendimi. O zaman karşımda içeriden aldığım 
soru işareti şu oluyor. E peki biz bu insanları, bu işleri nasıl idam 
edeceğiz. Madem rekabet edemeyeceğim, madem teklif veremeyece-
ğim ihalelere, madem para kazanamayacağım devlette bana bütün 
bunların parasını bana vermiyor. O zaman biz iflasımı edeceğiz TÜ-
BİTAK olarak. 

Hayır efendim doğru eksen şu. Yine Sayın Başkanımızın çok 
doğru gösterdiği bir hedef var. Yüksek ve orta yüksek teknolojik de-
ğeri olan ürünlere yönelme. Bunu Türkiye şu anda ne kadar hazır 
dediğinizde bence hazırız ama uyuyan bir dev gibi kuvvetimizin far-
kında değiliz. 

TÜBİTAK’ı da burada en üst noktaya koyuyorum. Şöyle bir du-
rumumuz var. Fikri mülkiyet konusunda ülkemizde çok fazla yatırım 
yapmamışız. Bu geçmiş aylarda yaşadığınız bu ayın 26’sında sanı-
rım yine gündeme gelecek olan 4G - 5G ihale meselesinin tam da 
göbeğine oturuyor. Bir örnek olarak bunu size sunacağım. Eğer biz 
3G’nin devamı niteliğindeki 4G’lere devam edersek birde 4,5 diye 
bir kırılma noktası gerçekten var. Oradaki oyun parkımız şuna dö-
nüyor. 

Efendim işte bazı şirketler teknoloji de lider olan ülkeler burada 
kullanılacak olan baz istasyonundan tutun bilginin hangi formatla 
iletileceğine kadar kendi ürünlerine standart hale getirmişler. Siz bir 
şeyler yapmak istediğinizde illaki o standartla iş yapacaksınız ve o 
ülkelere milli kaynağınızı aktarmak zorunda kalacaksınız. Şimdi 4,5 
öncesi nesle baktığınız zaman artık kapılar kapanmış durumda.

 Standarda bende bir Türk fikrine, Türk ürününün speklerine 
sokayım da oradan sadece hem benim ülkem hem de o teknolojiyi 
kullananlara satış yapayım diyecek noktada yapacak bir şeyimiz yok 
artık. Doğrusu 4,5G öncesinde yapacağımız her adım, atacağımız 
her adım, vereceğimiz her karar ülkemizin cari bütçesinde büyük bir 
açığa sebep olacak şekilde. Çünkü başkalarının fikrine para ödemek-
le mükellef bir hale girmiş durumundayız. Halbuki yapmamız gere-
ken şey şimdiden 4,5 ötesi 5G, 6G buralardaki şirketlerimizi fikri 
mülkiyetlerini  zenginleştirmek ve havuz haline getirmek ve ülke ola-
rak da işte sanayinin yanına kamuyu da ön plana koyarak da ülkeler 
arası düzlemde arkadaş 5G’deki standart da şunlar şunlar Türklerin 
ürünlerini adresleyecek şekilde oturtacaktır dememiz lazım. Bunu 
demezsek eğer 5G’ye de geçtiğimizde yine çuval dolusu paraları yurt 
dışına akıtacağız. Bunları zengin etmekle uğraşacağız ve ondan son-
ra yine Sanayi Odası Başkanı’mız çıkacak diyecek ki yüksek ve orta 
yüksek ürünlerde ne yazık ki yüzde 32’ler,  yüzde 37’lerde dolaşı-
yoruz. Hedeflerimiz var. Aynı şey batarya teknolojileri yenilenebilir 
enerji teknolojileri bu gibi konular da bizim gerçekten fikri mülkiyet 
havuzumuzu arttırmamız lazım. Bu da nasıl olacak deminki konuya 

bağlıyorum. 
TÜBİTAK iflas mı edecek. Hayır. TÜ-

BİTAK reel sektöre rekabeti kapatacak. 
Ama teknolojiyi hala üretmeye devam ede-
cek. O teknoloji ürettikten sonra Labora-
tuar prototipini de üretecek. Sanayi endüs-
tri prototipine geçerken mutlaka yanına 
sanayiden insanları alarak bunu yapmak 
zorunda kalacak. Böylece laboratuarda 
bir masa üzerinde gösterdiğiniz ürünün sa-
nayiye geçtiği noktada en az bir sanayici 
illa bir tane demiyorum. En az bir sanayi-
ci de tamam ben bunu yatırım yapılabilir, 
üretebilir nitelikte kendi üretim tesislerime 
uygun şekilde alabiliyorum diyebilecek ka-

pasiteye sahip olacak ve TÜBİTAK parasını ürettiği bu teknolojileri 
sanayiye lisanslayarak kazanacak. 

Fikri mülkiyetini kiralayarak kazanacak ve ben bu konuda TÜ-
BİTAK kanunu izin vermekle birlikte çok zorunda kalmadığımız ko-
nularda ihtisari lisanslama yoluna gitmek istemiyorum. 

Sadece bir sanayicimizin işine yarayacak rekabet şartlarını öl-
dürebilecek şekilde fikri mülkiyetimizde sanayiye rezerve etmek iste-
miyorum. TÜBİTAK bütün sanayiye eşik uzaklıkta değil eşit yakın-
lıkta olması gereken bir kuruluş. O yüzden benim elimde bir batarya 
teknolojisi var ise ve onu Türkiye adına patentleyebiliyorsam tüm 
unsurlarıyla hem akademik dünyasıyla hem hükümetiyle, kamusuy-
la, hem de özel sektörüyle uluslar arası arenada bunu standart hale 
getirmek için top yekün bir çabayla ilerleyebiliyorsak o zaman bunun 
fikri mülkiyetine sahip olan TÜBİTAK bunu Türk sanayicisine eşit 
ucuzlukta lisanslayabilmeli. 

Bugün A şirketi, yarın B şirketi, aynı anda belki bir C şirke-
ti. Yurtdışına da bunun satışını da lisanslayalım. Nasıl bugün 
Samsung’un, Lg’nin, Huawei’nin ürünlerini alıp onlara lisans para-
larını ödeyerek kullanıyorsam Çin, İngiltere, Almanya, Afrika ülke-
leri de Türkiye’nin lisansıyla bazı şeyleri üretsinler. Lisans parasını 
yine Türkiye’ye ödesinler. Ama bu benim basit lisansta devrettiğim 
özel sektöre ödenen bir lisans olsun. Ama bu doğrudan TÜBİTAK 
gibi teknoloji üreten Ar-Ge merkezlerine sahip olan kurumlarımı-
za karşı olmuş olsun. Netice de cari açığımı kapatan bir unsurdur. 
İşte denklemin çözümünü ben burada görüyorum. Fikri mülkiyete bu 
konu da çok önem veriyorum. Ve TÜBİTAK’ın rekabet sektöründen 
çıkarak doğru bir konuma oturmasını da ancak böyle bir çıkış yoluy-
la olduğuna inancım şu gün itibariyle tam. 

İnşallah çok hızlı şekilde Ankara’lılaşmam. Bunu yaşayan in-
sanlar aranızda var. O yüzden vaktimin bir kısmını Gebze’de Ayhan 
Bey’ler ile sanayicilerimizle birlikte geçirmeye özen gösteriyorum. 
Bu şekilde bir iradeyle de ilan edildiğimizde bence iyi şeyler olacak. 
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Boeing (NYSE: BA), 777X ailesinin ilk üyesi olacak olan 
777-9’un kesin konfigürasyonunun tamamlandığını duyurdu. 
Boeing 777X ekibi bu önemli tasarım aşamasına, yeni uçağın 
konfigürasyonunu en iyi hale getirmek amacıyla müşterisi olan 
havayollarıyla ve ana tedarikçilerle yakından çalışarak ulaştı.

777X ailesi, her ikisi de pazar ihtiyaçlarına ve müşteri 
tercihlerine göre tasarlanmış olan 777-8 ve 777-9’u içeriyor. 
777-8 ve 777-9, A350’ye kıyasla menzil, taşıma kapasitesi ve 
yakıt harcaması bakımından önemli ölçüde avantaj sağlıyor.

Boeing Ticari Uçaklar 777X Programı Başkan Yardımcısı 
ve Genel Müdürü Bob Feldmann, “Bu önemli aşamaya ulaştı-
ğımız bu noktada havayollarını ve endüstri ekibini bizimle yan 
yana görmek harika.  Ekip, programı bu aşamaya getirebilmek 
için yerine getirilmesi gereken tüm gereklilikleri sağlamak 
amacıyla disiplinli bir çalışma süreci yürüttü” dedi.

Kesin konfigürasyon aşaması, uçağın kabiliyetini ve temel 
tasarımını son haline getirmek için gereken çalışmaların 
bitişini temsil ediyor. Uçağın gereklilikleri yerine getirdiğin-
den emin olmak için rüzgâr tüneli test sonuçları, aerodinamik 
performans ve yapısal yükler de değerlendirmeye alınıyor. Bu, 
777X ekibinin parçaların detaylı tasarımına, montajına ve 
uçağın diğer sistemleri üzerinde çalışmaya başlamasına olanak 
sağlıyor. Ayrıntılı tasarımlar tamamlanıp piyasaya sunulunca 
üretim başlayabilecek.

Feldmann, sözlerine şöyle devam etti:  “Program tam da 
istediğimiz noktada. Uçak ve üretim sistemi planladığımız 
şekilde ilerliyor ve müşterilerimize olan taahhütlerimizi yerine 
getirmeye odaklanmaya devam ediyoruz”.

777X, rakibine kıyasla yüzde 12 daha az yakıt tüketimi ve 
yüzde 10 daha düşük işletme maliyeti sunarak dünyanın en bü-
yük ve en verimli çift motorlu uçağı olacak. 777X ayrıca kabin 
yenilikleri ve yolcu konforunda artış sağlayacak.

777X programı, dünya çapındaki altı müşteriden toplam 
320 adet sipariş ve taahhüt aldı. Üretimin 2017’de başlaması 
planlanıyor.

Boeing 777 Uzun menzilli, geniş gövdeli, Çift koridorlu, 
çift motorlu yolcu uçağı. Boeing Ticari Uçaklar tarafından 
üretilmektedir. Dünyanın en büyük ve yaygın büyük çap tubofan 
motorlu, üç sınıfta 283 ve 368 arasında tek sınıf yapılandır-
masında 550 yolcu taşıma olanağına sahip, 5235 ila 9380 
deniz mili (9695 - 17.500 km)’ye kadar menzili vardır. 777’ye 
dışardan bakıldığında diğer uçaklardan ayırt edici özellikleri, 
yuvarlak gövde kesiti, bıçak-kuyruk konisi, altı tekerlekli ana 

iniş takımı.

Boeing 777 serisi 
Lansmanı 1995 yılında yapılan Boeing 777 serisi, 300 ila 

400 koltuk kapasitesine sahip uçak segmentinde lider konumda 
bulunuyor. Ferah kabini, güvenilirliği ve yakıt verimliliğiyle 
dünyanın dört bir yanında havayolu şirketlerinin tercihi olan 
777 serisi, 5 yolcu ve 1 kargo modelinden oluşuyor. Boeing 
777’lerle orta-uzun menzilli uçak pazarının yüzde 70’ini elinde 
tutuyor. Tamamen bilgisayar ortamında tasarlanan ilk yolcu 
uçağı Boeing 777, pazarı çıktığı 1995’ten çok kısa bir süre 
sonra, çift koridorlu orta boy uçak sınıfının tartışılmaz lideri 
oldu. Boeing 777, havayollarının isteklerinin doğrultusunda 
tasarladı ve normalde opsiyonel olan 80 adet özelliği 777’nin 
standart konfigürasyona dahil ederek, uçağı müşterileri için 
son derece ekonomik bir hale getirdi. Dünyanın en büyük çift 
motorlu, çift koridorlu ticari jet uçağı olan Boeing 777’in 6 
modeli bulunuyor: 777-200, 777-200ER, 777-200LR, 777-
300 ve 777- 300ER. 777’ler ekonomi sınıfında 47, “Busi-
ness Class”ta 50, “First Class” ta ise 53 cm genişliğindeki 
koltuklarıyla, sınıfının en rahat uçağı olma unvanına sahip. 
Kıtalar arası uçabilme tescilini alan ilk iki motorlu, çift 
koridorlu, üç-sınıf’ta 283-368 arasında, bir sınıfta 550 yolcu 
taşıyabilir, 777’lerin iniş takımları, bugüne kadar bir ticari 
uçağa takılan en büyük iniş takımı.

Altı tekerlekli İniş takımları Boeing 777-300
777’nin ana iniş takımlarında 6’şar, burnunda da 2 

tekerleği bulunuyor. Menzili 5,235-9,450 deniz mili (9,695-
17,500 km)’dir.777’in pazar yarışmacıları, A330-300, A340, 
ve geliştirilmekte olan A 350 XWB’in bazı değişkenleridir. 
777 200 LR Dünyanın en uzun menzil ticari uçağı olup 17 500 
km menzile sahiptir. 3 Sınıfta 301 Yolcu taşıyabilir.

Boeing, 777’nin kargo versiyonu olan 777F’in 777-200LR 
modelinden geliştirdiği, dünyanın en uzun menzilli çift mo-
torlu kargo uçağı. İlk test uçuşunu 2005 yılında yapmış; 
ekonomik yakıt tüketimi ve performans verimliliğini kanıtlayan 
yeni uçaklar halen hizmet veren 747-400 kargo uçağının 
tamamlayıcısı olarak 20 Şubat 2009’da ilk olarak Air 
France’da hizmete girmiştir. 1999 Avrupa çıkışlı uzun menzilli 
hatlarda hem 777’lerde hem de rakip uçaklarda seyahat eden 
6.000 yolcu arasında yapılan araştırmada, her 4 yolcudan 3’ü 
777’yi rakiplerine tercih etti. 

Boeing 777X’in kesin 
konfigürasyonu tamamlandı

[Küresel şirket►
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Küresel ekonomi için en 
büyük tehdit Çin...

ALB Forex Araştırma Uzmanı Enver Erkan, Çin 
ekonomisinde yaşanan son gelişmeler üzerinden küre-
sel ekonomiyi analiz etti. Enver Erkan’a göre dünya 
için asıl tehlike Çin’den geliyor. 

Küresel ekonominin en büyük aktörlerinden birisi 
olan Çin’de son dönemde işler iyi gitmiyor. Geçtiğimiz 
yıldan beri büyüme ivmesi yavaşlamış bir ekonomi ve 
bu sarmaldan çıkarak büyümesini tekrar ilk etapta 
yüzde 9 seviyelerine yükseltmek isteyen bir yönetim var 
karşımızda. 

Uzun süredir de düşen ekonomik 
büyümeyi desteklemek amaçlı önlem-
ler alındı. Kamu harcamalarının artı-
rılması, altyapı yatırımlarının artırıl-
ması gibi etmenler aslına bakılacak 
olursa, ekonomide yapısal değişiklik-
ler içeren önlemler değildi. 

Çünkü Çin ekonomisi, bildiğimiz 
üzere devlet kontrolünün ağırlıkta ol-
duğu bir ekonomi ve mevcut önlemler 
de aslında yenilikçi adımlar sunmu-
yordu. Ancak bu süre içinde de sürekli 
ek teşvik spekülasyonlarıyla yükselen 
borsa, kötü ekonomi ekseninde eninde 
sonunda balon korkuları oluşturmaya 
başladı ve bu süre içinde açığa satış-
larda yaşanan büyük artışla beraber 
bir borsa çöküşü geldi. Çin borsadaki 
düşüşü biraz militarist önlemlerle durdurmaya çalıştı. 

Ekonomideki zayıflıkla beraber PMI verilerinin dü-
şük gelmesine alıştık. Bir başka önemli konu da dış 
ticaret fazlası veriliyor olmasına rağmen, ülkenin ih-
racatındaki zayıflık. Çin’de ihracat verileri büyük bir 
dengesizlik gösteriyor. 

Son açıklanan Temmuz ayı verisine göre de ihracat, 
geçen yılın aynı ayına göre yüzde 8,3 daralmış. Büyü-
me endişelerinin sıklıkla gündemde yer işgal ettiği böy-
le bir dönemde, devalüasyonun temel amacı da yuanı 
zayıflatarak ihracatı artırmak. 

Bu çözüm kısa vadede en etkin çözüm yolu gibi gö-
rünüyor, çünkü daha önce çift hanelerde bir büyüme 
trendi olan Çin’in, geçen yılı ve bu yılı kaybettiği düşü-
nülürse, ekonomik büyümeyi kısa vadede yüzde 9’lara 
doğru desteklemek öncelikli hedef olarak görünüyor. 

Bu kapsamda da Çin’in başta değersiz yuan ile ih-
racat ve aynı zamanda son dönemde artmakta olan işçi 
maliyetlerini dengelemek istemesi durumu söz konusu. 
Çünkü Çin’de ekonominin büyümesiyle beraber yük-
sek maaş talebi artmaya başladı ve bu da şirketlerin 
Çin’deki üretimlerini, artan maliyetler nedeniyle baş-

ka ülkelere alması durumunu beraberinde getirebilir. 
Bunlar Çin’in rakipleri olan Asya ülkeleridir.

Asya’da güneydoğuda net ihracatçı olan ve ucuz 
maliyete üretim yapılan ülkeler, kuzeydoğuda da ileri 
teknoloji ihracatçısı ülkeler Çin’in rakibi. 

Çin’in devalüasyon hamleleriyle ihracatını artırıyor 
olması ve ihracat fiyatlarının düşecek olması çevre ül-
keleri bu kanaldan büyük sıkıntıya sokacaktır. 

Benzer hamleler, diğer Asya ülkelerinin merkez 
bankalarından da gelebilir. Vietnam, 
Kazakistan, Tayvan ve Güney Kore 
ve hatta Japonya bu ülkelerden bir-
kaçı. 

Rekabeti artırmak için gevşek 
para politikası hamlelerinin veya 
devlet eliyle müdahalelerin birbiri 
ardına gelmesi, Asya kaynaklı bir 
stresin bütün dünyaya yayılmasına 
yol açabilir. Çin’in dünya ve bölge 
ekonomisi içindeki ağırlığı düşünül-
düğü zaman, ticaret kanalı üzerinden 
etkilerini bütün dünyada hissetmek 
mümkün. 

Açıkçası zayıf Çin ekonomisi 
emtia ve petrol talebini olumsuz et-
kilediğinden fiyatları baskılıyor ve 
bu durum özellikle Türkiye’nin cari 
açığı açısından olumlu bir görünüm 

yaratıyordu. 
Çin’in atağa kalkması Türkiye’nin lehine olmaz, 

çünkü Çin’in indiği fiyatlara Türkiye’nin hali hazırda 
düşük olan ihracat kar marjları nedeniyle inememesi 
durumu, birçok pazarın Çin’e kaptırılması durumunu 
ortaya çıkaracaktır. Dolayısıyla ihracatçıyı Çin kay-
naklı zor günler bekliyor. Hali hazırda parite etkisi ve 
komşulardaki sorunlar ihracat kanallı olarak ekonomi-
mize daraltıcı etki yapmakta. Türkiye’nin ise bu hamle 
karşısında yapabilecekleri, TL’de artık gevşetici hare-
ket alanı kalmadığı için kısıtlı. Çünkü kur halen, iç po-
litik belirsizlikler ve Fed unsuru nedeniyle çok yüksek. 

Çin’in devlet eliyle yapmış olduğu devalüasyon ham-
leleri, kısa vadeli hedeflere ulaşmak için yetersiz. Yua-
nın yüzde 10 değersizleştirileceğine dair spekülasyon-
lar da yersiz değil. Çin Merkez Bankası, her ne kadar 
aksini iddia etse de, Çin’in rakiplerinin bu kur sava-
şı içine istemsiz olarak çekilmeleri ve peşi sıra panik 
hamleler yapmaları, Çin’in yuandaki değersizleştirme-
yi daha da genişletmesi olasılığını da artıracaktır. Bu 
açıdan bakıldığında, dünya için asıl tehlike Çin’den ge-
liyor diyebiliriz.

ALB Forex Araştırma 
Uzmanı Enver Erkan

[Küresel bakış►
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Destek Patent Yön. Kur. Başkanı Kemal Yamankaradeniz

Reel ekonomik değerler sporun gerisinde

Destek Patent A.Ş Yönetim Kurulu Başkanı Kemal 
Yamankaradeniz reel ekonomik değerlerin sporun ge-
risinde kalmasının düşündürücü olduğunu söyleyerek 
Arda Turan örneğini verdi. 

Destek Patent Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Ya-
mankaradeniz, “TOBB verilerine göre ülkemizde yak-
laşık 3,5 milyon sermaye şirketi bulunuyor. Marka de-
ğeri, 45 milyon dolara Barcelona’ya transfer olan milli 
gururumuz Arda Turan’ın transfer değerinin üzerinde-
sadece 72 şirket var. Spor kulüplerinin gerçekleştirdi-
ği son transferler ile reel ekonomik değerlerin sporun 
gerisinde kalması düşündürücü” dedi. 

Kemal Yamankaradeniz, “Ülkemizdeki futbol ta-
kımlarımızın gerçekleştirdiği transferlere baktığımız-
da Fenerbahçe’nin bu sezon kadrosuna kattığı Hol-
landalı yıldız Robin Van Persie’nin 3 yıllık maliyeti 
yaklaşık 25 milyon doları bulacak. Ülkemizde yapılan 
marka değerleme araştırmalarına göre, marka değeri 
Persie’den daha yüksek 89 şirketimiz var. Yine aynı 
şekilde Galatasaray’ın kadrosuna kattığı Alman oyun-
cu Lukas Podolski’nin 4 yıllık maliyeti ise yaklaşık 16 
milyon dolar. Aynı araştırmalara göre Podolski’nin 
transfer değeride Türkiye’nin en değerli 101. şirketinin 
markasının değerinden daha yüksek” diye konuştu. 

“Dünya çapında kendini kanıtlamış futbolculara 
ödenen ücretlerin, 3,5 milyon sermaye şirketinin oldu-
ğu ülkemizdeki,mevcut şirketlerin marka değerinden 
daha yüksek olması düşündürücü. Görüyoruz ki, ülke-
mizde reel ekonomik değerler maalesef sporun gerisin-
de” dedi.

Katma değerli sektörlere odaklanmak
Kemal Yamankaradeniz, “Türkiye’nin en değerli 

markaları araştırmalarına baktığımızda, ülkemizin 
en değerli 20 markasından 8’ini bankalar oluşturuyor. 
Dünyada ise en değerli 20 markanın 11’i bilişim ve 
teknoloji alanında faaliyet gösteren şirketler. Tabloyu 
değerlendirdiğimizde ve en büyük dünya markaları ile 
Türk markalarını kıyasladığımızda, katma değer üret-
me noktasında bir fark ortaya çıkıyor” dedi.

“Dünyanın en değerli markaları yazılım ve bilişim 
sektörlerinde yer alıyor. Dolayısıyla bizim de ülke ola-
rak katma değere ve ihracatta fark yaratacak sektör-
lere odaklanmamız lazım” diyen Yamankaradeniz, 
“2015 yılında Türkiye’nin en değerli markası 2,51 
milyar dolar ile Akbank olurken, dünyanın en değerli 
markası 128,3 milyar dolar ile Apple oldu. En değerli 
100 markamızın toplam değeri ile Apple’a ulaşılamı-
yor” diye konuştu. 

“Ülke olarak büyük bir potansiyele sahip olduğu-
muzu düşünüyorum.” diyen Kemal Yamankaradeniz, 

“Türkiye’nin 2023 vizyonu dünya çapında 10 marka 
geliştirmeye tüm sektörleri odaklıyor. Özel sektörün 
Ar-Ge Merkezleri ve Tasarım Ofisleri ile teknoparkla-
rımız harıl harıl çalışıyor. 2023 Vizyonu’nun ortaya 
koyduğu hedeflere ulaşmak sanıldığı kadar zor değil” 
dedi.

Türk markaları değerini bilmeli
“Türkiye’de markaların değeri yeterince bilinmi-

yor” diye belirten Yamankaradeniz, “Ülkemizde şir-
ketlerin marka değerleri bilanço değerleri üzerinden 
yapılıyor, ancak bu uluslararası manada geçerli marka 
değerlerini yeterince vermiyor. Dünyada ise, markala-
rın ürettiği katma değere, pazardaki gücüne, piyasa 
değerlerine bakılarak, daha kapsamlı marka değerle-
mesi yapılıyor. Türk markaları da artık, gerçek anlam-
da marka değerlemesi yapmaya yönelmeliler” dedi.

[Araştırma ►
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Sertrans Logistics CEO’su Nilgün Keleş

Rus gümrüklerini 48 saatte aşıyoruz

Sertrans Logistics CEO’su Nilgün Keleş gümrü-
ğe takılmadan Rusya’ya ihracat yapmanın formülü-
nü açıkladı. Ekonomik krizle mücadele eden Rusya, 
gümrükteki zorlayıcı uygulamalarıyla da Türkiye’nin 
yakın takip alanına girdi. Türk ihracatçıları için gide-
rek önemli bir pazar haline gelen Rusya, bir yandan 
ekonomik krizle mücadele ediyor, diğer yandan Batılı 
ülkelere karşı uyguladığı zorlayıcı gümrük uygulama-
larından vazgeçmiyor. 

-48 saatte Rus gümrüğünden geçme garantisi
Rusya’ya proje taşımacılığı gerçekleştiren ve ihra-

catçılara komple yük taşıma hizmeti veren Sertrans 
Logistics’in CEO’su Nilgün Keleş konuyla ilgili olarak 

‘‘ Biz yıllardır başta tekstil olmak üzere, inşaat ve 
imalat sanayi için Rusya’ya yönelik hizmet veriyoruz. 
Rusya şu an, makine sektörü başta olmak üzere pek 
çok sektör için önemli ve yeni bir pazar haline gelmeye 
başladı. 

Ancak Rusya’ya yönelik lojistik hizmet sunmak çok 
ciddi bir deneyim, uzmanlık ve yetkinlik gerektiriyor, 
zira Rus gümrükleri, Batılı ülkelerin gümrük normla-
rından farklı işliyor. 

Bizim en büyük avantajımız, Rus gümrük mevzuat-
larında uzmanlaşmış kadromuzla, ürünleri daha yola 
çıkmadan ister müşterinin kendi yerinde isterse kendi 
depolarımızda Rus gümrüklerine uygun ön hazırlık ve 

beyan işlemlerine tabi tutmamız, bu sayede varış nok-
tasında gümrük işlemlerini hızlandırıyor olmamızdır. 
Verdiğimiz bu hizmet sayesinde maksimum 48 saat süre 
garantisiyle Rus gümrüklerini aşarak ürünlerin zama-
nında teslimatını gerçekleştiriyoruz. Bu da Rusya’ya 
yönelik ihracat yapan müşterilerimize çok büyük hız, 
zaman ve maliyet avantajı sağlıyor. Aynı şekilde İs-
tanbul-Moskova taşımalarımız için de maksimum bir 
hafta süre garantisiyle hizmet veriyoruz” dedi. 

Sertrans Logistics Hakkında
Sertrans Logistics, uluslararası parsiyel ve multi-

modal taşımacılık hizmetlerinin yanında, Tedarik Zin-
ciri Yönetimi’nde verdiği katma değerli lojistik hizmet-
leriyle 26 yıldır ulusal ve uluslararası müşterilerinin 
güvenilir çözüm ortağıdır. 

Sertrans Logistics, sektöründe sağladığı yüksek 
müşteri memnuniyetini; tedarik zincirinin her aşama-
sında uyguladığı doğru, hızlı, hatasız, sürekli ve şeffaf 
iş yapma prensibiyle oluşturmuştur. 

Sahip olduğu deneyimli ve uzman kadrosu, güçlü 
araç filosu ve ekipman donanımı, ileri IS teknolojileri, 
yaratıcı Ar-Ge grubu, yurt içi ve yurt dışına yayılmış 
ofisleri ve sahip olduğu yüksek kapasiteli depo ve an-
trepoları ile Sertrans Logistics, müşterilerinin dünya 
çapındaki lojistik ihtiyaçlarına küresel ölçekte çözüm 
getiren güçlü ve deneyimli bir yönetim uzmanıdır. 

2013 yılı sonunda Avrupa’ya yönelik hayata geçir-
diği inovatif ürünü “IQ+ SHUTTLE: Uçak Hızında 
Karayolu Taşımacılığı” hizmeti ile ithalatçı ve ihra-
catçı firmalara hız ve maliyet avantajı sunarak, Av-
rupa pazarında daha da rekabetçi olmalarına destek 
vermektedir. 

Avrupa’daki direkt hatlarıyla 16 ülkeye ve 63’ten 
fazla noktaya direkt parsiyel taşımacılık hizmeti veren 
Sertrans Logistics, uluslararası kara-hava-deniz yolu 
ve multimodal taşımacılık hizmetleriyle dünyanın 200’ 
e yakın ülkesine, 1.800’den fazla noktaya hizmet ver-
mektedir. 

Ulusal ve uluslararası pek çok üyelikleri bulunan 
Sertrans Logistics, Avrupa’nın en büyük grupaj network 
sistemi “System Alliance Europe” üyesi olan ilk ve tek 
Türk şirketi olma özelliğini ise halen korumaktadır. 

Sektörde ilklere imza atmaya devam eden Sertrans 
Logistics’in 50 bin metrekare arazi üzerine kurulu Ha-
dımköy tesisleri ve genel merkezi ise Amerikan Yeşil 
Binalar Konseyi tarafından verilen “GOLD LEED” 
sertifikasına sahip Türk lojistik sektöründeki ilk ve tek 
tesistir. 

[Sektörel: Lojistik ►
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Kocaeli temmuz ayında Türkiye’nin tamamında gerçek-
leştirilmesi planlanan 4 milyar 357 milyon liralık 341 yatı-
rım projesinden toplam 88.3 milyon lira yatırım gerektiren 9 
projeyi çekme başarısını gösterdi. 

Bu performansı ile kocaeli temmuz ayındaki teşvikli yatı-
rım projelerinden değer olarak yüzde 2 pay alabildi.

Yatırım yeri olarak Kocaeli’yi seçen firmaların toplam 
yatırım tutarları sıralamasında 39 milyon lira ile Onko İlaç 
Sanayi ilk sırayı aldı. Kimya sektörüne yatırım yapan Onko 
ilaç modernizasyon yatırımı gerçekleştiğinde yılda 315 ton 
steril enjektable ilaç, 41 ton liyofilize enjektabl toz ilaç, 51 
ton tablet ve kapsül ilaç üretimi gerçekleştirecek.

Yatırım sıralamasında ikinci sırayı alan Tüfekçiler Civata 
ve Vida Sanayi 15.1 milyon liralık yatırımı tamamlandığın-
da yılda 2.7 milyon kilogram muhtelif çelik civata üretimi 
gerçekleştirecek.

Üçüncü sırayı alan East Balt Gıda sanayi ise 8 milyon 
liralık yatırım projesi ile yılda 2 bin 496 ton dondurulmuş 

pizza ve misküvi hamuru üretecek.
Bu firmaları takip eden Güneş Dinamik Teknoloji ve Ma-

kina Sanayi ise 6.2 milyon liralık harcamayla yılda bin 200 
ton otomasyon sistemleri için kaynak/tezgah fikstürler kapa-
sitesi yaratacak.

Colgate-Palmoliv Temizlik Ürünleri 3.4 milyon lira har-
camayla yılda 47.6 bin ton sıvı sabun, şampuan  üretim ka-
pasitesi yaratacak. 

Mehmet Zeki Çelebi Demir Çelik Şirketi ise 3.1 milyon 
liralık yatırımı ile yılda 276 milyon kilogram çelik hazır üre-
tecek. 

Petsan Madeni Yağlar ve Plastik Sanayi ise 1.3 milyon 
lira harcamayla gerçekleştireceği yatırım sonucunda yılda 
2.1 milyon kilogram paketleme amaçlı çuval, torba, çanta 
üretimi gerçekleştirecek. 

Parkim Plastik ve Kimya Sanayi ise 1.1 milyon liralık 
harcamayla yılda 360 ton esans ve aromatik koku verici yağ-
lar üretimi yapacak.

Kocaeli temmuzda 88.3 milyon liralık 
teşvikli yatırım çekti

ONKO İLAÇ SAN. VE TİC. A.Ş. İMALAT - Kimya Steril Enjektable İlaçlar 315 
TON/YIL

39.000.000

TÜFEKÇİLER CİVATA VE VİDA SANAYİİ 
RESUL TÜFEKÇİ

İMALAT - Madeni Eşya Muhtelif çelik civata 2721600 
KG/YIL

15.179.455

KAYAŞ KURU BUZ AMBALAJ PLAS. GID. 
YALIT. VE SINAİ GAZLAR SAN. VE TİC. A.Ş.

İMALAT - Madeni Eşya AMBALAJ MALZEMESİ 
60000000 ADET/YIL

10.696.300

EAST BALT GIDA SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ. İMALAT - Gıda ve İçki Dondurulmuş pizza ve bisküvi 
hamuru 2496 TON/YIL

8.000.000

GÜNEŞ DİNAMİK TEKNOLOJİ VE MAKİNA 
SAN. TİC. LTD. ŞTİ.

İMALAT - Makina İmalat Otomasyon sistemleri için 
kaynak/tezgah fikstürler 1200 
TON/YIL

6.424.212

COLGATE-PALMOLIVE TEMİZLİK ÜRN.SAN.
VE TİC.A.Ş.

İMALAT - Kimya Sıvı Sabun, Şampuan vb. 
47664 TON/YIL

3.400.000

MEHMET ZEKİ ÇELEBİ DEMİR ÇELİK İNŞ. 
NAK. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

İMALAT - Madeni Eşya Çelik Hasır 27648000 KG/YIL 3.163.700

PETSAN MADENİ YAĞLAR VE PLASTİK 
SAN. DIŞ TİC. A.Ş.

İMALAT - Dokuma ve Giyim Çuval, torba, çanta v.b. (pa-
ketleme işinde kullanılanlar) 
2108000 KG/YIL

1.368.140

PARKİM PLASTİK VE KİMYA SAN. LTD. ŞTİ. İMALAT - Kimya Esans (Aromatik Koku Verici 
Yağlar) 360 TON/YIL

1.118.000

[Yatırım Kocaeli ►
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Temmuz ayının en büyük yatırım projesine imza atan 

Onko Koçsel 
yeni fabrikasını işletmeye açtı

Onko Koçsel İlaç firması, Gebze Organize Sanayi 
Bölgesi’nde 100 milyon euro yatırımla başta kanser ilaçları 
olmak üzere Türkiye’de üretilmeyen birçok ilecın üretileceği 
Türkiye’nin ilk farmasötik ilaç fabrikasını  açtı. 

Onko Koçsel 
İlaçları’nın kurucusu 
ve Yönetim Kurulu 
Başkanı İrfan Koç 
açılışta yaptığı konuş-
mada, yüksek aktivi-
teli ürünlerin üretimi 
için hayata geçirilen 
fabrikanın Türkiye’de 
alanında ilk ve tek ile-
ri teknolojiye sahip ol-
duğunu söyledi. Koç, 
kanser ilaçları dahil 
Türkiye’de üretimi sı-
nırlı sayıda olan ya da 
hiç üretilmeyen yük-
sek aktiviteli ürünler 
in burada üretilip üre-
tilerek Türk tıbbının 
hizmetine sunulacağı-
nı ifade etti.

Onko Koçsel Far-
masötik İlaç Fabrika-
sı ile ilgili bir sunum 
yapan Onko Koçsel 
İlaçları Yönetim Ku-
rulu üyesi Tuğçe Koç, 
da, 2005 yılı itibariyle 
kanserden ölüm oranının gelişmiş ülkelerde 2.1 milyon, ge-
lişmekte olan ülkelerde 5.5 milyon düzeyinde olduğunu, 2015 
yılında ise bu oranın gelişmiş ülkelerde 2.3 milyon, gelişmek-
te olan ülkelerde 6.7 milyon düzeyine ulaştığını belirtti. Koç, 
Türkiye özelinde bakıldığında 2014 yılı Ocak ayı verilerine 
göre, Türkiye’de görülen kanser sıklığının 
da dünyanın gelişmekte olan ülkeleriyle 
benzerlikler gösterdiğini kaydetti. 

Tuğçe Koç,  Türkiye’de her yıl ortay-
lama 170 bin kişiye kanser teşhisi konul-
duğunu, ölüm nedenlerine bakıldığında ilk 
sırada kalp, ikinci sırada ise kanser hasta-
lıklarının geldiğini belirtti.

Koç, dünya geneline bakıldığında ölüm 
sebepleri sıralamasında kanserin ilk sıra-
ya yükseldiğini dile getirdi. Mevcut veri-
ler itibariyle kansere bağlı ölüm oranının 
Türkiye’de yüzde 20 olarak belirlendiğini de söyleyen Koç, her 
beş kişiden birinin hayatını kanser hastalıklarına bağlı olarak 
kaybettiğini vurguladı.

ÜRETİM KAPASİTESİ YETERLİ
Koç, kuruluş tarihi olan 1987 yılından bugüne yüzde 100 

Türk sermayeli bir kuruluş olarak faaliyet gösteren Onko Koç-
sel İlaçları’nın 
Türk tıbbına 
önemli hizmet-
lerde bulundu-
ğunu ifade etti.

 Onko Koç-
sel İlaçları Yö-
netim Kurulu 
üyesi Tuğçe 
Koç, sektö-
rün ihtiyaçları 
doğrultusunda 
yenilikçi çö-
zümlerle bir-
çok ilki hayata 
geçirdiklerini, 
Türkiye’de bir 
ilk ve tek olan 
yüksek akti-
viteli ürünler 
için ileri tek-
nolojiye sahip 
farmasötik ilaç 
fabrikasının bu 
hizmetin son 

halkası olduğu-
nu belirtti.

Fabrikanın, 
Türkiye’de kısıtlı üretilen ya da hiç üretilmeyen, hayati önemi 
olan hastalıkların tedavisinde kullanılan ilaçların Türkiye’de 
üretilmesine olanak sağladığını ifade eden Koç, bu ilaçlarda 
dışa olan bağımlılığını azaltmanın yanı sıra, onkolojik olarak 
sahip olduğu yüksek kapasite sayesinde tesisin Türkiye’nin bu 

alanda tüm ihtiyacını karşılayabilecek gücü elinde 
bulundurduğunu söyledi. 

2014 yılı itibariyle Türkiye’nin onkoloji alanında 
tükettiği ürünlerin kutu sayısına bakıldığında, yüzde 
84’ünün ithal, yüzde 16’sının yerli üretim olduğu-
na dikkat çeken Koç, tüketilen ürünlerin TL tutarı-
na bakıldığında yüzde 96’sının ithal, sadece yüzde 
4’ünün yerli olduğunu, hayata geçirdikleri fabrika-
nın ise bu tabloyu tümüyle tersine çevirecek kapasi-
teye sahip olduğunu vurguladı. 2018 yılı itibariyle 
79 molekül ve 196 ilaç üretimi ile çıtayı kısa bir 
zaman diliminde zirveye taşıyacaklarını kaydeden 

Koç, güçlü bir ihracat hedefine de sahip bulunduklarını, 2018 
yılında fabrikada üretilen ilaçların yüzde 20’sini dünya ülkele-
ri için üreteceklerine vurgu yaptı. 

İrfan Koç- S.Tuğba Koç-Tuğçe Koç
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Onko-Koçsel ilaçları 1987 yılında kuruldu. Onko-Koçsel, 
yeni tedavi olanaklarıyla ileri teknolojiye entegre, temel te-
davinin yanı sıra yaşam kalitesini de artıran ilaçları, Türk 
tıbbının hizmetine sunmayı misyon haline getirmiş bir şir-
ket.

Onko Koçsel, uluslararası güvenirliliği kanıtlanmış ürün-
lere sahip ulusal sermayeli bir firma. Kurulduğu günden bu-
güne kadar, misyonu doğrultusunda yapmış olduğu yurtdışı 
iş birlikleri, Onko-Koçsel ilaçlarına uluslararası bakış açısı 
kazandır.

İthalatçı firma kimliği ile faaliyete başlayan Onko-Koç-
sel, 2013 yılında üretim tesislerini hayata geçirdi. Üretim 
tesisleri onkolojik ve onkolojik olmayan ilaç üretimi yapabi-
lecek ünitelerden oluşturuldu.

Sahip olduğu AR&GE tesisleri, AR&GE merkezi haline 
getirilmek için çalışmalarına devam eden firma onkoloji ala-
nında 25 yılı aşkın tecrübesini, yeni üretim tesisleri ile bir-
likte uluslararası pazarlara taşıma hedefi için çalışmalarına 
hızla devam ediyor.

Faaliyet gösterdiği alanlarda öncü firmalar arasında bu-
lunan Onko Koçsel ilaçları, her zaman yeniliği takip eden 
bakış açısıyla ilaç sektöründe lider olma anlayışına devam 
ediyor.

Türkiye’de sınırlı veya üretimi yapılamayan, yüksek et-
kinlikteki farmasötik dozaj formlarının ve ilaç etkin madde-
lerinin üretimini gerçekleştirmek amacıyla, Gebze Organize 
Sanayi Bölgesinde (GOSB) özel olarak inşa edilen üretim 
tesisinin temelleri 2011 yılı başında atıldı.

Tesislerde katı oral form, steril enjektabl solüsyon-flakon, 
steril liyofilize toz-flakon üretimi hatları bulunuyor.

Tesisler üretim izolatörlü, kapalı sistem üretim teknoloji-
leri kullanan ekipmanlar esasına dayanıyor. Çalışanı, çevreyi 
ve ürünü koruyan, modern çağın gerektirdiği üretim yakla-
şımlar ile tasarlanan, enerji dostu mühendislik çözümleri ile 
üretim tesisi Türkiye’de öncü, Dünya’da sayılı ilaç üretim te-
sislerinden birisi olma özelliğine sahip.

Türkiye’de sınırlı veya üretimi yapılamayan, yüksek et-
kinlikteki farmasötik dozaj formlarının üretimini gerçekleş-
tirmek amacıyla, çalışmalarına devam eden AR-GE merkezi, 
tesisin temel taşları arasında yer alıyor.

Tesislerde AR-GE çalışmaları, çalışanı yüksek düzeyde 
koruma özelliğine sahip izolatörlü ekipman ve cihazlar ile 

kapalı sistemli cihazların yer aldığı laboratuvarlarda yapıı-
lıyor.

Ekipmanların koruyucu özellikleri yanında çalışanları 
korumak için ıslak ve kuru maruziyeti önleyen kıyafetler ve 
filtreli tam yüz maskeleri de temin edilerek çalışanların mak-
simum düzeyde korunması amaçlanıyor.

Onko-Koçsel AR-GE Merkezi; Analitik Geliştirme La-
boratuvarları (enstrümantal analiz laboratuvarı, yaş kimya 
laboratuvarı), Formülasyon Laboratuvarı, Pilot Üretim, Sta-
bilite alanlarından oluşuyor ve ileri teknolojiye sahip yakla-
şık 200 adet makine, cihaz ve ekipmanla donatılmış olarak 
faaliyet gösteriyor.

AR-GE merkezi; benzerlerinden çok farklı olarak üretim 
akışına göre dizayn edilmiş ve GMP sertifikası olan pilot 
üretim laboratuvar alanına sahip olup, Türk ilaç sektörünün 
onkoloji alanında en büyük ve en donanımlı AR-GE merkezi 
olma özelliğini taşıyor.

Onko-Koçsel AR-GE merkezimizde patent tarama ve de-
ğerlendirme çalışmaları, etken madde değerlendirme, analiz 
ve onay çalışmaları, formülasyon ve analitik metot geliştir-
me, laboratuvar ve pilot ölçekte üretimler, proses ve analitik 
metot validasyonları, ürün iyileştirme çalışmaları, yeni ürün 
stabilite çalışmaları, ruhsat dosyalarının CTD formatında 
hazırlanması çalışmaları QbD (Quality by Design) anlayışı ile 

yürütülüyor.

AR-GE bölümünde gö-
rev alan proje ekiplerinde; 
yüksek lisans ve doktora 
eğitimlerini tamamlamış 
veya devam etmekte olan 
araştırmacılar (farmasötik 
kimya uzmanları, farmasö-
tik teknoloji uzmanları, pa-
tent vekilleri, analitik kimya 
uzmanları) yer alıyor.

Eczacı, kimyager ve 
kimya mühendislerinden 
oluşan AR-GE ekibi farklı 
disiplinleri bir aile çatısı al-
tında toplayarak kısa sürede 
son düzey teknolojik özellik-
lerle donatılmış, çalışanını 

ve çevreyi koruyan bir labora-
tuvar kurmayı başardı.

Araştırma ve geliştirme çalışmalarının temelini Onko-
Koçsel İlaç’ın kaliteye ve insana verdiği değer oluşturuyor.

Onko-Koçsel AR-GE’si olarak stratejik hedefler; dünyada 
bulunmayan iki veya daha fazla molekül içeren kombinasyon 
ürünlerin, hasta uyumunu arttırıp, ilaç yan etkilerini azalt-
mayı hedefleyen ve içerisinde bulunulmayan yeni pazarlar 
içinde yer almak için yeni ürün geliştirme çalışmalarına yer 
vermek olarak belirlendi. Ayrıca hızlıca ilerlemekte olan bi-
yoteknolojik ürünler pazarı için de mevcut AR-GE ekibi ile 
araştırmalara başlamış olup, alt yapı çalışmaları organize 
ediliyor.

AR-GE merkezi çalışmalarını çeşitli proje bazlı işbirlik-
leri ile devam ettiriyor.

Bu iş birlikleri proje bazında TÜBİTAK, TEYDEB, SAN-
TEZ ve çeşitli üniversite işbirliklerinden oluşuyor. AR-GE 
merkezinde çalışmaları tamamlanmış veya devam eden bazı 
projelerimiz, özel sektör ve üniversite birlikteliğine dayanı-
yor.
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Kapasite kullanımında rekor kıran 

Tüpraş’tan 220 milyon liralık 
modernizasyon yatırımı

Fuel Oil Dönüşüm tesisinin üretime geçmesinin de kat-
kısıyla ilk 6 ayda rekor kapasite kullanımına ulaşan Tüpraş 
yatırımlarını sürdürüyor. 

İzmir Rafinerisi tesislerinde yapacağı 220 milyon liralık 
yatırım projesine start veren Tüpraş’ın bu yatırımı da teşvik 
belgesine bağlandı. Modernizasyon yatırımı tamamandığın-
da yılda 567.9 bin ton LPG, 1 milyon 777 bin ton benzin, 
500.4 bin ton nafta, 3.3 milyon ton motorin, 2 milyno 459 
bin ton fuel oil türleri ve 1.9 milyon ton diğer rafine edilmişi 
petrol ürünleri üretimi yapılacak. 

-İlk 6 Ayda Rekor Kapasite Kullanımına Ulaşıldı
Öte yandan Tüpraş’tan kapasite kullanımı ve finansal ger-

çekleşmelere ilgili olarak yapılan açıklamada şu değerlendir-
melere yer verildi.

“Arzdaki artışın devam etmesi ve çeşitli ekonomik ve 
politik gelişmelerin etkisiyle hampetrol fiyatları dalgalı ve 
düşük seyrine devam etmiş, yıla 55 dolar/varil seviyesinden 
başlayıp ocak ayında 45 dolar seviyesine inen hampetrol fiya-
tı, ABD kaya petrolü kuyu sayılarındaki azalışlar, jeopolitik 
etkenler ve beklenenin üzerinde gerçekleşen talep artışı ile 
65 Dolar düzeyine kadar yükseldikten sonra, İran’la yapılan 
uluslararası müzakerelerin olumlu 
gidişatının yarattığı arz artışı bek-
lentileri ile Haziran ayını 61 dolar 
seviyesinden kapatmıştır.

İkinci çeyrek dönemde rafineri 
bakım duruşları, düşük petrol fiyatı-
nın tüketimi desteklemesi ve özellik-
le ABD ve Asya’da ürün taleplerinin yükselmesiyle Akdeniz 
piyasasında petrol ürünleri fiyat rasyoları artmış ve ikinci 
çeyrek dönemde Akdeniz Rafineri Marjı geçen yılki 0,06 Do-
lar/varil değerinden 4,88 Dolar/varile, altı aylık dönemde ise 
1,05 Dolar/varil değerinden 6,23 Dolar/varile yükselmiştir. 
2014 ikinci çeyrek dönemde eksi 0,28 Dolar/varil olan Tüp-
raş net rafineri marjı 7,51 Dolar/varile, altı aylık dönem-
de ise 1,1 Dolar/varil olan marj 6,23 Dolar/varil seviyesine 

ulaşmıştır.
Marjdaki iyileşme ve artan bölgesel talep paralelinde uy-

gulanan optimizasyon programları ve üretime başlayan Fuel 
Oil Dönüşüm Tesisi’nin de olumlu katkısıyla ikinci çeyrek dö-
nemde tam kapasite çalıştırılan Tüpraş’ta, ilk 6 aylık dönem-
deki % 94 ortalama kapasite kullanımı ile rekor kırılmıştır.

Yükselen bölgesel rekabete rağmen, arttırılan kapasite 
kullanımının sağladığı yüksek üretim yanında, uygulanan 
müşteri odaklı satış stratejisi ile Tüpraş’ın ilk 6 aylık dö-
nemdeki yurtiçi satışları !’lik yükselişle, tüketim büyümesi-
nin de üzerinde artmıştır. Güçlü Akdeniz ürün rasyolarının 
desteğiyle ürün ihracatı da x arttırılmış ve toplam satışlar 
geçen yıla göre 3 (3,2 Milyon Ton) artışla 12,9 Milyon Ton 
olmuştur.

Satış miktarı ve kurdaki artışa rağmen, petrol fiyatları-
nın geçen yılın G aşağısında olmasının etkisiyle satış hası-
latı 2014 yılının %7 altında gerçekleşmiştir. 2015 ilk altı 
aylık dönemde, uluslararası rafineri marjlarındaki yüksek 
performans ve satışlardaki artışın olumlu etkisiyle faaliyet 
karı geçen yıla göre 722 Milyon TL artışla 974 Milyon TL’ye 
yükselmiştir. Dolar kurundaki yükselişle oluşan kur farkı gi-
derlerine rağmen, Konsolide Vergi Öncesi Kar, faaliyet karın-

daki artışa bağlı olarak 532 Milyon 
TL artışla 680 Milyon TL olmuştur. 
Net Dönem Karı ise Fuel Oil Dönü-
şüm Projesi yatırım teşvikinden kay-
naklanan, 317 Milyon TL Ertelen-
miş Vergi Gelirinin katkısıyla 992 
Milyon TL olarak gerçekleşmiştir.

Fuel Oil Dönüşüm Projesi için yapılan harcamalar dahil 
olmak üzere, 2015 ilk 6 aylık dönemde, toplam 200 Milyon 
dolar yatırım harcaması gerçekleştirilmiş olup, yatırım ka-
bul testleri halen devam eden Fuel Oil Dönüşüm Ünitelerinde 
tam kapasite ile üretim yapılmaktadır.

Tüpraş güçlü insan kaynağıyla operasyonel ve finansal 
başarılarını istikrar ile sürdürmeye, hissedarları, iş ortakları 
ve ülkemiz için katma değer oluşturmaya devam edecektir.”
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Doğu Marmara Kalkınma Ajansı 
(MARKA) 2015 yılında destekleye-
ceği projeleri belirledi. MARKA’dan 
yapılan duyuruda 4 ayrı kategoride 
sağlanacak destekleri almaya hak 
kazanan firmaların belirlendiğine 
vurgu yapılarak ‘asıl’ listelerde yer 
alan firmalarla sözleşme yapılama-
ması durumunda, ‘yedek’ listelerde 
yer alan firmalara sözleşme çağrısı 
yapılacağı belirtildi. 

MARKA’dan’dan yapılan açıkla-
ma şöyle: 

“15 yılı Teklif Çağrısı Kapsamın-
da Doğu Marmara Kalkınma Ajansı  
tarafından 5 Ocak 2015 tarihinde 
ilan edilen 2015 Yılı Mali Destek 
Programları değerlendirme süreci 
29 Temmuz 2015 tarihinde gerçek-
leşen Yönetim Kurulu toplantısı ile 
tamamlanmıştır. 

Tamamlanan değerlendirme sü-
reci sonucu Ajansımızdan mali des-
tek almaya hak kazanan projelere 
ait “Asil ve Yedek Liste” aşağıda 
sunulmuştur.

Herhangi bir sebeple Asil Liste’de 
yer alan Başvuru Sahipleri ile söz-
leşme imzalanmaması durumunda, 
Yedek Listede yer alan başvuru sa-
hipleri belirtilen sıraya göre sözleş-
me imzalamaya davet edileceklerdir. 
(Temiz Üretim, Makina İmalat Sek-
törünün Geliştirilmesi ve Kültür ve 
Turizm Küçük Ölçekli Altyapı Mali 
Destek Programlarında yedek liste 
bulunmaktadır.) 

Mali destek almaya hak kazanan 
ve kazanamayan tüm başvuru sahip-
lerine resmi yazı ile bildirim yapıla-
caktır. Asil Liste’de yer alan Başvu-
ru Sahipleri’nin Ajans ile yapılacak 
olan sözleşmelere ve proje uygulama 
takvimine ilişkin süreci Ajans inter-
net sitesinden (www.marka.org.tr) 
takip etmeleri rica olunur.

2015 Yılı Mali Destek Program-
larına gösterilen ilgiden dolayı te-
şekkür ederiz.”

Marka, 2015’te desteklenecek 
projeleri ilan etti

Marka Genel Sekreteri Mustafa 
Ayhan görevine başladı

Kalkınma Bakanlığı’nca Kocaeli, Sakarya, Düzce, 
Bolu ve Yalova illerinde faaliyet gösteren, Doğu Marmara 
Kalkınma Ajansı’nın Genel Sekreterlik görevine atanan 
Mustafa Ayhan, 24 Ağustos 2015 tarihi itibarıyla görevine 
başladı.

Doğu Marmara Kalkınma Ajansı personelleri ile 
bir tanışma toplantısı gerçekleştiren Mustafa Ayhan 
yürütülen projeler ve yapılan çalışmalar hakkında bilgi 
aldı. MARKA’nın bölgenin kalkınmasında ve gelişmesinde 
önemli bir rolü olduğunu belirten Ayhan; MARKA’nın Doğu 
Marmara Bölgesinin kalkınmasına yönelik çalışmalarda 
öncü kurumlardan biri olduğunu belirterek, bölgedeki bu 
çalışmalara artan bir ivme ile devam edileceğini söyledi.
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1 TR42/15/MAKİNA/0020 
YÜKSEK TEKNOLOJİ ÜRÜNÜ
ELEKTRONİK KONTAKTÖR VE
SINIR ANAHTARI İLE MAKİNA
İMALAT SEKTÖRÜNÜN
YERLİLİK ORANININ
GELİŞTİRİLMESİ
TEKOM ELEKTRİK ELEKTRONİK
MEKANİK İNŞ. SAN. TİC. LTD. ŞTİ.
KOCAELİ

2 TR42/15/MAKİNA/0044 
VİZYON 2020’LE BÜYÜYORUZ 
ISILSAN MAKİNA SANAYİ VE
TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
SAKARYA

3 TR42/15/MAKİNA/0026 
İLERİ TEKNOLOJİ KULLANIMI
İLE İTHAL İKAME VE İHRAÇ
POTANSİYELİ YÜKSEK FİLTRE
MAKİNELERİ ÜRETİMİ
KET-MAK MAKİNA VE TESİS
İMALAT SAN. TİC. A.Ş.
KOCAELİ

4 TR42/15/MAKİNA/0002 
İŞLEME HASSASİYETİ YÜKSEK
TEZGÂHLARDA KULLANILAN,

HAREKET VE GÜÇ İLETME
ELEMANI “SONSUZ VİDA”
İMALATI İLE İTHALATI ENGEL-
LEME
EROL ÖZTÜRK ÇELİK METAL
MAKİNA KAROSER YEDEK
PARÇALARI SAN. TİC. LTD. ŞTİ
SAKARYA

5 TR42/15/MAKİNA/0010 
ÖZGÜN DİRSEK MAKİNESİ
İMALATI İLE İTHAL
BAĞIMLILIĞIN ÖNÜNE
GEÇİLMESİ, FİRMANIN AR-GE
VE YENİLİKÇİLİK
KAPASİTESİNİN ARTIRILMASI
KURTEŞ SOBA İNŞAAT
TAAHHÜT SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.
SAKARYA

6 TR42/15/MAKİNA/0032 
TÜRKİYE DE İLK OLARAK İLERİ
TEKNOLOJİLİ SCARA ROBOT
GELİŞTİRİLMESİ VE
ÜRETİLMESİ İLE İTHALATIN
ÖNLENMESİ, İHRACATA
BAŞLANMASI
OPTİMUM SÜREÇ TASARIM VE
UYGULAMALARI SANAYİ VE

TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
SAKARYA

7 TR42/15/MAKİNA/0039 
DEVRİLEBİLİR ALÜMİNYUM
ERGİTME / TUTMA FIRINI
SİSTEM TEKNİK ENDÜSTRİYEL
FIRINLAR LİMİTED ŞİRKETİ
KOCAELİ

8 TR42/15/MAKİNA/0050 
SA-KA MAKİNA 
İTHAL EDİLEN YÜKSEK TEKNOLO-
Jİ ÜRÜNÜNÜRETİMİ İLE İHRA-
CAT VE KAPASİTE GELİŞTİRME 
PROJESİ
SA-KA MAKİNA TASARIM
PASLANMAZ SANAYİ
DÜZCE

9 TR42/15/MAKİNA/0040 
OTOMATİK KONTROLLÜ DİKEY
TRAFO BOBİNİ SARIM
MAKİNESİ VE AYARLI DİKEY
MANDREL TASARIMI, İMALATI
VE GELİŞTİRİLMESİ
SEBA MAKİNA SANAYİ VE 
TİCARET
KOCAELİ

10 TR42/15/MAKİNA/0028 
YALITIM MALZEMESİ
ÜRETİMİNDE SÜREKLİ-
OTOMATİK SİSTEME GEÇİŞ
FORMPLAST YALITIM
BANTLARI İNŞ. SAN. TİC. LTD.ŞTİ.
KOCAELİ
 
11 TR42/15/MAKİNA/0053 
LAZER KESİM CNC MAKİNELERİ
AR-GE MERKEZİNİN
KURULUMU VE İLERİ
TEKNOLOJİ MAKİNELER İLE
ARA MAMULLERİN
GELİŞTİRİLMESİ PROJESİ
DETSA TRAFO KAZAN İMALATI
VE ÇELİK KONSTRÜKSİYON
SAN. VE TİC. A.Ş.
KOCAELİ

12 TR42/15/MAKİNA/0047 
SÜT KONSANTRASYONU İÇİN
YÜKSEK TEKNOLOJİK
FİLTRASYON MAKİNELERİNİN
GELİŞTİRİLMESİ
KROMTECH MAKİNA SANAYİ
VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
SAKARYA

 

T.C. 
DOĞU MARMARA KALKINMA AJANSI 

2015 YILI PROJE TEKLİF ÇAĞRISI 
MAKİNA İMALAT SEKTÖRÜNÜN GELİŞTİRİLMESİ MALİ DESTEK 

PROGRAMI BAŞARILI PROJE LİSTESİ (ASİL LİSTE)  
 
 

S.N. Referans No Proje Adı Başvuru Sahibi Adı İl 

1 TR42/15/MAKİNA/0020 YÜKSEK TEKNOLOJİ ÜRÜNÜ 
ELEKTRONİK KONTAKTÖR VE 
SINIR ANAHTARI İLE MAKİNA 

İMALAT SEKTÖRÜNÜN 
YERLİLİK ORANININ 

GELİŞTİRİLMESİ 

TEKOM ELEKTRİK ELEKTRONİK 
MEKANİK İNŞ. SAN. TİC. LTD. 

ŞTİ. 

KOCAELİ 

2 TR42/15/MAKİNA/0044 VİZYON 2020'LE BÜYÜYORUZ ISILSAN MAKİNA SANAYİ VE 
TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ 

SAKARYA 

3 TR42/15/MAKİNA/0026 İLERİ TEKNOLOJİ KULLANIMI 
İLE İTHAL İKAME VE İHRAÇ 

POTANSİYELİ YÜKSEK FİLTRE 
MAKİNELERİ ÜRETİMİ 

KET-MAK MAKİNA VE TESİS 
İMALAT SAN. TİC. A.Ş. 

KOCAELİ 

4 TR42/15/MAKİNA/0002 İŞLEME HASSASİYETİ YÜKSEK 
TEZGÂHLARDA KULLANILAN, 

HAREKET VE GÜÇ İLETME 
ELEMANI "SONSUZ VİDA" 

İMALATI İLE İTHALATI 
ENGELLEME 

EROL ÖZTÜRK ÇELİK METAL 
MAKİNA KAROSER YEDEK 

PARÇALARI SAN. TİC. LTD. ŞTİ 

SAKARYA 

5 TR42/15/MAKİNA/0010 ÖZGÜN DİRSEK MAKİNESİ 
İMALATI İLE İTHAL 

BAĞIMLILIĞIN ÖNÜNE 
GEÇİLMESİ, FİRMANIN AR-GE 

VE YENİLİKÇİLİK 
KAPASİTESİNİN ARTIRILMASI 

KURTEŞ SOBA İNŞAAT 
TAAHHÜT SAN. VE TİC. LTD. 

ŞTİ. 

SAKARYA 

6 TR42/15/MAKİNA/0032 TÜRKİYE DE İLK OLARAK İLERİ 
TEKNOLOJİLİ SCARA ROBOT 

GELİŞTİRİLMESİ VE 
ÜRETİLMESİ İLE İTHALATIN 

ÖNLENMESİ, İHRACATA 
BAŞLANMASI 

OPTİMUM SÜREÇ TASARIM VE 
UYGULAMALARI SANAYİ VE 

TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ 

SAKARYA 

7 TR42/15/MAKİNA/0039 DEVRİLEBİLİR ALÜMİNYUM 
ERGİTME / TUTMA FIRINI 

SİSTEM TEKNİK ENDÜSTRİYEL 
FIRINLAR LİMİTED ŞİRKETİ 

KOCAELİ 

8 TR42/15/MAKİNA/0050 SA-KA MAKİNA İTHAL EDİLEN 
YÜKSEK TEKNOLOJİ ÜRÜNÜN 

ÜRETİMİ İLE İHRACAT VE 
KAPASİTE GELİŞTİRME PROJESİ 

SA-KA MAKİNA TASARIM 
PASLANMAZ SANAYİ 

DÜZCE 

9 TR42/15/MAKİNA/0040 OTOMATİK KONTROLLÜ DİKEY 
TRAFO BOBİNİ SARIM 

MAKİNESİ VE AYARLI DİKEY 
MANDREL TASARIMI, İMALATI 

VE GELİŞTİRİLMESİ  

SEBA MAKİNA SANAYİ VE 
TİCARET 

KOCAELİ 

10 TR42/15/MAKİNA/0028 YALITIM MALZEMESİ 
ÜRETİMİNDE SÜREKLİ-

OTOMATİK SİSTEME GEÇİŞ 

FORMPLAST YALITIM 
BANTLARI İNŞ. SAN. TİC. LTD. 

ŞTİ. 

KOCAELİ 

 

T.C. 
DOĞU MARMARA KALKINMA AJANSI 

2015 YILI PROJE TEKLİF ÇAĞRISI 
MAKİNA İMALAT SEKTÖRÜNÜN GELİŞTİRİLMESİ MALİ DESTEK 

PROGRAMI BAŞARILI PROJE LİSTESİ (YEDEK LİSTE)  
 
 

S.N. Referans No Proje Adı Başvuru Sahibi Adı İl 

1 TR42/15/MAKİNA/0008 OTOMATİK DEVİRME VE 
DİZME SİSTEMİ İMALATI İLE 
İHRAÇ POTANSİYELİ YÜKSEK 

MAKİNE İMALATININ 
DESTEKLENMESİNE KATKI 

SAĞLAMAK 

BARIŞSAN MAKİNA SANAYİ VE 
TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 

SAKARYA 

2 TR42/15/MAKİNA/0051 HİDROLİK PNÖMATİK VALF VE 
ÜRÜN GRUPLARI ÜRETİM 

PROJESİ 

ONR MÜHENDİSLİK HİDROLİK 
PNÖMATİK SANAYİ VE 

TİCARET LTD ŞTİ 

DÜZCE 

3 TR42/15/MAKİNA/0035 DİK MİLLİ KIRICI MAKİNA 
TASARIM VE İMALATI 

SAES MAKİNE SANAYİ VE 
TİCARET 

KOCAELİ 

4 TR42/15/MAKİNA/0031 SEM-MAK - ÜRÜN 
ÇEŞİTLİLİĞİNİ VE ÜRETİM 
KAPASİTESİNİ ARTIRMA, 
İHRACAT POTANSİYELİNİ 
YÜKSELTME VE NİTELİKLİ 

İSTİHDAMI SAĞLAMA 

SEM-MAK MAKİNA İMALAT 
SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ. 

BOLU 

5 TR42/15/MAKİNA/0024 MADENLER İÇİN YENİ NESİL 
YERLİ ZİNCİRLİ KONVEYÖR 
ÜRETİMİNDE TEKNOLOJİ 

YATIRIMI 

ARKOÇ MADEN MAKİNALARI 
İML.İNŞ.SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ. 

KOCAELİ 

6 TR42/15/MAKİNA/0012 BEŞOK MAKİNA SEYYAR 
TERMOBLOK KAZANLI 

KURUTMA SİSTEMİ ÜRETİMİ 
İLE AR-GE ALTYAPISININ 

GÜÇLENDİRİLMESİ 

ŞENOL EKER "BEŞOK MAKİNE 
MÜHENDİSLİK" 

SAKARYA 

7 TR42/15/MAKİNA/0003 BÜYÜK SANAYİ 
MAKİNELERİNDE ARA MAMUL 
OLARAK KULLANILAN, BÜYÜK 

EBATLI ŞAFT İMALATI İLE 
İTHALATI ENGELLEME 

BAHATTİN KILINÇ - KILINÇLAR SAKARYA 

8 TR42/15/MAKİNA/0021 AR-GE ÇALIŞMASININ 
ARDINDAN AYIKLAMA 

ÖZELLİĞİNE SAHİP ZURUFLU 
FINDIK TOPLAMA MAKİNESİ 

ÜRETİMİ İLE İTHALATIN 
ÖNÜNE GEÇİLMESİ 

HAKAN OSMANLI-RAHMİ 
USTA-SAKARYA DEMİR VE 
METAL SANAYİ TİCARET 

SAKARYA 

 

1 TR42/15/MAKİNA/0008 
OTOMATİK DEVİRME VE
DİZME SİSTEMİ İMALATI İLE
İHRAÇ POTANSİYELİ YÜKSEK
MAKİNE İMALATININ
DESTEKLENMESİNE KATKI
SAĞLAMAK
BARIŞSAN MAKİNA SANAYİ VE
TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
SAKARYA

2 TR42/15/MAKİNA/0051 
HİDROLİK PNÖMATİK VALF VE
ÜRÜN GRUPLARI ÜRETİM
PROJESİ
ONR MÜHENDİSLİK HİDROLİK
PNÖMATİK SANAYİ VE
TİCARET LTD ŞTİ
DÜZCE

3 TR42/15/MAKİNA/0035 
DİK MİLLİ KIRICI MAKİNA
TASARIM VE İMALATI
SAES MAKİNE SANAYİ VE
TİCARET
KOCAELİ

4 TR42/15/MAKİNA/0031 
SEM-MAK - ÜRÜN
ÇEŞİTLİLİĞİNİ VE ÜRETİM
KAPASİTESİNİ ARTIRMA,
İHRACAT POTANSİYELİNİ
YÜKSELTME VE NİTELİKLİ
İSTİHDAMI SAĞLAMA
SEM-MAK MAKİNA İMALAT
SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ.
BOLU

5 TR42/15/MAKİNA/0024 
MADENLER İÇİN YENİ NESİL

YERLİ ZİNCİRLİ KONVEYÖR
ÜRETİMİNDE TEKNOLOJİ
YATIRIMI
ARKOÇ MADEN MAKİNALARI
İML.İNŞ.SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ.
KOCAELİ

6 TR42/15/MAKİNA/0012 
BEŞOK MAKİNA SEYYAR
TERMOBLOK KAZANLI
KURUTMA SİSTEMİ ÜRETİMİ
İLE AR-GE ALTYAPISININ
GÜÇLENDİRİLMESİ
ŞENOL EKER “BEŞOK MAKİNE
MÜHENDİSLİK”
SAKARYA

7 TR42/15/MAKİNA/0003 
BÜYÜK SANAYİ
MAKİNELERİNDE ARA MAMUL

OLARAK KULLANILAN, BÜYÜK
EBATLI ŞAFT İMALATI İLE
İTHALATI ENGELLEME
BAHATTİN KILINÇ - KILINÇLAR 
SAKARYA

8 TR42/15/MAKİNA/0021 
AR-GE ÇALIŞMASININ
ARDINDAN AYIKLAMA
ÖZELLİĞİNE SAHİP ZURUFLU
FINDIK TOPLAMA MAKİNESİ
ÜRETİMİ İLE İTHALATIN
ÖNÜNE GEÇİLMESİ
HAKAN OSMANLI-RAHMİ
USTA-SAKARYA DEMİR VE
METAL SANAYİ TİCARET
SAKARYA
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�0 Kocaeli Odavizyon

1 TR42/15/TEMİZ3/0044 
NEFES ALAN FABRİKA, SAĞLIKLI
PERSONEL, SÜRDÜRÜLEBİLİR
DOĞA
CRYOCAN BASINÇLI KAPLAR
ENDÜSTRİYEL TESİSLER SAN. VE
TİC. LTD. ŞTİ
KOCAELİ

2 TR42/15/TEMİZ3/0041 
250 KW KAPASİTELİ GÜNEŞ
ENERJİSİ SİSTEMİ KURULUMU
İLE ELEKTRİK ÜRETİMİ
PAKTAŞ PLATFORM KALDIRMA
VE TAŞIMA MAKİNALARI
TİCARET VE SANAYİ A.Ş.
KOCAELİ

3 TR42/15/TEMİZ3/0036 
ATIKSIZ ÜRETİM; DOĞAYA
SAYGILI MARKA 
BOLÇİ DENİZ UNLU MAMÜLLER 
VE PASTACILIK GIDA SANAYİ
TURİZM İNŞAAT TİCARET

PAZARLAMA LİMİTED ŞİRKETİ
BOLU

4 TR42/15/TEMİZ3/0031 
ÜRETİM SÜREÇ İYİLEŞTİRME-
LERİ VE YENİLENEBİLİR ENERJİ 
KAYNAĞI (GÜNEŞ ENERJİSİ) 
KULLANIMI İLE TEMİZ ÜRETİM 
SÜREÇLERİ
DEMİRELLER RAYLI TAŞITLAR
SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ..
SAKARYA

5 TR42/15/TEMİZ3/0037 
ÜRETİM SÜREÇLERİNDE
OTOMASYON VE MODERNİZAS-
YON İLE ÇEVRE STANDART-
LARINA UYUM VE ÇEVRESEL 
SÜRDÜREBİLİRLİĞE KATKI
KARAKAYA86 KATAFOREZ
KAPLAMA KİMYEVİ MADDELER
MAKİNE İNŞAAT SANAYİ
TİCARET LTD. ŞTİ
KOCAELİ

6 TR42/15/TEMİZ3/0014 
ADAKAYA, TEKNOLOJİ İLE
TEMİZ ÜRETİME GEÇİYOR
ADA KAYA PANEL İNŞAAT
TAAHHÜT İÇ VE DIŞ TİCARET
LİMİTED ŞİRKETİ
SAKARYA

7 TR42/15/TEMİZ3/0012 
YARICI TEL, ÜRETİMDE
MODERNİZASYON İLE DIŞA
BAĞIMLILIĞI AZALTARAK TEMİZ
VE SÜRDÜRÜLEBİLİR ÜRETİME
GEÇİYOR
YARICI TEL SANAYİ VE TİCARET
LİMİTED ŞİRKETİ
SAKARYA

8 TR42/15/TEMİZ3/0013 
FAYDALI ORMAN, DÜNYADA İLK
UYGULANAN YENİ TEKNOLOJİ
İLE TEMİZ ÜRETİME GEÇİYOR
FAYDALI KUYUMCULUK İNŞAAT

ORMAN ÜRÜNLERİ TİCARET VE
SANAYİ LİMİTED ŞİRKETİ
SAKARYA

9 TR42/15/TEMİZ3/0008 
ATIKLARDAN YÜKSEK KATMA
DEĞERLİ ÜRÜN ÜRETİMİ;
PLASTİĞİN GERİ
DÖNÜŞTÜRÜLEREK KOMPOZİT
PANEL HAM MADDESİ
GELİŞTİRİLMESİ
ALEDO PLASTİK SANAYİ VE
TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
SAKARYA

10 TR42/15/TEMİZ3/0018 
HAMMADDEYİ VERİMLİ KUL-
LANMAK VE ATIK KAĞITLARIN 
YENİDEN DEĞERLENDİRMESİ İLE 
KATMA DEĞERİ YÜKSEK KORU-
YUCU SEPERATÖR ELDE ETMEK
DÜZKUTSAN OLUKLU
MUKAVVA KUTU SAN TİC A.Ş
DÜZCE

 

T.C. 
DOĞU MARMARA KALKINMA AJANSI 

2015 YILI PROJE TEKLİF ÇAĞRISI 
TEMİZ ÜRETİM MALİ DESTEK PROGRAMI BAŞARILI  

PROJE LİSTESİ (ASİL LİSTE)  
 
 

S.N. Referans No Proje Adı Başvuru Sahibi Adı İl 

1 TR42/15/TEMİZ3/0044 NEFES ALAN FABRİKA, SAĞLIKLI 
PERSONEL, SÜRDÜRÜLEBİLİR 

DOĞA 

CRYOCAN BASINÇLI KAPLAR 
ENDÜSTRİYEL TESİSLER SAN. VE 

TİC. LTD. ŞTİ 

KOCAELİ 

2 TR42/15/TEMİZ3/0041 250 KW KAPASİTELİ GÜNEŞ 
ENERJİSİ SİSTEMİ KURULUMU 

İLE ELEKTRİK ÜRETİMİ 

PAKTAŞ PLATFORM KALDIRMA 
VE TAŞIMA MAKİNALARI 
TİCARET VE SANAYİ A.Ş. 

KOCAELİ 

3 TR42/15/TEMİZ3/0036 ATIKSIZ ÜRETİM; DOĞAYA 
SAYGILI MARKA BOLÇİ 

DENİZ UNLU MAMÜLLER VE 
PASTACILIK GIDA SANAYİ 
TURİZM İNŞAAT TİCARET 

PAZARLAMA LİMİTED ŞİRKETİ 

BOLU 

4 TR42/15/TEMİZ3/0031 ÜRETİM SÜREÇ 
İYİLEŞTİRMELERİ VE 

YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAĞI 
(GÜNEŞ ENERJİSİ) KULLANIMI 
İLE TEMİZ ÜRETİM SÜREÇLERİ 

DEMİRELLER RAYLI TAŞITLAR 
SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.. 

SAKARYA 

5 TR42/15/TEMİZ3/0037 ÜRETİM SÜREÇLERİNDE 
OTOMASYON VE 

MODERNİZASYON İLE ÇEVRE 
STANDARTLARINA UYUM VE 
ÇEVRESEL SÜRDÜREBİLİRLİĞE 

KATKI 

KARAKAYA86 KATAFOREZ 
KAPLAMA KİMYEVİ MADDELER 

MAKİNE İNŞAAT SANAYİ 
TİCARET LTD. ŞTİ 

KOCAELİ 

6 TR42/15/TEMİZ3/0014 ADAKAYA, TEKNOLOJİ İLE 
TEMİZ ÜRETİME GEÇİYOR 

ADA KAYA PANEL İNŞAAT 
TAAHHÜT İÇ VE DIŞ TİCARET 

LİMİTED ŞİRKETİ 

SAKARYA 

7 TR42/15/TEMİZ3/0012 YARICI TEL, ÜRETİMDE 
MODERNİZASYON İLE DIŞA 

BAĞIMLILIĞI AZALTARAK TEMİZ 
VE SÜRDÜRÜLEBİLİR ÜRETİME 

GEÇİYOR 

YARICI TEL SANAYİ VE TİCARET 
LİMİTED ŞİRKETİ 

SAKARYA 

8 TR42/15/TEMİZ3/0013 FAYDALI ORMAN, DÜNYADA İLK 
UYGULANAN YENİ TEKNOLOJİ 
İLE TEMİZ ÜRETİME GEÇİYOR 

FAYDALI KUYUMCULUK İNŞAAT 
ORMAN ÜRÜNLERİ TİCARET VE 

SANAYİ LİMİTED ŞİRKETİ 

SAKARYA 

9 TR42/15/TEMİZ3/0008 ATIKLARDAN YÜKSEK KATMA 
DEĞERLİ ÜRÜN ÜRETİMİ; 

PLASTİĞİN GERİ 
DÖNÜŞTÜRÜLEREK  KOMPOZİT 

PANEL HAM MADDESİ  
GELİŞTİRİLMESİ 

ALEDO PLASTİK SANAYİ VE 
TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ 

SAKARYA 

10 TR42/15/TEMİZ3/0018 HAMMADDEYİ VERİMLİ 
KULLANMAK VE ATIK 
KAĞITLARIN YENİDEN 

DEĞERLENDİRMESİ İLE KATMA 
DEĞERİ YÜKSEK KORUYUCU 

SEPERATÖR ELDE ETMEK 

DÜZKUTSAN OLUKLU 
MUKAVVA KUTU SAN TİC A.Ş 

DÜZCE 

 

1 TR42/15/TEMİZ3/0053 
FİNGER JOİNT MAKİNESİNİN
ALIMI İLE TEMİZ ÜRETİM
EKSENİNDE ATIKLARIN GERİ
KAZANIMI SONUCU
SÜREÇLERDE YÜKSEK
VERİMLİLİK SAĞLAMA
BAYRAK GRUP ORMAN
ÜRÜNLERİ İNŞ İŞLERİ İNŞ
MALZEMELERİ İTH İHR SANAYİ
VE TİC LTD ŞTİ
SAKARYA

2 TR42/15/TEMİZ3/0009 
GÜNEŞ ENERJİSİ İLE TEMİZ VE
ÖRNEK ÜRETİM
AE YAPI ENDÜSTRİSİ VE TİCARET
A.Ş.
KOCAELİ

3 TR42/15/TEMİZ3/0032 
BACA GAZI ARITMA SULARININ
DEĞERLENDİRİLEREK ÇİNKO
AMONYUM KLORÜR İMALATI

MEB METAL VE BİLEŞİKLERİ
SAN. VE TİC. LTDİ ŞTİ.
KOCAELİ

4 TR42/15/TEMİZ3/0055 
BOYA TESİSİ ALIMI İLE ÜRETİM
PROSESLERİNİN İYİLEŞTİRİLMESİ
VE SÜRDÜRÜLEBİLİR ÇEVREYLE
REKABET GÜCÜNÜN
ARTIRILMASI
ÖLMEZ ÇELİK MÜHENDİSLİK
İNŞAAT PETROL HARFİYAT
SANAYİ VE TİCARET LİMİTED
ŞİRKETİ
SAKARYA

5 TR42/15/TEMİZ3/0002 
ÜSTÜN KUMLAMA ÜRETİM
YATIRIMLARI VE BEŞERİ
YATIRIMLARLA TEMİZ ÜRETİME
GEÇİLMESİ VE REKABET
GÜCÜNÜN ARTIRILMASI
KAMİL ÜSTÜN SAKARYA

6 TR42/15/TEMİZ3/0001 
PALAZOĞLU YAŞ BOYA TESİSİ
KURULUMU İLE KİMYASAL
ATIKLARIN VE KULLANIMININ
KAYNAĞINDA AZALTILMASI İLE
TEMİZ ÜRETİM
PALAZOĞLU TARIM ALETLERİ
SANAYİ VE TİCARET LİMİTED
ŞİRKETİ
KOCAELİ

7 TR42/15/TEMİZ3/0034 
ÖZBİR VAGON’UN BOYA TESİSİ
TEDARİĞİ İLE ÜRETİM
SÜREÇLERİNDE ÇEVRESEL
SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK
ALTYAPISININ
GÜÇLENDİRİLMESİ
ÖZBİR VAGON ARAÇ MAKİNA
İMALAT VE İNŞAAT TİCARET VE
SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ
SAKARYA

8 TR42/15/TEMİZ3/0004 

GÜN İNŞAAT SÜREÇ İYİLEŞTİRME 
YATIRIMLARI İLE
ATIKLARIN KAYNAĞINDA
AZALTILMASI VE TEMİZ
ÜRETİME GEÇİŞİN SAĞLANMASI
GÜN İNŞAAT SANAYİ VE
TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
SAKARYA

9 TR42/15/TEMİZ3/0021 
BİTKİ ATIKLARININ DOĞAYA
KAZANDIRILMASI VE KATMA
DEĞER YARATILMASI
ÇİFTÇİLER PALMİYE PEYZAJ SAN.
TİC. LTD ŞTİ.
KOCAELİ

 

T.C. 
DOĞU MARMARA KALKINMA AJANSI 

2015 YILI PROJE TEKLİF ÇAĞRISI 
TEMİZ ÜRETİM MALİ DESTEK PROGRAMI BAŞARILI  

PROJE LİSTESİ (YEDEK LİSTE)  
 

S.N. Referans No Proje Adı Başvuru Sahibi Adı İl 

1 TR42/15/TEMİZ3/0053 FİNGER JOİNT MAKİNESİNİN 
ALIMI İLE TEMİZ ÜRETİM 

EKSENİNDE ATIKLARIN GERİ 
KAZANIMI SONUCU 

SÜREÇLERDE YÜKSEK 
VERİMLİLİK SAĞLAMA 

BAYRAK GRUP ORMAN 
ÜRÜNLERİ İNŞ İŞLERİ İNŞ 

MALZEMELERİ İTH İHR SANAYİ 
VE TİC LTD ŞTİ 

SAKARYA 

2 TR42/15/TEMİZ3/0009 GÜNEŞ ENERJİSİ İLE TEMİZ VE 
ÖRNEK ÜRETİM 

AE YAPI ENDÜSTRİSİ VE TİCARET 
A.Ş. 

KOCAELİ 

3 TR42/15/TEMİZ3/0032 BACA GAZI ARITMA SULARININ 
DEĞERLENDİRİLEREK ÇİNKO 

AMONYUM KLORÜR İMALATI 

MEB METAL VE BİLEŞİKLERİ 
SAN. VE TİC. LTDİ ŞTİ. 

KOCAELİ 

4 TR42/15/TEMİZ3/0055 BOYA TESİSİ ALIMI İLE ÜRETİM 
PROSESLERİNİN İYİLEŞTİRİLMESİ 
VE SÜRDÜRÜLEBİLİR ÇEVREYLE 

REKABET GÜCÜNÜN 
ARTIRILMASI 

ÖLMEZ ÇELİK MÜHENDİSLİK 
İNŞAAT PETROL HARFİYAT 

SANAYİ VE TİCARET LİMİTED 
ŞİRKETİ 

SAKARYA 

5 TR42/15/TEMİZ3/0002 ÜSTÜN KUMLAMA ÜRETİM 
YATIRIMLARI VE BEŞERİ 

YATIRIMLARLA TEMİZ ÜRETİME 
GEÇİLMESİ VE REKABET 
GÜCÜNÜN ARTIRILMASI 

KAMİL ÜSTÜN SAKARYA 

6 TR42/15/TEMİZ3/0001 PALAZOĞLU YAŞ BOYA TESİSİ 
KURULUMU İLE KİMYASAL 

ATIKLARIN VE KULLANIMININ 
KAYNAĞINDA AZALTILMASI İLE 

TEMİZ ÜRETİM 

PALAZOĞLU TARIM ALETLERİ 
SANAYİ VE TİCARET LİMİTED 

ŞİRKETİ 

KOCAELİ 

7 TR42/15/TEMİZ3/0034 ÖZBİR VAGON'UN BOYA TESİSİ 
TEDARİĞİ İLE ÜRETİM 

SÜREÇLERİNDE ÇEVRESEL 
SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK 

ALTYAPISININ 
GÜÇLENDİRİLMESİ 

ÖZBİR VAGON ARAÇ MAKİNA 
İMALAT VE İNŞAAT TİCARET VE 

SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ 

SAKARYA 

8 TR42/15/TEMİZ3/0004 GÜN İNŞAAT SÜREÇ 
İYİLEŞTİRME YATIRIMLARI İLE 

ATIKLARIN KAYNAĞINDA 
AZALTILMASI VE TEMİZ 

ÜRETİME GEÇİŞİN SAĞLANMASI 

GÜN İNŞAAT SANAYİ VE 
TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ 

SAKARYA 

9 TR42/15/TEMİZ3/0021 BİTKİ ATIKLARININ DOĞAYA 
KAZANDIRILMASI VE KATMA 

DEĞER YARATILMASI 

ÇİFTÇİLER PALMİYE PEYZAJ SAN. 
TİC. LTD ŞTİ. 

KOCAELİ 
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1 TR42/15/KTKÖA/0015 
AKÇAKOCA TARİHİ TİCARET
MERKEZİNİN YENİDEN
CANLANDIRILMASI
AKÇAKOCA BELEDİYESİ DÜZCE

2 TR42/15/KTKÖA/0009 
SAKARYA KÜLTÜR TURİZM
DİJİTAL REHBERLİK VE BİLGİ
SİSTEMİ
SAKARYA VALİLİĞİ SAKARYA

3 TR42/15/KTKÖA/0012 
YAP, İŞLET, YAŞAT: MUDURNU
KENT RESTORASYON ATÖLYESİ
VE AHİLİK MÜZESİ
MUDURNU BELEDİYESİ BOLU

4 TR42/15/KTKÖA/0016 
İBRAHİM MÜTEFERRİKA KAĞIT
MÜZESİ EĞİTİM ATÖLYESİ
YALOVA BELEDİYESİ YALOVA

5 TR42/15/KTKÖA/0006 
ALTERNATİF TURİZM DEĞERİMİZ
SARIKAYA MAĞARASI’NIN
TURİZM ALTYAPISINI
İYİLEŞTİREREK BÖLGE TURİZMİ-
NE KAZANDIRILMASI
DÜZCE ILI YIGILCA ILÇESI
KÖYLERE HIZMET
GÖTÜRME BIRLIGI
BASKANLIGI
DÜZCE

6 TR42/15/KTKÖA/0026 
TR : KONURALP DÜNYA TURİZM
DESTİNASYONU OLUYOR PRO-
JESİ
EN :”KONURALP BECOMES
WORLD’S TOURISM
DESTINATION” PROJECT
DÜZCE İL ÖZEL İDARESİ DÜZCE

7 TR42/15/KTKÖA/0014 
SARAYLI-ÖRCÜN TARİH
KORİDORUNDA DOĞAL YAŞAM
KOCAELİ GÖLCÜK
BAŞİSKELE TERMAL
TURİZM MERKEZİ BİRLİĞİ
KOCAELİ

8 TR42/15/KTKÖA/0027 
ALTERNATİF TURİZMDE YENİ BİR
DESTİNASYON: SEBEN GÖLETİ
ADRO-PARK
BOLU İL ÖZEL İDARESİ BOLU

9 TR42/15/KTKÖA/0005 
DOĞU MARMARA ANTİK KENT
PROJESİ-DOĞU MARMARA AK
PROJESİ
DÜZCE BELEDİYESİ DÜZCE

10 TR42/15/KTKÖA/0002 
BİR GÖYNÜK MASALI 
GÖYNÜK BELEDİYESİ BOLU

 

T.C. 
DOĞU MARMARA KALKINMA AJANSI 

2015 YILI PROJE TEKLİF ÇAĞRISI 
KÜLTÜR VE TURİZM KÜÇÜK ÖLÇEKLİ ALTYAPI  

MALİ DESTEK PROGRAMI BAŞARILI  
PROJE LİSTESİ (ASİL LİSTE)  

 

S. N. Referans No Proje Adı Başvuru Sahibi Adı İl 

1 TR42/15/KTKÖA/0015 AKÇAKOCA TARİHİ TİCARET 
MERKEZİNİN YENİDEN 

CANLANDIRILMASI 

AKÇAKOCA BELEDİYESİ DÜZCE 

2 TR42/15/KTKÖA/0009 SAKARYA KÜLTÜR TURİZM 
DİJİTAL REHBERLİK VE BİLGİ 

SİSTEMİ 

SAKARYA VALİLİĞİ SAKARYA 

3 TR42/15/KTKÖA/0012 YAP, İŞLET, YAŞAT: MUDURNU 
KENT RESTORASYON ATÖLYESİ 

VE AHİLİK MÜZESİ 

MUDURNU BELEDİYESİ BOLU 

4 TR42/15/KTKÖA/0016 İBRAHİM MÜTEFERRİKA KAĞIT 
MÜZESİ EĞİTİM ATÖLYESİ 

YALOVA BELEDİYESİ YALOVA 

5 TR42/15/KTKÖA/0006 ALTERNATİF TURİZM DEĞERİMİZ 
SARIKAYA MAĞARASI'NIN 

TURİZM ALTYAPISINI 
İYİLEŞTİREREK BÖLGE TURİZMİNE 

KAZANDIRILMASI 

DÜZCE ILI YIGILCA ILÇESI 
KÖYLERE HIZMET 
GÖTÜRME BIRLIGI 

BASKANLIGI 

DÜZCE 

6 TR42/15/KTKÖA/0026 TR : KONURALP DÜNYA TURİZM 
DESTİNASYONU OLUYOR PROJESİ 

EN :"KONURALP BECOMES 
WORLD'S TOURISM 

DESTINATION" PROJECT 

DÜZCE İL ÖZEL İDARESİ DÜZCE 

7 TR42/15/KTKÖA/0014 SARAYLI-ÖRCÜN TARİH 
KORİDORUNDA DOĞAL YAŞAM 

KOCAELİ GÖLCÜK 
BAŞİSKELE TERMAL 

TURİZM MERKEZİ BİRLİĞİ 

KOCAELİ 

8 TR42/15/KTKÖA/0027 ALTERNATİF TURİZMDE YENİ BİR 
DESTİNASYON: SEBEN GÖLETİ 

ADRO-PARK 

BOLU İL ÖZEL İDARESİ BOLU 

9 TR42/15/KTKÖA/0005 DOĞU MARMARA ANTİK KENT 
PROJESİ-DOĞU MARMARA AK 

PROJESİ 

DÜZCE BELEDİYESİ DÜZCE 

10 TR42/15/KTKÖA/0002 BİR GÖYNÜK MASALI GÖYNÜK BELEDİYESİ BOLU 

 

1 TR42/15/KTKÖA/0007 
ENGELLER ATLA AŞILIYOR -
UMUTLAR TAŞINIYOR
KARTEPE BELEDİYESİ KOCAELİ

2 TR42/15/KTKÖA/0013 

ALTINOVA’NIN ALTIN KUŞLARI
TANINSIN
ALTINOVA BELEDİYESİ YALOVA

3 TR42/15/KTKÖA/0001 
SAKARYA’ DA KIYI TURİZMİNİN

GELİŞTİRİLMESİ
SAKARYA BÜYÜKŞEHİR
BELEDİYESİ
SAKARYA

4 TR42/15/KTKÖA/0004 

SUDÜŞEN ŞELALESİNE
ERİŞİLEBİLİRLİĞİN ARTIRILMASI
VE ALT YAPI İYİLEŞTİRME 
PROJESİ
YALOVA İL ÖZEL İDARESİ YALOVA

 

T.C. 
DOĞU MARMARA KALKINMA AJANSI 

2015 YILI PROJE TEKLİF ÇAĞRISI 
KÜLTÜR VE TURİZM KÜÇÜK ÖLÇEKLİ ALTYAPI  

MALİ DESTEK PROGRAMI BAŞARILI  
PROJE LİSTESİ (YEDEK LİSTE)  

 

S. N. Referans No Proje Adı Başvuru Sahibi Adı İl 

1 TR42/15/KTKÖA/0007 ENGELLER ATLA AŞILIYOR -  
UMUTLAR TAŞINIYOR 

KARTEPE BELEDİYESİ KOCAELİ 

2 TR42/15/KTKÖA/0013 ALTINOVA'NIN ALTIN KUŞLARI 
TANINSIN 

ALTINOVA BELEDİYESİ YALOVA 

3 TR42/15/KTKÖA/0001 SAKARYA' DA KIYI TURİZMİNİN 
GELİŞTİRİLMESİ  

SAKARYA BÜYÜKŞEHİR 
BELEDİYESİ 

SAKARYA 

4 TR42/15/KTKÖA/0004 SUDÜŞEN ŞELALESİNE 
ERİŞİLEBİLİRLİĞİN ARTIRILMASI 

VE ALT YAPI İYİLEŞTİRME PROJESİ 

YALOVA İL ÖZEL İDARESİ YALOVA 

 

 
1 TR42/15/TURİZM/0023 
YILDIZ OTEL TERMAL SU
İLE HİZMET KALİTESİNİ
ARTIYOR
SADİ YILDIZ BOLU

2 TR42/15/TURİZM/0031 
BUTİK LALE OTELCİLİK
KAPASİTE ARTIRIMI,
MODERNİZASYON VE
BEŞERİ KALİTENİN
YÜKSELTİLMESİ PROJESİ
BUTİK LALE OTELCİLİK VE

TURİZM LTD. ŞTİ.
SAKARYA

3 TR42/15/TURİZM/0032 
KALİTELİ VE ENERJİ
TASARRUFLU HİZMET
SUNAN WES HOTEL
KONEM İNŞAAT TAAHHUT
TURİZM TİCARET LTD. ŞTİ
KOCAELİ

4 TR42/15/TURİZM/0001 
OTEL DÜZCE YENİ YÜZÜ İLE

İNSAN KAYNAKLARI VE
HİZMET KALİTESİNİ
YÜKSELTİYOR
SAYİT EMRE KILIÇ - OTEL
DÜZCE
DÜZCE

5 TR42/15/TURİZM/0018 
SEZGİN TURİZM
YENİLENİYOR; DÜZCE NİN
TURİZM POTANSİYELİNİ
CANLANDIRIYOR
SEZGİN TURİZM GIDA SAN.

LTD. ŞTİ.
DÜZCE

6 TR42/15/TURİZM/0025 
MU-VU OTEL 
MU-VU OTELCİLİK TURİZM
VE İNŞAAT ANONİM ŞİRKETİ
DÜZCE

7 TR42/15/TURİZM/0006 
SİVRİKAYA HOTEL YENİ
KONSEPTİYLE PARLIYOR
MURAT SİVRİKAYA DÜZCE

 

T.C. 
DOĞU MARMARA KALKINMA AJANSI 

2015 YILI PROJE TEKLİF ÇAĞRISI 
TURİZM MALİ DESTEK PROGRAMI BAŞARILI  

PROJE LİSTESİ (ASİL LİSTE)  
 

S. N. Referans No Proje Adı Başvuru Sahibi Adı İl 
1 TR42/15/TURİZM/0023 YILDIZ OTEL TERMAL SU 

İLE HİZMET KALİTESİNİ 
ARTIYOR  

SADİ YILDIZ BOLU 

2 TR42/15/TURİZM/0031 BUTİK LALE OTELCİLİK 
KAPASİTE ARTIRIMI, 

MODERNİZASYON VE 
BEŞERİ KALİTENİN 

YÜKSELTİLMESİ PROJESİ 

BUTİK LALE OTELCİLİK VE 
TURİZM LTD. ŞTİ. 

SAKARYA 

3 TR42/15/TURİZM/0032 KALİTELİ VE ENERJİ 
TASARRUFLU HİZMET 
SUNAN WES HOTEL    

KONEM İNŞAAT TAAHHUT 
TURİZM TİCARET LTD. ŞTİ 

KOCAELİ 

4 TR42/15/TURİZM/0001 OTEL DÜZCE YENİ YÜZÜ İLE 
İNSAN KAYNAKLARI VE 

HİZMET KALİTESİNİ 
YÜKSELTİYOR 

SAYİT EMRE KILIÇ - OTEL 
DÜZCE 

DÜZCE 

5 TR42/15/TURİZM/0018 SEZGİN TURİZM 
YENİLENİYOR; DÜZCE NİN 
TURİZM POTANSİYELİNİ 

CANLANDIRIYOR 

SEZGİN TURİZM GIDA SAN. 
LTD. ŞTİ. 

DÜZCE 

6 TR42/15/TURİZM/0025 MU-VU OTEL MU-VU OTELCİLİK TURİZM 
VE İNŞAAT ANONİM 

ŞİRKETİ 

DÜZCE 

7 TR42/15/TURİZM/0006 SİVRİKAYA HOTEL YENİ 
KONSEPTİYLE PARLIYOR 

MURAT SİVRİKAYA DÜZCE 
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[girişim ►

“Eğitime % 100 Destek Kampanyası” çerçevesinde, 
İzmit Yenimahalle’de yıkılan C Tipi Cezaevi’nin yerine ya-
pılacak olan Nuh Çimento Eğitim Kampüsü’nün protokolü 
düzenlenen törenle imzalandı.

Valilik makam toplantı salonunda düzenlenen protokol 
imza törenine; Vali Hasan Basri Güzeloğlu, Büyükşehir 
Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, Büyükşehir 
Belediyesi Başkan Vekili Zekeriya Özak, Vali Yardımcısı 
Derviş Ahmet Set,  İzmit Kaymakamı Ersin Emiroğlu, İz-
mit Belediye Başkanı Nevzat Doğan, İl Milli Eğitim Müdü-
rü Fehmi Rasim Çelik, İzmit İlçe Milli Eğitim Müdürü Ali 
Osman Karabayır, Nuh Çimento Yönetim Kurulu Başkanı 
Tevfik Bilgin, Nuh Çimento CEO’su Kamil Gökhan Boz-
kurt ve Nuh Çimento Yatırım Müdürü İlker Avcı katıldı.

Vali Hasan Basri Güzeloğlu protokol imza töreninden 
önce yaptığı konuşmada; “Bugün İlimiz ve İzmit ilçemiz 
adına çok önemli ve anlamlı bir buluşmayı sizlerle paylaş-
tığım için bende büyük bir mutluluk duyuyorum.

Eğitim alanında ilimizin her yönüyle gelişen güçlenen 
fiziksel alt yapısına okullaşmasına Nuh ailesinin yapacağı 
katkıyı ve protokol törenini sizlerle paylaşmaktan büyük 
bir mutluluk duyuyorum.

Kocaeli, ülkemizin sanayileşme, gelişme üretime daya-
lı stratejik sektörler olarak ülkemizin gücüne güç katma 

noktasındaki bir büyükşehir olarak, kararlılıkla gelişmesini 
sürdürürken, insana dayalı gelişmenin en önemli belirleyici 
faktörü eğitimdir. Her yanıyla ve yönüyle iddialı bir alt ya-
pıyı hem nitelik olarak hem de incelik olarak hazırlamanın 
ve 2023’e doğru Türkiye’yi taşıyacak hedeflere bu boyutta 
hazırlamanın çok önemli bir çabası içerisinde.

 
 -Özel sektörün katkısından mutluluk duyuyoruz
Bizler bunun hazırlanma sürecinde her yanıyla ve her 

boyutuyla gerek kamusal gerekse yerel yatırımlarla ger-
çekleştirirken, İlimizde bulunan ülkemize değer katan ve 
ilimizin gelişmesine zenginlik sunan önemli özel sektör kat-
kılarını almaktan büyük bir mutluluk duyuyoruz.

Bugün, sizlerle birlikte çok anlamlı buluşmanın parçası 
ve tarafı olan Nuh Çimento ailesi, İlimizde bugüne kadar, 
bundan öncede çok önemli eğitim yatırımlarına hem katkıda 
bulunmuş ve hem de destek olmuştur. Nuh Çimento kuru-
munun ilimize kazandırdığı, İzmit ilçemizde Nuh Çimento 
İmam Hatip Ortaokulu, Nuh Çimento Özel Mesleki Eğitim 
Merkezi, Körfez İlçemizde Nuh Çimento Mesleki ve Teknik 
Anadolu Lisesi, Nuh Çimento Vatan Ortaokulu ve İlkokulu, 
Nuh Çimento Ortaokulu ve İlkokulu ve Dilovası İlçemizde 
de Çerkeşli Nuh Çimento Ortaokulu bulunuyor.

 Aynı zamanda Prof. Baki Komsuoğlu Meslek Yüksek 

Nuh Çimento yıkılan cezaevinin 
yerine ‘eğitim kampüsü’ kuracak

[Sosyal sorumluluk ►
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Okuluna, Sağlık alanında Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi ve 
112 Acil Sağlık Merkezimizde olmak üzere eğitim, sağ-
lık ve sosyal alanda çok önemli yatırımlar ve katkılarla 
Kocaeli’nde insan ve insana dayalı yaşam kaliteleşmesin de 
ve insanı gelişme düzeyinin daha iyiye gitmesine çok önemli 
katkılar sağlıyor.

 
-Nuh Ailesine teşekkür ediyorum
Şüphesiz alanında ve sektöründeki çabasının ve öne çı-

kan ekonomik büyüklüğünün yanına böylesi sosyal katkıları 
sağlaması da bizler için ve ilimiz için çok önemli ve anlamlı 
bir değer. Kocaeli Üniversitemize de Diyaliz Merkezini yine 
Nuh Çimentoyla kazandırmış olduk. Bizde bundan büyük bir 
mutluluk duyuyoruz. Nuh ailesine, temsilcilerine, hissedar-
larına ve ortaklarına çok teşekkür ediyoruz.

Bildiğiniz gibi İzmit merkezindeki Cezaevimiz, çok uzun 
yıllar kaldırılması düşünülen ve beklenen bir perspektifteydi. 
Geçtiğimiz aylarda cezaevimizin alanında tahliye sonrasında 
yıkım gerçekleştirildi ve alan bütünlüğünü yatırım anlamına 
hazır hale geldi.

İlk günden itibaren Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı-
mız Sayın Fikri Işık olsun, Valiliğimiz, Büyükşehrimiz, İz-
mit İlçemiz ve bütün kent ve sosyal dinamikleriyle buranın 
bir eğitim alanı haline gelmesi, cezaevi sonrasında, cezaevi-
ne ihtiyaç duyulmayacak bir eğitimi kişiliği ve düzeyi sağla-
yacak bir irfan yuvası haline gelmesi hedefimiz.

 Bu gün bu protokol ve bu imza töreniyle bunu gerçekleş-
tirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Ben cezaevi alanına ilimize 
ve ülkemize değer katacak böylesi bir eğitim tesisleşmesine 
dönük ilaveleri için Nuh ailesine teşekkür ediyorum.”

Vali Hasan Basri Güzeloğlu konuşmalarından ardından 
İzmit Belediye Başkanı Nevzat Doğan’ın kampüs projesi ile 
ilgili konuşmasını yaptı.

Nuh Çimento Yönetim Kurulu Başkanı Tevfik Bilgin ise 
yaptığı konuşmalarında; “Bu iltifatlar bizim için gurur ve-
rici bir olay. 4 Ağustos 1966 yılında Nuh Çimento fabrikası 
kurulmaya başlanmış, bu fabrikanın ve tesisleri asıl sahibi 
bu bölgenin sakinleridir. Bizler ve sahipler profesyonel ola-
rak emanetçiyiz. Bunların daha iyiye, daha karlı, daha çev-
reye duyarlı yararlı bir şekle gelmesi için elimizden geleni 
gayret gösteriyoruz.

 
-Desteklerimiz sürecek
Bu fabrikalar ilk kurulduğunda, karın belli bir oranının 

vakfa aktarılmasını ana sözleşmeye yazmışlar. Dolayısıyla 
bu fabrika kar ettikçe, belli bir oranı yaklaşık 40’ta bire 
denk geliyor ve vakfa aktarılıyor. Hayır işlere gücümüz yet-
tiğince devam ettirmeye gayret gösteriyoruz.

Sayın Valimiz sizin bu iltifatlarınız bizi daha da mari-
fetli kılar. Ama ilk önceliğimiz bu kompleksi bir an önce 
tamamlayıp, sizlerin emrine sunmak.  Bu alanın çok önemli 
bir değer özelliği de buranın cezaevi olması. Cezaevi aslın-
da bir okuldur derler, ama şimdi böyle farklı okul projesi 
olarak kullanılması elbette bizim isteğimiz. Amacımız inşal-
lah cezaevlerinin azalması, okulların çoğalması  dilekleri ile 
Valimiz Sayın Hasan Basri Güzeloğlu’na teşekkür eden sa-
yın Bilgin’den sonra  Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim 
Karaosmanoğlu proje ile ilgili düşüncelerini aktararak, Nuh 
ailesine bu hayırlı hizmetten dolayı teşekkür etti.  

 
-11 Milyon liralık eğitim kampüsü
Nuh Çimento Eğitim ve Sağlık Vakfı tarafından yapımı 

gerçekleştirilecek olan 64 derslikli İzmit Nuh Çimento eği-
tim Kampüsü; toplam 11 Milyon 200 Bin TL’ye mal olacak. 
16 Bin metrekarelik alan üzerinde 3 Bin 500 metrekareye 
yapılacak olan kampüs, 2017 eğitim öğretim yılında hizme-
te açılacak. 

Bodrum, zeminle birlikte 3 kattan oluşacak olan kam-
püste iki adet okul binası, 24 derslikli İzmit Mesleki ve Tek-
nik Anadolu Lisesi (Kız Meslek Lisesi), 40 derslikli İzmit 
Anadolu Lisesi(İzmit Lisesi- İzmit Gazi Anadolu Lisesi), bir 
adet kapalı spor salonu, çok amaçlı salon, kütüphane ve la-
boratuvar bulunacak.

Kocaeli’nde 8 okul yaptıran Nuh Çimento, İzmit 
Yenimahalle’deki yaptıracağı eğitim kampüsünden sonra 
ilimizde toplamda 11 adet okul yaptırmış olacak. İzmit Li-
sesi, Gazi Lisesi ve Kız Meslek Lisesi’nin taşınacağı kampü-
se İzmit Lisesi’nden 707, Diğer iki okulun toplam Bin 440 
öğrencisi de bu kampüste eğitim görecek. Yavuz Mesleki ve 
Teknik Anadolu Lisesi’nin laboratuvarı ve kütüphanesi de 
içinde olacak. 350 kişilik Bin 200 metrekarede 250 kişilik 
spor salonu olacak.

İzmit Nuh Çimento Eğitim Kampüsünün protokol imza-
ları Valimiz Sayın Hasan Basri Güzeloğlu, Büyükşehir Be-
lediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, Nuh Çimento Yö-
netim Kurulu Başkanı Tevfik Bilgin, Nuh Çimento CEO’su 
Kamil Gökhan Bozkurt ve İl Milli Eğitim Müdürü Fehmi 
Rasim Çelik tarafından hayırlı olsun dilekleri ile imzalandı.
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[girişimcilik ►

Kocaeli Sanayi Odası Kadın Girişimciler Kurulu 
üyeleri, Kırıkkale TSO tarafından düzenlenen 

‘Ay Çekirdeği Festivali’ne katıldı

Kırıkkale’de TOBB Başkanı M.Rifat 
Hisarcıklıoğlu’nun da katılımıyla gerçekleşen, Ay 
çekirdeği Festivali’ne Kadın Girişicimler Kurulu İcra 
Komitesi Başkanı Bahar Baykal, Başkan Yardımcısı 
Mukadder Doğanay ve Kurul Üyeleri; Sibel Moralı, 
Nurten Canayakın, Hülya Orantaş katıldı. 

Kırıkkale TSO Başkanı Ekrem Gök, Kırıkkale’de 
ciddi derecede ay çekirdeği hasadının olduğunu, Kadın 
Girişimciler Kurulu başkanlığında illerinde ilk kez 

Ay Çekirdeği Festivali düzenlendiklerini dile getirdi. 
Türkiye’nin farklı illerinden gelen kadın girişimcilerin 
ürünlerini sergilediği stantlara ilgi yoğundu. 

Kocaeli kadın girişimciler kurulu başkanı Bahar 
Baykal “Farklı illerin kadın girişimcileri ile bir araya 
geldik. Projeler ve çalışmalar hakkında fikir alışverişin-
de bulunduk. Festivalde emeği geçenlere ve il başkanı 
Suna Arpaçay hanıma bir kez daha teşekkür ediyoruz.” 
dedi.
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İstanbul Sanayi Odası (KSO) tarafından her yıl düzen-
lenen Sanayi Kongresi’nin 13’üncüsü 08 Ekim 2015 ta-
rihinde Haliç Kongre Merkezi’nde gerçekleştirilecek. Bu 
sene kongrenin Anadolu’dan çok sayıda sanayi ve ticaret 
odalarının işbirliğiyle interaktif bir platforma dönüştürül-
mesi planlanıyor. ‘Birlikte yaratmak’ ve ‘İşbirliği’ kav-
ramlarının damga vuracağı yeni nesil sanayi kongresinde, 
bütünsel kalkınmanın, dünyanın en iyi örneklerinden biri 
sayılan Finlandiya modeli ele alınacak. Bu yılki kongre 
‘Vasatlıktan Çıkış için İnsan ve Kültür-Geleceği Birlikte 
Kuralım’ teması üzerine kuruldu.

Kongre’de ‘Serbest Kürsü Çalıştayları: ‘Şimdi Sıra 
Sende’ kısmında eş zamanlı çalıştaylar için Odalar arasın-
da işbirliği öngörüldü.

Çalıştay konuları arasında yer alan konu başlıkları şu 
şekilde:

•Nasıl  Üretim? 
•Nasıl İnsan? 
•Nasıl İşbirliği? 
•Nasıl Sürdürülebilirlik?

‘Nasıl Üretim?’ başlığı altında yapılacak olan çalıştaya 
katılımcı olacak ilimizdeki iş dünyası temsilcisi, sanayici, 
yatırımcı, melek yatırımcı, girişimci, kadın girişimci, aka-
demisyen, kanaat öneri/entelektüel vb. kişilerden oluşan 
bir grup belirlendi.

Kocaeli Sanayi Odası’nca önerilen çalıştay katılımcıla-
rının ve İstanbul Sanayi Odası yetkililerinin katılımı ile 26 
Ağustos 2015 tarihinde KSO’da bilgilendirme ve öncül gö-
rüş ve önerilerin toplanması amacıyla bir toplantı yapıldı.

Toplantıya KSO Genel Sekreter Yrd. Elif Bilgisu, Çevre 
ve Kalite Uzmanı Aynur Hacıfettahoğlu, İstanbul Sanayi 
Odası Danışmanı Zülfü Dicleli,  Endüstriyel Strateji Şube-

si Müdür Yardımcısı Hakan Çoban, KSO 
Meclis Üyesi Albert Saydam, Yunus Çift-
çi, Muhammet Saraç, Kadir Decdeli, Ko-
caeli Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı 
Bahar Baykal, Kocaeli Genç Girişimciler 
İcra Kurulu Üyesi İlker Can Dönmez ve 
İzaydaş Çevre Yönetim Sistemleri So-
rumlusu Aysun Saraç iştirak etti.

İstanbul Sanayi Odası Endüstriyel 
Strateji Şubesi Müdür Yardımcısı Hakan 
Çoban’ın kongre tanıtım sunumu ile baş-
layan toplantı, katılımcıların ‘Nasıl Üre-
tim?’ başlığı altında verdikleri görüş ve 
öneriler ile tamamlandı.

KSO, İSO Sanayi Kongresi 
Çalıştayları kapsamında hazırlık 
çalışmaları için İSO tarafından 

ziyaret edildi

[Kongre-Çalıştay ►
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03.09.2015
KOCAELİ ili ÇAYIROVA, ilçesi 

Cumhuriyet Mah. İsmet İnönü Cad. 
34/1 mevkiindeki EDS ENJEKSİYON 
DÖKÜM SAN. VE TİC. A.Ş. ÇAYI-
ROVA 2 ŞUBESİ tarafıdan yapılması 
planlanan Değerli Metallerin Şekillendi-
rilmesi, Kaplanması Ve Çeşitli Mobilya 
Aksanları Ve Parçaların Üretimi projesi 
ile ilgili olarak KOCAELİ Valiliğimize 
sunulan dosyayı PTD Dosyası Çevresel 
Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği’nin 
17. maddesi doğrultusunda incelenmiş 
ve uygun bulunmuş olup, projeye ilişkin 
ÇED Süreci başlamıştır.İlgililere ve 
kamuoyuna duyurulur.

02.09.2015
KOCAELİ ili GEBZE, ilçesi GEBZE 

PLASTİKÇİLER ORGANİZE SANAYİ 
BÖLGESİ 91. SOK, 32MIIIb,c PAFTA, 
4050 ADA, 11 PARSEL mevkiindeki 
TEKNİK BOMBE SANAYİ MAKİNA 
OTOMOTİV İNŞAAT TİCARET LTD. 
ŞTİ. tarafıdan yapılması planlanan 
YÜZEY TEMİZLEME VE KAPLAMA 
ÜNİTESİ projesi ile ilgili olarak KOCA-
ELİ Valiliğimize sunulan dosyayı PTD 
Dosyası Çevresel Etki Değerlendirmesi 
Yönetmeliği’nin 17. maddesi doğrul-
tusunda incelenmiş ve uygun bulunmuş 
olup, projeye ilişkin ÇED Süreci başla-
mıştır.İlgililere ve kamuoyuna duyurulur.

01.09.2015
KOCAELİ ili IZMIT, ilcesi Cedit 

(Topçular) Mahallesi, G23B24B4B-C 
pafta,5103 Ada,9 parsel mevkiindeki 
Kent Konut İnş. San.ve Tic. A.Ş. tarafın-
dan yapılması planlanan Tuana Evleri 1. 
ve 2. Etap (3.Kentsel Dönüşüm) Konut 
projesi ile ilgili olarak Bakanlığımıza su-
nulan dosyayı PTD Dosyası incelenmiş ve 
değerlendirilmiştir ÇED Yönetmeliği’nin 
17. maddesi gereğince Tuana Evleri 1. 
ve 2. Etap (3.Kentsel Dönüşüm) Konut 
projesi’ne Valiliğimizce “Çevresel Etki 
Değerlendirmesi Gerekli Değildir” kararı 
verilmiştir.

01.09.2015
KOCAELİ ili KANDIRA, ilcesi 

ÖMERLİ KÖYÜ, KÖYALTI MEVKİİ, 
G24A10C1C NOLU PAFTA, 114 NOLU 
ADA, 89 NOLU PARSEL mevkiindeki 
SELAMİ YILDIZ tarafından yapılması 
planlanan ETLİK PİLİÇ YETİŞTİRME 
TESİSİ projesi ile ilgili olarak Bakan-
lığımıza sunulan dosyayı PTD Dosyası 
incelenmiş ve değerlendirilmiştir ÇED 
Yönetmeliği’nin 17. maddesi gereğince 
ETLİK PİLİÇ YETİŞTİRME TESİSİ 

projesi’ne Valiliğimizce “Çevresel Etki 
Değerlendirmesi Gerekli Değildir” kararı 
verilmiştir.

31.08.2015
KOCAELİ ili GEBZE, ilçesi Gebze 

Plastikçiler OSB mevkiindeki DERYA 
BÜKÜM SAN. VE TİC. KOLLEKTİF 
ŞTİ. ABDURRAHMAN ŞEKER VE 
ORTAĞI tarafıdan yapılması planlanan 
İPLİK SARIMI, RENKLENDİRİLMİŞ 
BALIK AĞI ÜRETİMİ projesi ile ilgili 
olarak KOCAELİ Valiliğimize sunu-
lan dosyayı PTD Dosyası Çevresel Etki 
Değerlendirmesi Yönetmeliği’nin 17. 
maddesi doğrultusunda incelenmiş ve uy-
gun bulunmuş olup, projeye ilişkin ÇED 
Süreci başlamıştır.İlgililere ve kamuoyu-
na duyurulur.

31.08.2015
KOCAELİ ili ÇAYIROVA, ilçesi 

ŞEKERPINAR MAH. FEVZİ ÇAK-
MAK CAD. MENEKŞE SOK. NO:6 
mevkiindeki RTC KİMYA İTH. İHR. 
SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. tarafından 
yapılması planlanan TUTKAL ÜRETİM 
TESİSİ projesi ile ilgili olarak KOCA-
ELİ Valiliğimize sunulan dosyayı PTD 
Dosyası Çevresel Etki Değerlendirmesi 
Yönetmeliği’nin 17. maddesi doğrul-
tusunda incelenmiş ve uygun bulunmuş 
olup, projeye ilişkin ÇED Süreci başla-
mıştır.İlgililere ve kamuoyuna duyurulur.

28.08.2015
KOCAELİ ili GEBZE, ilcesi Dilovası 

Organize Sanayi Bölgesi mevkiinde-
ki Esan Akümülatör ve Malzemeleri 
San. ve Tic. A.Ş. tarafından yapılması 
planlanan Akü Plaka İmalat ve Mon-
taj Fabrikası projesi ile ilgili olarak 
Bakanlığımıza sunulan ÇED Raporu 
İnceleme Değerlendirme Komisyonu 
tarafından incelenmiş ve değerlendi-
rilmiştir. Proje ile ilgili olarak ÇED 
Yönetmeliğinin 14. maddesi gereğince 
Bakanlığımızca “Çevresel Etki Değer-
lendirmesi Olumlu” Kararı verilmiş olup; 
KOCAELİ Valiliği(Çevre ve Şehircilik 
İl Müdürlüğü) tarafından kararın halka 
duyurulması gerekmektedir. Ayrıca, söz 
konusu projeye ait Nihai ÇED Raporu ve 
eklerinde belirtilen hususlar ile 2872 sa-
yılı Çevre Kanununa istinaden yürürlüğe 
giren yönetmeliklerin ilgili hükümlerine 
uyulması, mer’i mevzuat uyarınca ilgili 
kurum/kuruluşlardan gerekli izinlerin 
alınması ve ÇED Yönetmeliği gereğince 
yatırımın başlangıç, inşaat dönemine 
ilişkin izleme raporlarının Bakanlığımı-
za, projede yapılacak Yönetmeliğe tabi 
değişikliklerin de KOCAELİ Valiliklerine 

(Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü) iletil-
mesi gerekmektedir.İlgililere ve kamuo-
yuna duyurulur.

27.08.2015
KOCAELİ ili KÖRFEZ, ilcesi 

GÜNEY MAH. NİZAM SOK. NO:16 
KABAKOZ mevkiindeki ERGAZ AKAR-
YAKIT LPG LNG CNG. DAĞITIM SAN. 
VE TİC. LTD. ŞTİ. tarafından yapılması 
planlanan AKARYAKIT DEPOLAMA 
TESİSİ projesi ile ilgili olarak Bakan-
lığımıza sunulan dosyayı PTD Dosyası 
incelenmiş ve değerlendirilmiştir ÇED 
Yönetmeliği’nin 17. maddesi gereğince 
AKARYAKIT DEPOLAMA TESİSİ 
projesi’ne Valiliğimizce “Çevresel Etki 
Değerlendirmesi Gerekli Değildir” kararı 
verilmiştir.

27.08.2015
KOCAELİ ili ÇAYIROVA, ilcesi 

S.S.MARMARA GERİ DÖNÜŞÜMCÜ-
LER TOPLU İŞYERİ YAPI KOOPERA-
TİFİ mevkiindeki SAYDAŞ PLASTİK 
METAL GERİ DÖNÜŞÜM İNŞ.NAK.
SAN.TİC.LTD.ŞTİ tarafından yapılması 
planlanan TEHLİKELİ ATIK GERİ KA-
ZANIMI KAPASİTE ARTIŞI VE IBC 
TANK TEMİZLEME TESİSİ İLAVESİ 
projesi ile ilgili olarak Bakanlığımıza su-
nulan dosyayı PTD Dosyası incelenmiş ve 
değerlendirilmiştir ÇED Yönetmeliği’nin 
17. maddesi gereğince TEHLİKELİ 
ATIK GERİ KAZANIMI KAPASİTE 
ARTIŞI VE IBC TANK TEMİZLEME 
TESİSİ İLAVESİ projesi’ne Valiliği-
mizce “Çevresel Etki Değerlendirmesi 
Gerekli Değildir” kararı verilmiştir.

25.08.2015
KOCAELİ ili BASISKELE, ilcesi 

Sepetlipınar Mah. Hayat Cad. No:1/2 
Yeniköy mevkiindeki HAYAT KİMYA 
SANAYİ A.Ş. tarafından yapılması plan-
lanan Elektrik ve Buhar Üretimi Tesisi 
Kapasite Artışı projesi ile ilgili olarak 
Bakanlığımıza sunulan dosyayı PTD 
Dosyası incelenmiş ve değerlendirilmiştir 
ÇED Yönetmeliği’nin 17. maddesi gere-
ğince Elektrik ve Buhar Üretimi Tesisi 
Kapasite Artışı projesi’ne Valiliğimizce 
“Çevresel Etki Değerlendirmesi Gerekli 
Değildir” kararı verilmiştir

25.08.2015
KOCAELİ ili KANDIRA, ilçesi 

ÖMERLİ KÖYÜ, KÖYALTI MEVKİİ, 
G24A10C1C NOLU PAFTA, 114 NOLU 
ADA, 89 NOLU PARSEL mevkiindeki 
SELAMİ YILDIZ tarafıdan yapılması 
planlanan ETLİK PİLİÇ YETİŞTİRME 
TESİSİ projesi ile ilgili olarak KOCA-

Kocaeli Çevre ve Şehircilik İl Müdürüğü ÇED duyuruları...

[Çevre ►
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ELİ Valiliğimize sunulan dosyayı PTD 
Dosyası Çevresel Etki Değerlendirmesi 
Yönetmeliği’nin 17. maddesi doğrul-
tusunda incelenmiş ve uygun bulunmuş 
olup, projeye ilişkin ÇED Süreci başla-
mıştır.İlgililere ve kamuoyuna duyurulur.

24.08.2015
KOCAELİ ili IZMIT, ilçesi Cedit 

(Topçular) Mahallesi, G23B24B4B-C 
pafta,5103 Ada,9 parsel mevkiinde-
ki Kent Konut İnş. San.ve Tic. A.Ş. 
tarafından yapılması planlanan Tuana 
Evleri 1. ve 2. Etap (3.Kentsel Dönüşüm) 
Konut projesi ile ilgili olarak KOCAE-
Lİ Valiliğimize sunulan dosyayı PTD 
Dosyası Çevresel Etki Değerlendirmesi 
Yönetmeliği’nin 17. maddesi doğrul-
tusunda incelenmiş ve uygun bulunmuş 
olup, projeye ilişkin ÇED Süreci başla-
mıştır.İlgililere ve kamuoyuna duyurulur.

21.08.2015
KOCAELİ ili KÖRFEZ, ilçesi 

GÜNEY MAH. NİZAM SOK. NO:16 
KABAKOZ mevkiindeki ERGAZ SA-
NAYİ VE TİC. A.Ş. tarafıdan yapılması 
planlanan LPG DEPOLAMA TESİSİ 
(250 M3 HACİMLİ 2 ADET LPG 
TANKI) KAPASİTE ARTIŞI projesi 
ile ilgili olarak KOCAELİ Valiliğimize 
sunulan dosyayı PTD Dosyası Çevresel 
Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği’nin 
17. maddesi doğrultusunda incelenmiş 
ve uygun bulunmuş olup, projeye ilişkin 
ÇED Süreci başlamıştır.İlgililere ve 
kamuoyuna duyurulur.

14.08.2015
KOCAELİ ili BASISKELE, ilçesi 

Sepetlipınar Mah. Hayat Cad. No:1/2 
Yeniköy mevkiindeki HAYAT KİMYA 
SANAYİ A.Ş. tarafından yapılması plan-
lanan Elektrik ve Buhar Üretimi Tesisi 
Kapasite Artışı projesi ile ilgili olarak 
KOCAELİ Valiliğimize sunulan dosyayı 
PTD Dosyası Çevresel Etki Değerlen-
dirmesi Yönetmeliği’nin 17. maddesi 
doğrultusunda incelenmiş ve uygun 
bulunmuş olup, projeye ilişkin ÇED Sü-
reci başlamıştır.İlgililere ve kamuoyuna 
duyurulur.

13.08.2015
KOCAELİ ili ÇAYIROVA, ilçesi 

S.S.MARMARA GERİ DÖNÜŞÜM-
CÜLER TOPLU İŞYERİ YAPI KO-
OPERATİFİ mevkiindeki SAYDAŞ 
PLASTİK METAL GERİ DÖNÜŞÜM 
İNŞ.NAK.SAN.TİC.LTD.ŞTİ tarafından 
yapılması planlanan TEHLİKELİ ATIK 
GERİ KAZANIMI KAPASİTE ARTIŞI 
VE IBC TANK TEMİZLEME TESİSİ 

İLAVESİ projesi ile ilgili olarak KOCA-
ELİ Valiliğimize sunulan dosyayı PTD 
Dosyası Çevresel Etki Değerlendirmesi 
Yönetmeliği’nin 17. maddesi doğrul-
tusunda incelenmiş ve uygun bulunmuş 
olup, projeye ilişkin ÇED Süreci başla-
mıştır.İlgililere ve kamuoyuna duyurulur.

12.08.2015
KOCAELİ ili GEBZE, ilçesi Taşocak-

ları mevkiindeki KASTAMONU ENTEG-
RE AĞAÇ SAN. VE TİC. A.Ş. - GEBZE 
ŞUBESİ tarafından yapılması planlanan 
Yonga Levha, Laminat Kaplamalı Yonga 
Levha, Laminat Kaplamalı M.D.F. 
Levha, M.D.F. Levha, M.D.F. Laminatlı 
Parke, Üre Formaldehit Tutkalı, Mela-
min Formaldehit Tutkalı, Emprenyeli 
Kağıt, Printpan ve Laklı Levha (Parlak 
Levha) Üretimi Kapasite Artışı projesi 
ile ilgili olarak KOCAELİ Valiliğimize 
sunulan dosyayı PTD Dosyası Çevresel 
Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği’nin 
17. maddesi doğrultusunda incelenmiş 
ve uygun bulunmuş olup, projeye ilişkin 
ÇED Süreci başlamıştır.İlgililere ve 
kamuoyuna duyurulur.

12.08.2015
Kocaeli ili DILOVASI ilçesi sınırları 

içerisinde YILPORT LİMANI (RIHTIM 
ALANLARI, İSKELELER, KON-
TEYNER DEPOLAMA ALANLARI, 
DEPOLAMA TANKLARI, İDARİ VE 
SOSYAL ÜNİTELER, VB.) KAPASİTE 
ARTIŞI PROJESİ tarafından yapılması 
planlanan YILPORT LİMANI (RIHTIM 
ALANLARI, İSKELELER, DEPOLA-
MA ALANLARI, İDARİ VE SOSYAL 
ÜNİTELER, VB.) KAPASİTE ARTIŞI 
PROJESİ projesi ile ilgili 04/09/2015 
tarihinde İDK Toplantısı gerçekleştirile-
cektir. ÇED Raporu İlgililere ve kamuo-
yuna duyurulur.

04.08.2015
KOCAELİ il DARICA, ilce Bayra-

moğlu Mahallesi mevkiinde KOCAELİ 
BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ tarafın-
dan yapılması planlanan YENİ BAY-
RAMOĞLU MARİNA (YAT LİMANI) 
projesi ile ilgili olarak Bakanlığımıza 
sunulan ÇED Başvuru Dosyası Çevresel 
Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği’nin 
8. maddesi doğrultusunda incelenmiş 
ve uygun bulunmuş olup, projeye ilişkin 
ÇED Süreci başlamıştır. Çevresel Etki 
Değerlendirmesi süreci tamamlanana 
kadar süreç ile ilgili her türlü bilgiler 
ve projeye ilişkin görüş, soru ve öneriler 
KOCAELİ Valiliğine (Çevre ve Şehircilik 
İl Müdürlüğü) veya Çevre ve Şehircilik 
Bakanlığına gönderilebilir.İlgililere ve 

kamuoyuna duyurulur.

04.08.2015
KOCAELİ ili IZMIT, ilcesi Mehmet 

Ali Paşa Mahallesi 765 Ada 235 Parsel 
mevkiindeki BRISA BRIDGESTONE-
SABANCI LASTİK SAN. VE TİC. A.Ş. 
tarafından yapılması planlanan LASTİK 
ÜRETİMİ KAPASİTE ARTIŞI projesi ile 
ilgili olarak Bakanlığımıza sunulan ÇED 
Raporu İnceleme Değerlendirme Komis-
yonu tarafından incelenmiş ve değerlen-
dirilmiştir. Proje ile ilgili olarak ÇED 
Yönetmeliğinin 14. maddesi gereğince 
Bakanlığımızca “Çevresel Etki Değer-
lendirmesi Olumlu” Kararı verilmiş olup; 
KOCAELİ Valiliği(Çevre ve Şehircilik 
İl Müdürlüğü) tarafından kararın halka 
duyurulması gerekmektedir. Ayrıca, söz 
konusu projeye ait Nihai ÇED Raporu ve 
eklerinde belirtilen hususlar ile 2872 sa-
yılı Çevre Kanununa istinaden yürürlüğe 
giren yönetmeliklerin ilgili hükümlerine 
uyulması, mer’i mevzuat uyarınca ilgili 
kurum/kuruluşlardan gerekli izinlerin 
alınması ve ÇED Yönetmeliği gereğince 
yatırımın başlangıç, inşaat dönemine 
ilişkin izleme raporlarının Bakanlığımı-
za, projede yapılacak Yönetmeliğe tabi 
değişikliklerin de KOCAELİ Valiliklerine 
(Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü) iletil-
mesi gerekmektedir.İlgililere ve kamuo-
yuna duyurulur.

01.08.2015
KOCAELİ ili KÖRFEZ, ilcesi Yarım-

ca mevkiindeki GÜBRE FABRİKALARI 
TÜRK A.Ş. tarafından yapılması plan-
lanan AMONYUMNİTRAT(AN)/KAL-
SİYUM AMONYUM NİTRAT (CAN) 
GÜBRE ÜRETİM TESİSİ projesi ile 
ilgili olarak Bakanlığımıza sunulan ÇED 
Raporu İnceleme Değerlendirme Komis-
yonu tarafından incelenmiş ve değerlen-
dirilmiştir. Proje ile ilgili olarak ÇED 
Yönetmeliğinin 14. maddesi gereğince 
Bakanlığımızca “Çevresel Etki Değer-
lendirmesi Olumlu” Kararı verilmiş olup; 
KOCAELİ Valiliği(Çevre ve Şehircilik 
İl Müdürlüğü) tarafından kararın halka 
duyurulması gerekmektedir. Ayrıca, söz 
konusu projeye ait Nihai ÇED Raporu ve 
eklerinde belirtilen hususlar ile 2872 sa-
yılı Çevre Kanununa istinaden yürürlüğe 
giren yönetmeliklerin ilgili hükümlerine 
uyulması, mer’i mevzuat uyarınca ilgili 
kurum/kuruluşlardan gerekli izinlerin 
alınması ve ÇED Yönetmeliği gereğince 
yatırımın başlangıç, inşaat dönemine 
ilişkin izleme raporlarının Bakanlığımı-
za, projede yapılacak Yönetmeliğe tabi 
değişikliklerin de KOCAELİ Valiliklerine 
(Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü) iletil-
mesi gerekmektedir.İlgililere ve kamuo-
yuna duyurulur.

Kocaeli Çevre ve Şehircilik İl Müdürüğü ÇED duyuruları...
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Aksa Enerji tarafından temeli 2012 yılında atılan, yerli 
kömür kullanarak enerji üretecek olan Aksa Göynük Enerji 
Termik Santrali hizmete açıldı.

Türkiye’nin özel sektör tarafından yatırımı yapılarak 
devreye alınan ve yerli kömür kullanılan iki santralinden 
biri olan Aksa Göynük Enerji Termik Santrali’ne 390 mil-
yon Amerikan Doları yatırım yapıldı. 

270 megawatt (MW) kapasiteye sahip Türkiye’nin ilk 
rödovanslı yatırımı olan santral,  yılda 2 milyar kilowattsa-
atlik (kWh) üretim yapacak. 

-Yerli kömür kullanılacak
Türkiye’nin lider serbest elektrik üreticilerinden olan 

ve Kazancı Holding grup şirketleri arasında yer alan Aksa 
Enerji, yerli kömürden enerji üreteceği Aksa Göynük Enerji 
Termik Santrali’ni tamamlayarak açılışını yaptı. Türkiye’de 
yerli kömür kullanarak özel sektör tarafından devreye 
alınmış iki santralden biri olan Aksa Göynük Enerji Termik 
Santrali, 270 MW enerji üretim kapasitesiyle Türkiye’nin 
elektrik ihtiyacının yüzde 1’ini karşılayacak. Aksa’nın yakıt 
karmasına ilk kez linyiti eklediği santralde yılda 1 milyon 
800 bin ton yerli kömür kullanılacak. 

Aksa Enerji’nin 390 milyon Amerikan Dolar’lık yatırım-
la faaliyete geçirdiği Aksa Göynük Enerji Termik Santra-
li,  aynı zamanda Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu’nun  
(TKİ), linyit kömürü sahalarını özel sektöre açmasıyla 
birlikte Türkiye’nin ilk rödovanslı yatırımı olması nedeniyle 
de büyük önem taşıyor.  

Dışa bağımlılığımız azalacak
Elektrik üretiminde yerli yatırımı destekleyen santral ile 

ilgili Aksa Enerji Yönetim Kurulu Başkanı Cemil Kazan-
cı “Türkiye’de bir ilk olarak rödovans yöntemiyle yerli 
linyitten üreteceğimiz elektrik, enerjide dışa bağımlılığımızı 
azaltarak ekonomiye önemli ölçüde katkı sağlayacak. 

Yıllık 2 milyar kWh elektrik üretimi yapacağımız Göy-
nük Termik Santrali, doğrudan ve dolaylı başta bölge halkı 
olmak üzere bin kişiye de iş imkanı sağlayacak” dedi. 

Linyit yatırımlarına devam edeceklerini açıklayan Cemil 
Kazancı, Afrika’da Gana Cumhuriyeti ile 370 MW’lık 
enerji santrali kurulumu ve enerji üretimi için imzaladıkları 
yeni anlaşmayla, enerji ve altyapı yatırımı ihtiyacı bulunan 
Afrika ülkelerine giriş yaparak, şirketin karlılığını ve döviz 
bazlı satışlarının hacmini artırmayı hedeflediklerini belirtti.

Aksa Enerji

Kazancı Holding bünyesinde yer alan ve 1997 yılında 
kurulan Aksa Enerji, 1998 yılında Türkiye’nin ilk Biyogaz 
Santrali’ni Bursa’da faaliyete geçirmiştir. 

Aksa Enerji, Güneydoğu Anadolu Bölgesinde yaşanan 
elektrik arzı sıkıntısını gidermek amacıyla Hakkâri ve Mar-
din illerinde kısa zamanda çeşitli güçlerde enerji santralleri 
kurarak işletmeye başlamıştır. 

Zaman içerisinde yatırımlarını çeşitlendiren Aksa Ener-
ji, hem yurtiçinde hem de yurtdışında, Fuel Oil Santralleri, 
Doğalgaz Santralleri, Rüzgar Santralleri ve Hidroelektrik 
Santralleri kurarak elektrik enerjisi üretiminde ülkenin 
önde gelen enerji şirketlerinden biri olmuştur. 

Ali Metin Kazancı Antalya Doğalgaz Kombine Çevrim 
Santrali’nin 2008’de devreye girmesi ile Aksa Enerji elek-
trik enerjisi üretiminde kurulu güç bakımından Türkiye’nin 
en önemli enerji şirketleri arasında liderlik yarışına katıl-
mıştır. Aksa Enerji bugün, 1500 MW’ı aşan kurulu kapasi-
tesi ile sektörün en büyük serbest pazar oyuncusu konumun-
dadır.

Kazancı Holding bünyesinde faaliyet gösteren şirketler 
arasında; Aksa Jeneratör, Aksa Enerji, Aksa Doğalgaz, 
Aksa Tarım, Aksa Turizm, Aksa Elektrik, Aksa Kiralama, 
Aksa Servis yer alıyor. 

Aksa’dan Bolu Göynük’te yerli 
kömüre 390 milyon dolarlık yatırım

[Yatırım ►
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Sanayi kuruluşlarının durumunu 
belirleme anketi sonuç raporu
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Eğitime yüzde 100 destek kampanyası 
çerçevesinde, Polisan Boya Sanayi Aş. tarafın-
dan Dilovası’nda yapılacak 24 derslik, 1 kimya 
atölyesi, çok amaçlı salon, kütüphane, kantin, 
laboratuvar ve konferans salonundan oluşan Po-
lisan Kimya Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinin 
protokol imza töreni Kocaeli Valiliği’de gerçek-
leştirildi. 

Valilik makam toplantı salonunda düzenle-
nen protokol imza törenine; Vali Hasan Basri 
Güzeloğlu, Vali Yardımcısı Derviş Ahmet Set, 
Dilovası Kaymakamı Hulusi Şahin, Dilovası 
Belediye Başkanı Ali Toltar, İl Milli Eğitim 
Müdürü Fehmi Rasim Çelik, Polisan Yönetim 
Kurulu Başkanı Necmettin Bitlis, Yönetim Kuru-
lu Üyesi ve  Başkan Vekili Emin Bitlis, Yönetim 
Kurulu Üyesi Efe Bitlis, Polisan Holding inşaat 
sorumlusu Cahit USLU ve Kavlak İnşaat Sahibi 
Tekin Kavlakkatıldı.

Vali Hasan Basri Güzeloğlu protokol imza 
töreninde yaptığı konuşmalarında; “ Bugün 
sizlerle birlikte yine ilimiz ve Dilovası ilçemiz 
adına değerli bir eğitim yatırımının imza törenini 
paylaşmanın mutluluğunu yaşıyorum. Ülkemizde 
ve ilimizde ekonominin sürdürülebilir ve sağlıklı 
büyümesinde en önemli ve gerekli alanlardan biri 
nitelikli insan gücüdür. Özellikle kalkınmanın 
tüm boyutlarıyla ve buna bağlı olarak sürdü-
rülebilir sağlanmasında üretim sektörlerinde, 
alanında eğitimde, nitelikli ve donanımlı iş gücü 
ihtiyacı çok açık bir gereklilik olarak karşımıza 
çıkıyor.

Kocaelimiz bir bütün olarak ve ilçeleriyle 
özellikle Dilovası ile Türkiye’nin sanayi üretimi-
nin temel üretim alanlarının ve segmentlerinin 
çok önemli bir üretim merkezidir. Stratejik bü-
tün sektörlerin, temel bütün gelişim alanlarının 
çok önemli yatırımcı ve girişimci kuruluşlarının 
bulunduğu  ve gerek ülkemiz, gerekse de dünya 
çapında üretim gerçekleştirilen çok büyük firma-
larımızın bulunduğu bir bütünlüğümüzdür.  Bu 
noktada baktığımız zaman aranılan ve ihtiyaç 
duyulan nitelikte insan gücünün yetiştirilmesinde 

eğitim anlamında şüphesiz hem ülkemizin, hem de ilimizin temel önceliğidir.
 
Göreve başladığımız zaman sizlerle paylaştığımız gibi  gerek Organize 

Sanayi Bölgelerinin üretim havzalarının hepsinde, gerekse onun dışındaki 
alanlarda yeni dönemde mesleki eğitimi şüphesiz önceliyoruz ve bunun üzerinde 
ısrarla, kararlılıkla duruyoruz. Genel anlamda mesleki eğitimin bu kararlılık 
ve buna dönük çalışmalarımızın özellikle ihtiyaç duyulan ve alanında üretim 
yapan firmaların beklentisi doğrultusunda yoğunlaşmak arzusundayız.  Bu 
noktada ilimizde kimya sanayinin ülkemiz ve dünya çapında üretim yapan fir-
malar arasında yer alan Polisan gurubu ve şirketinin geçmişten bu yana sosyal 
sorumluluk adına yaptığı eğitim yatırımlarından bugün  imzalayacağımız son 
yatırımı da tam bu amaçlarla örtüşen, beklentilerimizi karşılayan ve istihdam 
konusunda adeta okula başladığı zaman işi hazır olan bir perspektifte bir 
projeksiyon içerisinde karşımıza geldi. İlimiz ve ülkemizin duayen sanayicile-
rinden Necmettin Bitlis Bey’in kuruluşundan buyana çok büyük emek verdiği ve 
bugün uluslararası alanda yatırımlarıyla konusunda çok önemli bir marka olan 
Polisan, üretimini geliştirirken büyüme stratejileri perspektifinde kendisinin 
ihtiyaç duyduğu nitelikte insan gücünün eğitimine de bugün sosyal sorumluluk 
kapsamında çok önemli bir katkı veriyor.

nitelikli insan gücüne ulaşmaları-
nı sağlayan bir proje olacaktır.

Dilovası ilçemizde, 24 derslikli, 
Kimya Meslek Lisesi olarak bugün 
bir okul yapımı ve taahhütünü  
bugün kendileriyle imzalayacağız. 
Bu okul şüphesiz bu bina boyutunda 
eğitim veren bir okul olmayacak, 
binanın içerisindeki atölyeleriyle 
ama daha önemlisi gerek Polisan 
şirketinin üretim, gerekse diğer 
kimya alanındaki üretim yapan 
firmalarında tüm üretim firmaların-
da tüm üretim boyutlarında bir nevi 
öğrenirken yerinde görme ve meslek 
edinme noktasında teoriyle pratiği 
bir arada değerlendirme imkanı 

bulacak çok önemli bir açılım fırsatı sunacaktır.  Bizler eğitimin kalitesine 
dönük arayışımızı böylelikle üretimin aradığı kalitede ve nitelikli insan gücüyle 
de buluşturmuş olacağız. Ortaya çıkan sonuç öncelikle Türkiye gibi büyüyen, 
büyümeye devam eden ve büyümesi gereken bir ülkede her yıl genç nüfus olarak 
ekonomiye katılan ve katılacak olan gençlerimizin iş ve istihdam konusunda bu 
okulla birlikte çok önemli bir fırsat yakalamaları, öte yandan üretim sektörün-
deki kuruluşlarımız açısından aradıkları nitelikli insan gücüne ulaşmalarını 
sağlayan bir proje olacaktır.

Projenin tümü içerisinde arsa ve alan noktasında Dilovası Belediyemiz, Kay-
makamlığımız çok yoğun bir emek sarf ettiler. Milli Eğitim Bakanlığımız Milli 
Eğitim yatırımları açısından bu alanın arsa alan kamulaştırmasında büyük bir 
destek verdiler. Yine şüphesiz en büyük teşekkür hayırsever yatırımcımız Poli-
san gurubuna aittir.  Birazdan imzalanacak ve en kısa sürede yapımı tamam-
lanarak eğitim hayatına katılacak lisemizin, atölyemizin, eğitim yatırımımızın 
Dilovası’na, ilimize, ülkemize ve eğitim görecek tüm gençlerimize ve Polisan 
gurubuna hayırlı olmasını dileyen” Sayın Valimiz emeği geçen herkese teşekkür 
etti.

 Polisan Yönetim Kurulu Başkanı Necmettin BİTLİS ise yaptığı konuşma-
larında; “Bugün meslek liselerine azami derecede ihtiyaç var. Sayın Valimizin 
bu işe el atması ve destekleriyle inşallah bu okulumuzu yapacağız.” diyen Sayın 
Bitlis okulun hayırlı olması temennisinde bulundu.

 Konuşmaların ardından Polisan Kimya Mesleki ve Teknik Anadolu 
Lisesinin protokolü hayırlı olsun dilekleriyle imzalandı ve günün anısına toplu 
fotoğraf çektirildi.

POLİSAN Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nin 
yapımına ilişkin protokol imzalandı

[Sosyal sorumluluk ►
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Kocaeli Sanayi Odası’nın 24’üncü Meslek 
komitesi  (Motorlu Kara Taşıt Araçları ve Yan 
Sanayi Ürünleri Sanayi Grubu)’nin ev 
sahipliğinde 2014 yılında düzenle-

nen müşterek meslek komitesi toplantısında; ülke-
mizdeki mesleki eğitiminin önemi vurgulanarak, 
Kocaeli ilinin mesleki ve teknik eğitimi içerisinde 
imalata yönelik meslek alanlarının nicelik ve nitelik 
açısından mevcut durumunun belirlenmesi, bölge 
sanayicilerimizin ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik 
stratejilerin geliştirilmesi konuları görüşülmüş ve 
bu konuda ‘otomotiv sektörü’ne yönelik araştırma 
yapılmasına karar verilmişti. Bu görüşler çerçeve-
sinde Kocaeli Sanayi Odası, ‘Nitelikli Mesleki Eği-
tim ve Sürdürülebilir Stratejiler Geliştirme Proje-
si’ ile Doğu Marmara Kalkınma Ajansı 2015 yılı 
‘Doğrudan Faaliyet Desteği’ne başvuruda bulundu 
ve destek almaya hak kazandı. 

Bu kapsamda geliştirilen ‘Nitelikli Mesleki İs-
tihdam ve Sürdürülebilir Stratejiler Geliştirme 
Projesi’nin amacı, Kocaeli’nde nitelikli meslek ele-
manı yetiştirme ve sürdürülebilir istihdamın sağ-
lanması sorunları ve ihtiyaçlarının belirlenmesi 
ile araştırmalardan elde edilecek sonuçlar doğrul-
tusunda, kamu, özel ve sivil toplum kuruluşlarının 
karar vericileri ile çeşitli strateji önerileri gelişti-
rilmesi idi.

-Toplam 1132 adet anket gerçekleştirildi
Haziran ayında başlayan ve 3 ay süren proje sürecinde, 

Türkiye genelindeki nitelikli meslek elemanı ihtiyacındaki 
artış oranı ve meslek elemanı yetiştiren okulların öğrenci 
sayısındaki artış oranları karşılaştırılarak, mesleki eğitim 
kursları, meslek yüksek okulları ve ortaöğretim düzeyinde-
ki meslek okullarındaki öğrencilerin ve velilerinin, mesle-

ki kariyere yönelik tutumlarını belirlemeye yönelik toplam 
1132 adet anket yapıldı, sektör temsilcileri ile meslek ele-

manı ihtiyacına yönelik odak grup çalışmaları organize 
edildi. 

Ayrıca, meslek okullarının eğitimci ve yöneticileriyle 
mevcut durum değerlendirme odak grup çalışmaları yapıldı 
ve son olarak proje sonuçları sektör temsilcileri, kamu ve 
eğitim kurumları karar alıcıları ile paylaşıldı. 

Proje bitiminde ise, nitelikli meslek elemanı istihdamın-
da mevcut durum ve ihtiyaç analizi, kısa, orta ve uzun vadeli 

meslek elemanı yetiştirme 
alternatif stratejilerinin yer 
aldığı ve editörlüğünü Ko-
caeli Üniversitesi Öğretim 
Üyesi Yrd. Doç. Dr. Bilsen 
Bilgili’nin yaptığı proje so-
nuç raporu hazırlanma aşa-
masında. Bölge için önemli 
bir konu olan mesleki eği-
timde sürdürülebilir strate-
jiler geliştirilmesi yönünde 
yol gösterici çalışmaları ve 
bulguları kapsayan proje 
raporunun hazırlanmasına 
olanak sağlayan Kocaeli 
Sanayi Odası önümüzdeki 
günlerde raporu kamuoyu 
ile paylaşacak. 

KSO’nun yürüttüğü ‘Nitelikli Mesleki 
Eğitim ve Sürdürülebilir Stratejiler Geliştirme 

Projesi’ çalışmaları tamamlanıyor

[Eğitim ►
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Müsteşarı Prof. Dr. Mustafa Öztürk 
KSO heyetini makamında ağırladı 

KSO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Çınar Ulusoy, 
Yönetim Kurulu Üyesi İrfan Kanık, Meclis Üyesi Muhammet 
Saraç ve Kalite ve Çevre Uzmanı Aynur Hacıfettahoğlu’ndan 
oluşan heyet, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Müsteşarı Prof. 
Dr. Mustafa ÖZTÜRK’ü makamında ziyaret ederek, 
üyelerden gelen görüş ve öneriler doğrultusunda hazır-
lanan raporu sundu. 

-KSO Çevre İhtisas Komisyonu 
kapsamlı bir rapor hazırladı
Nisan ayı içerisinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 

Müsteşarı Prof. Dr. Mustafa Öztürk KSO’da ağırlan-
mış, çevre ile ilgili üyelerden gelen görüş ve öneriler 
kendileri ile paylaşılmıştı. Bu toplantıda alınan karar 
doğrultusunda görüşülen konularla alakalı KSO Çevre 
İhtisas Komisyonu tarafından kapsamlı bir rapor ha-
zırlandı. 

Ambalaj atıklarının yönetimi,  özel atıkların yöneti-
mi, SEVESO II Direktifi, ÇED ve OSB Yönetimlerinin 
çevre konusundaki problemleri ve çözüm önerilerini 
içeren rapor Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Müsteşarı 
Prof. Dr. Mustafa Öztürk’e sunularak, istişarede bu-
lunuldu.

Toplantıda; Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Müsteşar 
Yardımcısı Mücahit Demirtaş, Çevresel Etki Değerlen-
dirme Genel Müdürü Mustafa Satılmış, Çevre Yöneti-
mi Genel Müdür Yardımcısı Recep Akdeniz ve Kimya-
sallar Şube Müdürü Şeref YILMAZ‘da hazır bulundu.  

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Müsteşarı Prof. Dr. Mus-
tafa Öztürk, “20 Nisan tarihinde Odanızda yapılan istişare 
toplantısında çevreye karşı suçlar kapsamındaki hapis ceza-
ları ile ilgili sanayicilerin ve OSB yönetimlerinin yaşadığı sı-
kıntıları sizlerden dinlemiştik. Bu konuda ivedilikle bir çalış-

ma yaparak 24 Haziran 2015 tarihinde bir genelge çıkarttık. 
Bu genelge ile konuya açıklık getirdik. 

Türk Ceza Kanunu’nda suç olarak düzenlenen çevrenin 
kasten ve taksirle kirletilmesi ve gürültü eylemleri Çevre Ka-

nununda da idari para cezası olarak 
düzenlendiğinden eylemin gerçek-
leşmesi halinde önce idari para ce-
zası uygulanmasını, buna müteakip 
Cumhuriyet Savcılığına suç duyuru-
sunda bulunulması gerekmektedir. 

Fakat suç duyurusunda bulunur-
ken de; 
İlgili kanunlarda belirlenen usullere 
aykırı olan fiilin aynı zamanda çev-
reye zarar verdiğinin tespiti,
İlgililerin gerekli önlemleri almadı-
ğının tespiti gerekmektedir.

İlgililer tarafından gerekli bütün 
önlemler alınmış ve idarece belirle-
nen ve ilgiliye bildirilen tedbirlere 
uyulmuş olmasına rağmen çevre 
kirliliği önlenememiş ise bu tür du-
rumlarda suç duyurusunda bulunul-
mayacaktır. Yani kasti bir durum 
olmadığı müddetçe suç duyurusun-
da bulunulmayacak ve hapis cezası 
verilmeyecektir. 

Ayrıca Türk Ceza Kanunu’na göre failler hakkında ceza 
verilebilmesi için suçun o kişi tarafından işlenmiş olması ge-
rekmektedir. Sadece suçun konusunu oluşturan fiili gerçek-
leştiren kişi ya da kişiler hakkında suç duyurusunda bulu-
nulması gerekmektedir. OSB yönetimlerinin üzerinden de bu 
yükü aldık.” dedi.

-

-

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Müsteşarı 
Prof. Dr. Mustafa Öztürk, KSO Heyeti Ziyareti

“Bütün önlemler 
alınmış ve idare-
ce belirlenen ve 
ilgiliye bildirilen 
tedbirlere uyul-
muş olmasına 
rağmen çevre 
kirliliği önlene-

memişse bu tür 
durumlarda suç 

duyurusunda 
bulunulmaya-

caktır.”
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TOBB Kadın Girişimciler Kurulu bünyesinde oluşturulan 
Sanayici Kadın Girişimci Çalışma Grubu 2. Toplantısı TOBB 
Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Evrim Aras’ın başkanlı-
ğında 18 Ağustos 2015 tarihinde İstanbul Sanayi Odası’nda 
gerçekleştirdi. 

-Genç kızlara örnek olmak gerekli
TOBB Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Evrim Aras 

açılış konuşmasında;
“Türkiye’de kadın girişimci sayısını artırmak amacında-

yız. Esas olarak nitelikli ve daha çok istihdam sağlayan kadın 
girişimci sayısını artırmak çok önemli. Sizlerin rol modelliği 
süreç içinde çok önemli. Genç kızlarımızın da  sizleri örnek 
alarak nitelikli kadın girişimci olmasını diliyorum” dedi.

Aras konuşmasının devamında “Kadın artık dışarı çıktı. 
Daha da büyük oynayabiliriz. Ana hedefimiz kadını güçlen-
dirmek. Kadının güzelliğinin ve gücünün farkına varmasına 

sağlamak dedi. Sizden gelen öneriler ile aynı dil birliği ile 
tüm Türkiye’ye dokunabilirsek, sadece TOBB çatısı altında 
7000 kadın eder.  Üniversiteleri de de sayarsak daha çok 
insana ulaşacağımıza inanıyorum” ifadesini kullandı.

-Sanayicinin sorunu aynı
TOBB KGK İcra Komitesi Başkan Yardımcısı Zeynep Bo-

dur Okyay ise “Sanayicinin sorunu zaten ayrı. Kadın olun-
ca daha da ayrı. Böyle bir çalışma grubu ile sorunlarımızın 
çözümünün makro düzeyde değerlendirilmesi daha faydalı 
olacak” dedi.Toplantıya TOBB KGK İcra Komitesi Başkanı 
Evrim Aras, TOBB KGK İcra Komitesi Başkan Yardımcısı 
Zeynep Bodur Okyay, TOBB KGK İcra Komitesi Üyesi Me-
rih Eskin, TOBB İstanbul  Kadın Girişimciler Kurulu Üyeleri  
Aynur Ayhan,  Ayşegül Çapan, Elif Ata, Ülkü Büyükgönenç,  
Hülya Gedik Sadıklar, Fatma Saral Kaya ve Güldal Şeyda 
Çağlayan katıldı.

TOBB Kadın Girişimciler Kurulu, Sanayici 
Kadın Girişimciler Çalışma Grubu toplandı 

Kurulan şirket sayısında bir önceki aya göre %19,12, ko-
operatif sayısında %30,38 ve gerçek kişi ticari işletme sayı-
sında %25,89 azalış oldu.  

Kapanan şirket sayısı bir önceki aya göre %2,46, ko-
operatif sayısı %40,63 ve gerçek kişi ticari işletme sayısı 
%20,04 arttı.

-Kapanan şirket sayısında geçen yılın aynı ayına 
göre %3,54 azalış oldu
2015 yılı Temmuz ayında, 2014 yılı Temmuz ayına göre 

kurulan şirket sayısında %8,94 artış olurken,  kurulan koo-
peratif sayısında %26,67 ve kurulan gerçek kişi ticari işlet-
me sayısında  %16,68 azalış oldu.

2015 yılı Temmuz ayında kapanan şirket sayısı, 2014 
yılının aynı ayına göre %3,54, kapanan kooperatif sayısı 
%22,08 ve kapanan gerçek kişi ticari işletme sayısı  %2,04 
azaldı.

-2015 yılı ilk yedi ayında kurulan şirket sayısı, 
2014 yılının aynı dönemine göre %16,95 arttı
 2015 yılının ilk yedi ayında, geçen yılın aynı dönemine 

göre kurulan şirket sayısı %16,95 artarken, kooperatif sayısı 
%10,33 ve gerçek kişi ticari işletmesi sayısı %39,03 oranın-
da azaldı.

Aynı dönem içinde kapanan şirket sayısı %7,70, koopera-
tif sayısı  %10,32 ve gerçek kişi ticari işletme sayısı  %1,36 
azaldı.

Temmuz ayında kurulan şirket sayısı 
yüzde 19,2 azaldı

[Kadın girişimciler ►
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Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından Darıca Bayra-
moğlu Mahallesi’ne yapılması planlanan ‘Yeni Bayramoğlu 
Marina-Yat Limanı’ halkın katılım toplantısı yapıldı. 

Çevtaş Araştırma Teknoloji Madencilik Mühendislik 
Müşavirlik Peyzaj Eğitim Danışmalık Taahhüt Şirketi Proje 
Mühendisi Özcan Piri proje ile ilgili olarak, “Proje kapsa-
mında yat çekerek alanı, bakım-onarım konaklama, satış 
ürünleri, çamaşırhane, kuru temizleme, lokanta, eşya depo, 
spor tesis ve alanları, revir, eğlence mekanı, toplantı salo-
nu gibi hizmetler verilecek. Söz konusu 
proje inşaatı gerekli izinler alındıktan 
sonra başlanacak olup, projenin işletme 
süresi 49 yıl olacak. Proje alanına en ya-
kın yerleşim 55 metre mesafedeki Bay-
ramoğlu Mahallesi’dir. Yat limanıi kıyı 
kenar çizgisinin deniz tarafından rıhtım, 
dalgakıran, yüzer iskelelerle oluşturulan 
yaklaşık 47 bin 600 metrekarlik alanda 
tasarlandı. Rıhtım, dalgakıran, yüzer iskelelerle oluştu-
rulan korunaklı su alanı ise 121 bin metrekare.

- 565 yata hizmet verilecek
Yeni Bayramoğlu Marine rıhtım ve yüzer iskeleler ile 

540 adet, çekek yerine 25 adet, toplam 565 yata hizmet 
verilecek. Proje kapsamında yapılacakı ünitele rve kıyı ya-
pıları ise 480 metre boyunda 1 adet dalgakıran, 540 metre 
uzunluğunda rıhtım, 150 metre uzunluğunda tahkimat, 13 
adet yüzer iskele, 120 ton kapasiteli 1 adet vinç rıhtımı, 25 
adet, tekne kapasiteli, çekek yeri, 20 metre boyunda 2 adet 
tekneye hizmet verecek kapalı hangar ve teknik atölyeler ya-
pılacak.

Proje alanında en önemli çevresel etkiler atık sular, sin-
tine ve atık yağlar, tehlikeli atıklar, evsel ni-
telikli atıklar bunlar için; sintinel ve atık yağı 
pompalar ile alınarak atık kabul tesisine top-
lanması sağlanacak. Atık kabul tesisi bünye-
sinde sintinel su tankı atık yağ depolama tankı, 
evsel atık sular için pissu tankı, ve evsel katı 

atıklar için çöplerin depolana-
cağı konteynırlar bulunacak. 
Deniz suyuna yakıt yada gaz 
sızması durumunda yakıtı veya 
yağı su yüzeyinden ayıran kim-
yasallar kullanılarak atıklar 
toplanılacak ve uygun şekilde 

bertaraf edilecek” dedi.

Bayramoğlu’na yeni bir yat limanı
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından Bayramoğlu’nayapılması planlanan yat 
limanında rıhtım ve yüzer iskeleler ile 540 adet, çekek yerine 25 adet, toplam 
565 yata hizmet verilecek.

İzmit Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü’nden 
edinilen bilgiye göre toplanan atık lastikler geri dönüşüm yo-
luyla tekrar ekonomiye kazandırılıyor. 

İzmit’in araç sayısı bakımından önde 
gelen şehirler arasında bulunduğunu söyle-
yen yetkililer” araç sayısının fazla olması 
demek atık lastik sayısının da fazla olması 
demektir. Şehrimizde lastik değişimi yo-
ğun olup bu sayede çok sayıda hurda lastik 
oluşmaktadır. Vatandaşlarımızın büyük 
çoğunluğu eski lastiklerini lastikçilerde 
bırakmakta, bazı vatandaşlarımız ise eski 
lastiklerini çevreye ve çöp konteynerlerine 
atmaktadır. 

Yapılan denetimler sonucunda bölge-
mizde bulunan bütün lastik tamirhaneleri 
atık lastikleri Çevre Bakanlığından Lisans almış Geri Ka-
zanım firmalarına teslim etmektedir. Ancak çevreye atılan 
lastikler hem çevre kirliliği oluşturmakta hem de hacimleri 
büyük olduğundan çöp toplama alanlarında ve konteynerler-
de büyük yer kaplamaktadır. 

İzmit Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü 

olarak çevreye atık lastiklerin lisanslı firma tarafından alın-
ması sağlanmaktadır. Lisanslı firmalar tarafından toplanan 

bu lastikler geri 
dönüşüm işlem-
lerine tabi tu-
tularak, zemin 
karoları, ayak-
kabı tabanları 
yapılmakta ay-
rıca bazı tesis-
lerde yakılarak 
enerji elde edil-
mektedir. Va-
tandaş lardan 
atık lastiklerini 
rastgele doğa-

ya bırakmamalarını istiyoruz. Lastik tamirhaneleri  lisanslı 
firmalara ulaşamadıkları durumda 318 00 77 numaralı te-
lefonu arayarak atık lastiklerini aldırabilirler” dediler.  İlgi-
liler, birkaç gün içinde şehrin değişik yerlerinde boş alanlara 
atılan yaklaşık 2 ton atık lastiğin  toplanarak geri dönüşüme 
gönderildiğini bildirdiler.

İzmit’te ayda ortalama 30 ton atık lastik toplanıyor

[Güncel ►



��Kocaeli Odavizyon

Dünyanın en büyük 
sekizinci çimento üreticisi* 
olan Votorantim Cimentos, 
2012 yılı sonunda girdiği 
Türkiye pazarına duyduğu 
güveni Sivas’ta temelini attığı 
140 milyon Euro değerindeki 
yeni çimento fabrikası ile 
bir kez daha ortaya koydu. 
5 kıtada, 14 ülkeye yayılmış 
olan Votorantim Cimentos, 
Türkiye’deki kapasitesini 
Sivas’taki fabrikasına yapacağı yatırım ile arttırmaya karar 
verdiğini Mayıs ayında duyurdu. Sözkonusu fabrikanın temeli, 
26 Ağustos Çarşamba günü, şirketin Brezilyalı ve Türk yöne-
ticileri ile Sivas’ın önde gelen isimlerinin katıldığı bir törenle 
atıldı. 

140 milyon Euro’luk yatırım değeri ile Sivas’a yapı-
lan en büyük özel sektör yatırımı olan yeni Sivas Çimento 
Fabrikası’nın temel atma törenine, Votorantim Cimentos Yö-
netim Kurulu Üyelerinin yanısıra Votorantim Cimentos CEO’su 
Walter Dissinger ve Avrupa, Asya ve Afrika Bölgesi Başkanı 
Erik Madsen, Votorantim Türkiye CEO’su M. Şefik Tüzün ile 
şirketin Brezilya ve İspanya’daki üst düzey yöneticileri katıldı. 

140 milyon Euro değerindeki Sivas Çimento Fabrikası, 
sadece Sivas’ın gördüğü değil Votorantim Cimentos’un da 
Amerika kıtası dışında yaptığı en büyük yatırım olacak. 

Votorantim Cimentos CEO’su Walter Dissinger – “Sivas’a 
yaptığımız bu büyük yatırım, bizim Türkiye ekonomisine 
duyduğumuz güveni göstermektedir. Bu yatırım uzun vadede, 
özellikle İç Anadolu ve Karadeniz bölgelerinde olan varlığımızı 
da güçlendirecektir.” dedi. 

Tören sonrasında hem mevcut fabrikayı hem de yeni kuru-
lacak fabrikanın inşaat alanını gezen yöneticiler, Sivas yatırımı 
hakkında ayrıntılı bilgi aldı. 

-Yeni fabrika ile çimento üretimi üç katına çıkacak
Sivas Çimento Fabrikası yatırımı, fabrikanın mevcut üre-

tim kapasitesini üç kat arttırarak yıllık 0,6 milyon tondan 1,8 
milyon ton çimentoya çıkartacak. Türkiye’de üretim kapasite-
sinin tamamını kullanan Votorantim Cimentos, Sivas yatırı-
mının ardından pazardaki gücünü daha da arttıracak. Halen, 
Votorantim Cimentos’un Türkiye’deki toplam 3 milyon ton 
çimento üretim kapasitesi içinde %19 paya sahip olan Sivas 
Fabrikası’nın bu oranı, yeni yatırım ile birlikte yüzde 42’ye 
yükselecek.

Votorantim Türkiye CEO’su Mustafa Şefik Tüzün de “Si-
vas yatırımı, Votorantim Çimento olarak Türkiye’deki pozis-
yonumuzu güçlendirmeye yönelik kararlılığımızın en önemli 
göstergelerinden birisidir. Bu yatırım ile son teknolojiye sahip, 
verimliliği yüksek ve çevre dostu bir fabrikamızı daha ülkemize 
kazandırmış olacağız.” değerlendirmesinde bulundu.

Fabrika, sadece yapım aşamasında 700 kişiye istihdam 
sağlayacak ve çimento üretimine 2017 yılında başlanacak.

140 milyon Euro’luk yatırım ile Türkiye ekonomisine duy-

duğu güveni kanıtlayan Votoran-
tim Cimentos, 2025 yılı Strateji 
Planını ele alacağı büyük Yönetim 
Kurulu Toplantısını da Ankara’da 
yaparak Türkiye’ye verdiği önemi 
bir kez daha gösterdi.

Votorantim üst yönetimi 
Ankara Hasanoğlan Fabrikası’nda 
gerçekleştirdiği Büyük Yönetim 
Kurulu toplantısında 2025 Strateji 
Planı’na son şeklini verdi. İki gün 
süren toplantıda Votorantim’in 

hem dünya hem de bölgesel ölçekli olarak 10 yıllık yol haritası 
çizildi. Votorantim yöneticilerinin Türkiye gündemiyle ger-
çekleştirdiği geniş katılımlı toplantıda da firmanın Türkiye 
pazarında 2012 yılı sonunda bu yana gösterdiği performans 
değerlendirildi; önümüzdeki döneme ilişkin beklenti ve yeni ya-
tırım planları ele alındı. Heyete, Türkiye ekonomisinin mevcut 
durumu ve tahminlerine ilişkin bir saatlik sunum yapıldı.

Votorantim Cimentos Hakkında
2012 yılından beri Türkiye çimento sektöründe yer alan 

Votorantim Cimentos, iştiraki olan VCEAA ile Avrupa, Afrika 
ve Asya kıtalarında faaliyet göstermektedir.

Votorantim Cimentos’un üyesi olduğu Votorantim Grup 
yüzde yüz Brezilya sermayeli uluslararası bir şirkettir ve 
20’den fazla ülkede çimento, metal, çelik, enerji, kağıt ve 
konsantre portakal suyu sektörlerinde faaliyet göstermektedir. 
1933 yılından itibaren yapı malzemeleri (çimento, beton, ag-
rega ve alçı) sektöründe yer alan Votorantim Cimentos, yıllık 
54.5 milyon ton çimento** üretim kapasitesi ve 2014 yılın-
daki 4.14 milyar avroluk satış geliri ile sektörünün en büyük 
şirketlerinden biridir. 

Votorantim Cimentos en önemli ve en hızlı büyüyen pazar-
larda stratejik konumlanması bulunan bir network ağına sahip 
olup, Brezilya dışında 13 ülkede faaliyet göstermektedir. Bu 
ülkeler; ABD, Arjantin, Bolivya, Çin, Fas, Hindistan, İspanya, 
Kanada, Peru, Türkiye, Tunus,  Şili ve Uruguay’dır. 

Türkiye’de Votorantim Cimentos
Votorantim Cimentos 2012 yılı sonunda girdiği Türkiye’de 

çimento, beton ve agrega sektörlerinde; Votorantim Çimento 
Sanayi ve Tic. A.Ş., Yibitaş Yozgat İşçi Birliği İnşaat Mal-
zemeleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. ve Votorantim Nakliyecilik 
Ticaret ve Sanayi A.Ş. olarak faaliyet göstermektedir.

Şirketin merkezi Ankara’da olup, Ankara-Hasanoğlan, 
Yozgat, Çorum ve Sivas’ta 4 entegre çimento fabrikası, 
Nevşehir ve Samsun’da 2 çimento öğütme paketleme tesisi ile 
yıllık toplam 2.5 milyon ton klinker ve 3.8 milyon ton çimento 
üretim kapasitesine sahiptir. Sivas yatırımı ile klinker üretim 
kapasitesi 4 milyon ton, çimento kapasitesi  4.9 milyon tona 
yükselecektir.  Votorantim Türkiye’nin ayrıca, İç Anadolu ve 
Karadeniz Bölgelerinde yer alan 16 hazır beton tesisi, Ankara-
Lalahan ve Kayseri-Bünyan’da 2 adet agrega tesisi bulunmak-
tadır. 

Votorantim 140 milyon euro tutarındaki 
çimento yatırımı ile Anadolu’ya yerleşti

[Yabancı sermaye ►
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Ayaş-Sapanca İpekyolu 
turizm koridorunda tarih canlanacak 

Evliya Çelebi’nin Seyahatname rotası olan, Roma yo-
lunun geçtiği, Kral yoluna ev sahipliği yapan ve hepsinden 
önemlisi İpek Yolu’nun ana kara güzergâhlarından olan 
Ayaş-Sapanca hattı, turizmde hak ettiği önemi almak için 
bütüncül olarak ele alınıyor ve tanıtılıyor. 

Ayaş, Güdül, Beypazarı, Nallıhan, Mudurnu, Göynük, 
Taraklı, Geyve ve Sapanca’yı içine alan turizm koridoru yeni 
yüzüyle ele alınıyor ve macerasever ziyaretçilere kapılarını 
açıyor.

Ankara ve istanbul arasındaki en kısa ve en eğlenceli 
alternatif olma özelliğini de taşıyan yolun yeniden canlan-
dırılması için turistik haritalar, turizm rehberleri, afiş ve 
panolar görücüye çıkıyor.

Tarih ve kültür yaşatılarak korunuyor
Selçuklu, Osmanlı ve erken cumhuriyet dönemlerinin kül-

türü, mimarisi ile ahilik gibi geleneklerinin hala yaşadığı ko-
ridor, yerli ve yabancı seyyahları yepyeni bir keşif için bek-
liyor. İyileştirilen ulaşım altyapısı seyahati hızlandırırken, 
korunan ve restore edilen eserler, geleneksel mutfağı ve el 
sanatları gezginlerin tarihi yaşamasını sağlıyor. Taraklı’nın 
cittaslow – yavaş kent ünvanını alması, Mudurnu’nun ise 
UNESCO Kültür Mirası geçici listesine girmesi Ayaş – Sa-
panca İpekyolu’nu taçlandırıyor.

MARKA – ANKARAKA – İPEK-BİR arasında 
kapsamlı işbirliği
Türkiye Turizm Stratejisi ve Doğu Marmara ve Ankara 

Bölge Planları’nda yer alan ve Ayaş – Güdül – Beypazarı 
– Nallıhan – Mudurnu – Göynük – Taraklı – Geyve – Sapan-
ca ilçelerini kapsayan hat kültür ve turizm koridoru olarak 
belirlenmişti.

2004 yılında Kültür ve Turizm Bakanlığı’nca başlanan 
çalışmalara Doğu Marmara (MARKA) ve Ankara (ANKA-
RAKA) Kalkınma Ajansları ve İpekyolu Belediyeler Birliği 
(İpek-Bir) tarafından devam edilmiş ve 2011 Aralık’ında 
Abant’ta yapılan geniş katılımlı çalıştayın ve yapılan araş-
tırmaların sonuçlarını içeren final raporu ve eylem planı ha-
zırlanmıştı.

İmzalanan işbirliği protokolü çerçevesinde kimlik ve ta-
nıtım malzemelerinin yanı sıra hazırlanacak tanıtım filmi, 
katılım sağlanacak turizm etkinlikleri ve sosyal medya ça-
lışmaları ile koridorun bilinirliği arttırılacak.

 Standart tabelalar, alan yönetim planlamaları, altyapı 
yatırımları ve kentsel estetik rehberleri ve akademik çalış-
malar ise koridorun Avrupa’daki rakipleriyle yarışır hale 
gelmesi amaçlanıyor.

Temel sektör tarımdan turizme kayacak
Bu çalışmayla ana ulaşım bağlantıları, il merkezlerinden 

uzak kalan ve ekonomisinde tarımın ağırlıklı olmasından 
ötürü hak ettiği seviyeye gelemeyen ilçelerin ekonomisinin 
turizmle yepyeni bir çehreye kavuşması, böylelikle gençlerin 
göçünün önlenmesi ve ilçelerin tarih boyunca olduğu gibi ye-
niden önemli birer ticaret merkezi olma yönünde yol alma-
ları hedefleniyor.

[Turizm ►
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Doğu Marmara Kalkınma Ajansı (MARKA)’nın, Kocaeli 
Gazeteciler Cemiyeti (KOGACE)’ne 2015 yılı Teknik Destek 
Programı kapsamında vermiş olduğu destekle gerçekleştirilen 
“Gazetecilere Yönelik Yüksek Lisans Sertifikasyon Eğitimi” 
projesi tamamlandı.

Proje Kocaeli Gazeteciler Cemiyeti, Kocaeli Kent Kon-
seyi Gazetecilik Kulübü ve Kocaeli Üniversitesi işbirliği ile 
gerçekleştirildi. Proje sonunda, eğitimlerini tamamlayan ve 
sertifika almaya hak kazanan gazeteciler için Kocaeli Basın 
Müzesinde sertifika töreni düzenlendi.

Sertifikalar törenle verildi
Törene; Kocaeli Valimiz Hasan Basri Güzeloğlu, Kocaeli 

Milletvekilleri Radiye Sezer Katırcıoğlu, Saffet Sancaklı, Ko-
caeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, Ko-
caeli Üniversitesi Rektör vekili Prof. Dr. Ercüment Çiftçi, Rek-
tör Yardımcısı Prof. Dr. Bekir Çakır, Kocaeli Barosu Başkanı 
Av. Sertif Gökçe, İzmit Belediye Başkanı Nevzat Doğan, Doğu 
Marmara Kalkınma Ajansı Genel Sekreter Vekili Kerem Akdağ 
ve bölgeden birçok sivil toplum kurum ve kuruluşu yetkilileri 
katıldı.

Eğitimlere Devam Edeceğiz
Kocaeli Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Çetin Gürol törende 

yaptığı konuşmada, 
“Öncelikle son dönemde yaşanan terör olaylarında şehit edi-

len polis ve askerlerimizi minnet ve şükran ile anıyorum. Terörü 
de lanetliyorum. 

Bugün sizlerle çok önemli bir projenin bitişi ve yeni projel-
erin başlangıcı içinde imza töreni için bir araya geldik. Öncelikle 
bizlere bu fırsatı veren Kocaeli Valimize, Kent Konseyi Genel 
Sekreterimiz Gültekin Görüm’e, Gazetecilik Kulübü Başkanımız 
Şive Bağdiken ve yardımcısı Yunus Emre Günaydın’a projeyi yaz-
arak cemiyetimizin önünü açtıkları için çok teşekkür ediyorum. 
Yeni eğitimlerimiz bundan sonrada devam edecek. Bugün Doğu 

Marmara Kalkınma Ajansımız ile bu kapsamda Valimiz Hasan 
Basri Güzeloğlu ile birlikte yeni eğitimlerin önünü açacak pro-
tokolümüzü de imzalayacağız. Yine Türkiye’ye örnek olan Kent 
Konseyimiz ile de ortak projeler yapacağız” dedi.

Güçlü Bir Basın ve Çok Güçlü Bir Camia
Kocaeli Valimiz Hasan Basri Güzeloğlu yaptığı 

konuşmalarında; Kocaeli basınımız, Türkiye ölçeğinde, yerel 
düzeyinde çok güçlü bir basın ve çok güçlü bir camia. Değerli 
başkan Çetin Beyi, Kocaeli’ne göreve başlamadan Mersin’de 
tanımıştım. O günden başlayan çizgide, yaklaşık 9 aylık bir görev 
süremizde bu kente katkı sağlayan, kentin gelişmesine, kentin gü-
zel geleceğine taşınmasına çok önemli ve anlamlı hizmetler sunan 
bir camia olarak gördüğüme dair inancım her geçen gün bir kez 
daha pekişti.

Basın Müzesi Çok Önemli Bir Zenginlik
Vali Güzeloğlu, “ Çetin Bey ve yönetimini, geçmişten bugüne 

Kocaeli Gazeteciliğinin ve basın camiasının tüm emekçilerini 
tebrik ediyorum, Rahmete kavuşanlara Cenabı Allah’tan Rahmet 
diliyorum, bugün aramızda olan ve olmayanlara sağlık diliyorum. 
Basın Müzesinin çok önemli bir zenginlik olduğunun altını çiziyo-
rum. Kocaeli’nin Cumhuriyet öncesinden buyana tarihinin, adeta 
basın diliyle paylaşan bu müzemizin oluşmasında ve bugünlere 
gelmesinde alan tahsisinden itibaren İzmit Belediye Başkanıma, 
Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanıma ve emeği olan herkese 
teşekkür ediyorum” dedi.

Yeni eğitim, yeni protokol
Sertifika töreninin ardından, yeni eğitim programları için 

Doğu Marmara Kalkınma Ajansı (MARKA) ve Kocaeli Gazete-
ciler Cemiyeti (KOGACE) arasında yeni eğitimler için protokol 
imzalandı. Protokol Kocaeli Valisi ve Doğu Marmara Kalkınma 
Ajansı Yönetim Kurulu üyesi Hasan Basri Güzeloğlu ve Kocaeli 
Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Çetin Gürol arasında yapıldı.

Yerel basına ‘eğitim desteği’ 
programı tamamlandı

[Eğitim ►
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Limak, otel yapmak için gözünü dünyaya dikti ve ilk aşa-
mada New York, Nice ve Moskova’yı hedef olarak belirledi.

Limak Turizm Genel Koordinatörü Kaan Kavaloğlu, Glo-
bal Connection’ın daveti üzerine Türkiye’ye gelen Rus bası-
nına yaptığı açıklamada, otel yatırımı için dünyanın bütün 
şehirlerinin radarlarında olduğunu söyledi

Rusya’nın önde gelen medya grupları; Komsomolskaya 
Pravda gazetesinin haber portalı kp.ru, Teleprogramma der-
gisinin internet portalı teleprogramma.pro, Komsomolska-
ya Pravda Medya Holding’e ait haftalık “Express Gazeta” 
gazetesinin internet portalı eg.ru, Gazprom Medya’ya ait 
Rusya’nın en büyük online televizyon portalı vokrug.tv ile 
aylık kadın dergisi Women’s Secrets Magazine’in editörle-
rinden oluşan bir basın heyeti Türkiye’deki ortakları Global 
Connection’ın daveti ile Türkiye’yi ziyaret etti.

İstanbul’da temaslarda bulunan basın heyetini 
Kavacık’taki Limak Eurasia Luxury Hotel’de misafir eden 
Limak Grubu, turizmdeki yatırım planlarını Rus gazetecilerle 
paylaştı. Otel yatırımı için dünyanın bütün şehirlerinin radar-
larında olduğunu söyleyen Limak Turizm İcra Kurulu Başka-
nı Kaan Kavaloğlu, New York, Balkanlar ve Moskova’da otel 
yatırımı için görüşmeler yaptıklarını açıkladı. 

İstanbul’a iki otel daha yapacak
Şu anda Antalya’da 4, İstanbul, Yalova ve Ankara’da 

birer tane olmak üzere toplam 7 otelleri olduğunu belirten 
Kavaloğlu, yapımını üstlendikleri üçüncü havalimanının bu-
lunduğu bölgeye bir otel yapacaklarını kaydetti. 

Kavaloğlu İstanbul’da ayrıca tarihi yarımada ile 
Galataport’un yapılacağı bölgeye de otel yapmak için bak-
tıklarını söyledi. 

Ruslar’a indirim uyguladı
Müşterilerinin yüzde 35’inin Ruslar olduğunu belirten 

Kavaloğlu, iyi ve kötü günde müşterilerinin yanında oldukla-
rını kaydederek, “Şu anda Rusya’da devalüasyondan dolayı 
sıkıntı yaşanıyor. Müşterilerimizin alım gücünün düştüğünü 
görüyoruz, biliyoruz. Bu nedenle Rus müşterilerimize dolar 
bazında yüzde 25 indirim uyguluyoruz. Sloganımız da ‘Biz 
sizinle büyüdük, şimdi sizin bize ihtiyacınız var’. Biz böyle 
davrandığımız için Antalya’ya gelen toplam Rus turist sayısı 
500 bin azalırken, bizim otellerimize gelen Rus turist sayısı 
hemen hemen aynı kaldı. Gelirlerimiz azaldı ama misafirle-
rimiz azalmadı” dedi. 

Otellerinde 34 defa kalan Rus turist olduğunu belirten 
Kavaloğlu, “Sürekli müşterilerimize Elit, Platinum gibi özel 
kartlar veriyoruz. Bu kartlara sahip olanlar SPA’dan indirim 
almak, alakartı ücretsiz kullanmak gibi bir takım avantaj-
lara sahip oluyorlar. Yani otellerimizi neredeyse benim gibi 
kullanıyorlar” dedi. 

Limak Holding’in Türkiye’nin en büyük holdingleri ara-
sında olduğunu Limak Turizm Grubu’nun ise turizm sektö-
rünün ilk 5’i içinde yer aldığını belirten Kavaloğlu, geçen yıl 
1 milyon 880 bin turist ağırladıklarını bu yıl ise beklentile-
rinin 1 milyon 925 bin turist olduğunu kaydetti. Kavaloğlu, 
“Antalya’nın yatak kapasitesi 600 bin. Türkiye’nin toplam 
kapasitesi ise bir milyon yatak. Biz şu anda 6 bin yatak ka-
pasitesine sahibiz. 2023 yılına kadar hedefimiz Türkiye’nin 
yatak kapasitesinin yüzde 1’ine ulaşmak” diye konuştu. 

Türk girişimciler Rusya’da hızlanacak
Rus basın heyeti daha sonra İstanbul Hazır Giyim ve Kon-

feksiyon İhracatçıları Birliği’ne (İHKİB) konuk oldu. Burada 

Türkiye’yi ziyaret eden Rus medya grubu ile yatırım planlarını paylaşan 

Limak Turizm
otel yapmak için gözünü dünyaya çevirdi 

[İş dünyası ►
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Rus heyete açıklamalarda bulunan İHKİB Başkanı Hikmet 
Tanrıverdi, “Bizim için Rusya pazarı çok önemli. Moskova’da 
bu yılsonunda Türk Ticaret Merkezi açmayı planlıyoruz. Ama 
Rusya’da sadece ticari değil, sanayi yatırımlarımız da ola-
cak. Ayrıca Rusya perakende sektöründe ciddi sayıda Türk 
yatırımcısı var. Colin’s, Sarar, Damat, LC Waikiki, Koton 
gibi firmalarımız bulunuyor. Bundan sonra onların daha hızlı 
bir şekilde büyüyeceğini düşünüyoruz” dedi. 

‘Rusya ile evlenmişiz gibi hissediyoruz’
“Biz kendimizi Rusya ile evlenmiş hissediyoruz” diyen 

Tanrıverdi, “Rusya’dan 32-33 milyar dolarlık enerji alıyo-
ruz. Ortak iki nükleer santral yapıyoruz. Bizim birçok fir-
mamız orada yatırım yapmış. Bundan sonra daha da ileri 
gitmemiz lazım. Artık iki ülke arasında vize yok. Ben ileriki 
aşamada iki ülkenin gümrük kapılarını da açacağını düşünü-
yorum” diye konuştu.

Türkiye ile Rusya’nın birçok projeyi ortak yapabileceğini 

belirten Tanrıverdi, “Biz tasarım gücünü, Rusya da üretim 
gücünü ortaya koyar ve gerekli kolaylıklar sağlanırsa bu pro-
jeleri hızlı bir şekilde hayata geçirebiliriz” dedi. 

Markaların buluşma noktası: İstinye Park
Rus basın heyeti daha sonra ünlü markaların yüzde 97’si-

nin yer aldığı İstinye Park’ı gezdiler ve yöneticilerinden AVM 
ile ilgili bilgi aldılar.

İstinye Park Genel Müdürü Tolga Engin’in verdiği bilgiye 
göre, aynı zamanda arazinin sahibi olan Doğuş Grubu’nun 
ortaklığı ile kurulan İstinye Park’ın 87 bin metrekarelik ki-
ralanabilir alanında 288 mağaza bulunuyor. 2007 yılında ta-
mamlanan İstinye Park’ta ayrıca 406 rezidans da yer alıyor. 
İstinye Park’ı diğer AVM’lerden ayıran en büyük iki özellik 
ise terasta yer alan “Markalar Sokağı”nın cadde özelliğini 
taşımasından dolayı araba ile de gezilebilmesi ile Mısır Çar-
şısı ve Kapalı Çarşı motifleriyle oluşturulan “Pazar Yeri” 
olarak sıralandı. 
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Karamürsel Belediyesi’nin bu yıl 8’incisini düzenlediği 
Balık Festivali’ne Karamürsel Belediye Başkanı İsmail Yıl-
dırım, Kaymakam Ahmet Narinoğlu, Karamürsel Garnizon 
Komutanı Jandarma Yüzbaşı Sadık Eroğlu ve çok sayıda kişi 
katıldı. Ereğli Balık Festivali’ne katılan yaklaşık 8 bin kişiye 
ekmek arası ithal uskumru balığı ikram edildi. Karamürsel 
Belediye Başkanı İsmail Yıldırım bu yıl balık sezonunun be-
reketli geçmesini temenni ederek, Kaymakam Ahmet  Na-
rinoğlu ile birlikte balık tezgahının başına geçerek festivali 
izlemeye gelenlere balık ekmek ikramında bulundu.

Karamürsel Belediye Başkanı İsmail Yıldırım, bu yıl dü-
zenlenen Balık Festivali kapsamında sanatçı Yusuf Güney’in 
katılımıyla verilecek halk konserinin, terör olayları ve şehit 
haberleri üzerine iptal edildiğini söyledi. Başkan Yıldırım 
balık festivalinde Karamürsel ve Ereğli halkının yanı sıra 
Körfez’in dört yanından gelen konukları ağırladıklarını be-
lirterek, “Ereğli; balığıyla ünlüdür. Buraya çok amaçlı yeni 
bir balık tesisi yapacağız. Balık yemek için Ereğli mahalle-
mize gelen vatandaşlarımız hem balık yiyecek hem de şirin 
kasabamızı gezme imkanı bulabilecek.” dedi.

 ‘Ereğli Balık Festivali’nde 8 bin kişiye 
balık ekmek ziyafeti verildi

Kocaeli’nin Karamürsel İlçesi’ne bağlı balıkçı kasabası Ereğli’de av yasağının ermesi 
nedeniyle düzenlenen geleneksel ‘Ereğli Balık Festivali’nde 8 bin kişiye balık ekmek 

ziyafeti verildi.

[yaşamın içinden ►

Kocaeli Valisi Hasan Basri Güzeloğlu, İzmit’te yapımı-
na 25 yıl önce başlanan, 1999 Marmara Depremi’nde hasar 
görmesi ve ekonomik olmayacağı gerekçeleriyle sivil uçuş-
lara 2011 yılında açılabilen Cengiz Topel Hava Limanı’nda 
incelemelerde bulundu. 

Kocaeli Valisi Hasan Basrigüzeloğlu’nun havalimanı in-
celemesine, aynı bölgedeki Deniz Kuvverleri’ne bağlı Deniz 
Hava Üs Komutanı Tuğamiral Tezcan Kızılelma, Vali Yar-
dımcısı Hacı Mehmet Kara, Büyükşehir Belediyesi Genel 
Sekreter Yardımcısı Gökmen Mengüç, Ulaşım Daire Başka-
nı Mustafa Altay, DHM İşletme Müdürü Hakan Çelik eşlik 
etti. 

Yaptığı incelemeler sonrasında uçakların olumsuz hava 
şartlarında da Cengiz Topel Hava Limanı’na güvenli iniş- 
kalkış yapabileceğini söyleyen Vali Güzeloğlu, şöyle dedi: 

“ILS cihasının Localizer kısmı kurulup hizmete girerken, 
Glide Patch cihasının ise altyapısı oluşturulmaya başlandı. 
Bu cihazında tamamlanması ile ILS sistemi tamamın devre-
ye girecek ve kötü hava şartlarında pilotlar sisteme otomatik 
bağlanarak uçağı piste yaklaştıracak. 

28 Kasım’da büyükşehir Belediyesi tarafından 28 Kasım 
2014 tarihinde başlanan çalışmanın Eylül ayında tamamlan-
ması bekleniyor. ILS cihazının kurulması için pisti kapatan 
Büyükşehir tarafından 800 bin metreküp hafriyat çıkartıla-
rak tamamen kaldırıldı.” 

- 16 bin 432 yolcu taşında
Cengiz Topel Havalimanı’nın ulaşım ve erişim nedeniyle 

tercih edilen bir havalimanı olduğunu söyleyen Vali Güze-
loğlu, “1 Ocak-10 Ağustos 2015 tarihine kadar 431 yurtiçi 
uçuşumuz ve 18 yurt dışı uçuşumuz gerçekleştirilmiş. 16 bin 
432 iç ve dış hatlar ve destinasyonlarda yolcumuz bu havali-
manını kullanmıştır. Zaman zaman İstanbul Sabiha Gökçen 
ve diger havalimanlarındaki uçuş ve yoğunluk nedeniyle ve 
zaman zaman lokasyon olarak bağlantı yapılacak yerlere ya-
kınlık nedeniyle ulaşım ve erişimde sunduğu hizmetler nede-
niyle havalimanımız tercih edilmeye giderek artan bir şekilde 
başlamıştır” dedi. 

- Trabzon’a haftanın 5 günü uçuş var
Hava limanının ulusal ve uluslararası uçuşlara hizmet 

verdiğini söyleyen Vali Güzeloğlu şöyle devam etti: 

“Mayıs 2015 tarihinden bu yana sürekli ve karşılıklı 
Trabzon’a haftanın 5 günü uçuşlar süreklilik kazandı. Yolcu 
sayısı giderek artıyor. Haftada 5 gün yapılan seferlerde Ma-
yıs ayında 2 bin 950 yolcu taşındı, Haziran ayında 42 uçuş 
4 bin 964 yolcu, Temmuz ayında 42 uçuş, 5 bin 900 yolcu-
ya ulaşıldı. Ağustos ayında ise şu ana kadar bin 232 yolcu 
taşındı. Hava limanımız ulusal ve uluslar arası uçuşlara da 
hizmet veriyor.”

Cengiz Topel Sivil Hava Limanı’nda ILS 
Cihazı eylül ayında hazır olacak
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Sanayinin ilgili tüm kesimlerini bir araya getiren, her 
ölçekteki sanayi kuruluşunun faydalanabileceği bir etkinlik 
olması amaçlanan ve bu yılki teması “Vasatlıktan çıkış için 
İnsan ve Kültür: Geleceği Birlikte Kuralım” olarak belir-
lenen “13’üncü Sanayi Kongresi 08 Ekim 2015 tarihinde 
Haliç Kongre Merkezi & Koç Müzesi’nde gerçekleşecek.

Kongre dili Türkçe ve İngilizce olacak kongrede, tüm 
oturumlarda Türkçe - İngilizce simultane çeviri yapılacak. 
Konuk konuşmacıları arasında; Finlandiya Sanayi ve Tica-
ret Odası Başkanı Risto E. J. Penttilä, CNN Türk Ekonomi 
Müdürü Emin Çapa, Bilgi Üniversitesi Matematik Bölümü 
Öğretim Üyesi, Nesin Matematik Köyü Kurucusu Prof. Dr. 
Ali Nesin, Çalık Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet 
Çalık, Zorlu Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Na-
zif Zorlu, Borusan Holding CEO Agah Uğur ve Teknik Di-
rektör Mustafa Denizli gibi isimler yer alıyor. 

13’üncü Sanayi Kongresi’nde dünyada ve Türkiye’de 
önemi giderek artan yeniden üretim ekonomisi konusu, 
‘Nasıl Üretim?’, ‘Nasıl İnsan?’, ‘Nasıl İşbirliği?’ ve ‘Nasıl 
Sürdürülebilirlik?’ başlıkları altında dört ayrı çalıştayda 
ele alınacak. Çalıştaylara, ‘birlikte yaratmak’ ve ‘işbirliği’ 
kavramlarından hareketle Anadolu’nun sanayi ve ticaret 
odalarının katkıları ile çok sayıda sanayici, gençler, kadın 
girişimciler, melek yatırımcılar ve kanaat önderleri katı-
lacak.

‘Birlikte yaratmak’ ve ‘işbirliği’ kavramlarının damga 
vuracağı yeni nesil sanayi kongresinde, İSO’nun her plat-
formda dikkat çektiği ‘Bütünsel Kalkınma’nın dünyanın en 

iyi örneklerinden biri sayılan Finlandiya modeli ele alına-
cak. Kongreye, Finlandiya’nın bütünsel kalkınma pratiğini 
hayata geçiren siyasetçi, akademisyen ve iş insanları ko-
nuşmacı olarak katılacak. İSO, 8 Ekim’de Haliç Kongre 
Merkezi’nde düzenleyeceği 13’üncü Sanayi Kongresi’ni 
tarihinde ilk kez Anadolu’dan çok sayıda sanayi ve ticaret 
odalarının işbirliğiyle interaktif bir platforma dönüştürme-
yi amaçlıyor.

İstanbul Sanayi Odası 13’üncü Sanayi Kongresi’nde üç 
özgün etkinliğe de ayrıca yer verecek. Bu kapsamda ‘Mate-
matik: Matematik Hayattır’ buluşmasında Ali Nesin, ‘Yeni 
Teknoloji Trendleri: “Gelecek Neler Getirecek” buluşma-
sında Emin Çapa katılımcılarla bir araya gelecek. Kong-
rede ayrıca ‘Bazen Olmaz: Başarının Yolu Kaybetmekten 
Geçer’ oturumu da ayrıca düzenlenecek.

-Açık Çağrı: “Geleceği Birlikte Kuralım”
Kongre boyunca, 4 konuda önceden ilan edilmiş ‘tez’ler 

doğrultusunda, ‘Açık Çağrı’ yöntemi ile tüm katılımcıların 
ve sosyal medyayla dışarıdan katılacakların e-ortamda ya-
zılı katkısı sonucu Kongre sonuç belgesi oluşturulacak.

-Sanayi için Sanat: “İçindeki Sanatçıyı Keşfet”
Yemek süresi ve kahve araları boyunca, fuaye alanla-

rında, bireysel katılıma açık sanat performansları, farklı 
müzik enstrüman sergileri, amatör müzik grupları, resim 
atölyeleri, gençlerin katılımına yönelik yarışmalar düzen-
lenecek.

13’üncü Sanayi 
Kongresi 8 Ekim’de 
Haliç Kongre Merkezi’nde...

[Kongre ►
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En sık görülen ve bilinmeyen 
hastalık; 

‘Huzursuz bacak sendromu’

Şekerin anavatanına çikolata 
satıyoruz

İstanbul Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği, şeke-
rin hammaddesi olan şeker kamışının üretildiği Peru’ya, çikolata, şekerleme, sakız ve 

bisküvi satarak Latin Amerika’yı Peru’dan tatlandıracak
Güney Amerika’nın en büyük gıda fuarların dan biri olan 

Expoalimentaria Genel Gıda fuarı 26-28 Ağustos 2015 ta-
rihleri arasında Lima/Peru da gerçekleştirildi. 

İstanbul Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri 
İhracatçıları Birliği, fuara URGE projesi kapsamında 9 fir-
mayla katılım sağladı.  

Yaşanan küresel, bölgesel ekonomik ve siyasal sıkıntı-
lar dolayısıyla yeni pazarlar arayışına giren Türk Şekercisi 
Peru’da düzenlenen Latin Amerika’nın en büyük gıda fuarı 
üzerinden bölgeye ihracat yapacak. 

Daralan hatta durma noktasına gelen ihracat pazarların-
dan sonra alternatif pazarlar aramaya başladıklarını belir-
ten İstanbul Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamul-
leri İhracatçıları Birliği Başkanı Zekeriya Mete “Daralan 
ihracat pazarlarını çeşitlendirmek için Amerika kıtasına yö-
neldik. Bu sayede şekerin hammaddesi olan şeker kamışının 
üretildiği Peru’ya buradan alınan şekerlerden üretilen çiko-
latalar, şekerlemeler ihraç edi-
lecek. Burada Türk şekercisine 
çok büyük bir saygı gösterilmesi 
gerekiyor. Biz hammaddeyi al-
dığımız ülkeye işlenmiş ürünü 
satar konuma geldik” dedi.  

Gelecek ay Panama’dan 
başlayarak, Şili, Paraguay ve 
Arjantin’e ziyaretlerde bulunup 
yeni iş bağlantıları kurmaya 
çalışacaklarına değinen  Mete 
“Üyelerimizi büyük ithalatçılar-
la buluşturacağız. Amerika’dan 
alım heyetleri ve büyük ithalat-
çılar getirip firmalarımızla bi-
rebir buluşturacağız. Amerika 
pazarı ile çevremizde yaşanan 
olumsuzlukları aşmayı hedefliyoruz” diye konuştu. 

Peru‘nun sadece gıda ihracatçılarının değil bütün sektör-
ler için önemli bir pazar olabileceğine değinen Mete şöyle 
konuştu; “Türkiye ve Peru arasındaki ticaret hacminde şe-
kerli mamullerin yarattığı büyük pazar fırsatıdır. Ekonomi 
Bakanlığımızın sitesinde TUİK verilerine dayanarak görülen 
tabloda, Türkiye-Peru arasındaki ticaret hacminin iki ülke-
nin nüfus büyüklükleri dikkate alındığında daha yüksek ol-
ması gerektiği aşikardır. Öte yandan, Türkiye’nin Hububat 
Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri için büyük bir kay-
nak olmasına rağmen Peru ile olan ihracatında ilk sıraları 
demir başta olmak üzere metal mamul ve yapı malzemeleri 
yer almakta.”

-İki yıl içerisinde Peru’ya ihracatımız 
50 milyon dolar olacak
Peru’nun nüfus yoğunluğunun ve jeopolitik konumunun 

ihracat yapmak için Güney Amerika’da ki en doğru adres 
olduğuna vurgu yapan Mete “Peru’ya iki sene içerisinde 50 
milyon dolarlık bir ihracat gerçekleştirmeyi hedefliyoruz. 
Peru 30 milyonu aşkın nüfusuyla Güney Amerika ülkeleri 
içinde önemli bir nüfus hacmine sahip. 

Peru nüfusunun % 46 gibi büyük bir oranı 24 yaş altında. 
Ülkenin yaş ortalaması 27. Bu yaş grubu gıda tüketiminin 
tüm dünyada oldukça yoğun olduğu bir yaş grubu. Ülkede 
kentleşme oranı giderek artmakta. 

Bu da ambalajlı gıda ürünlerine olan ilginin artma trendi 
adına önemli bir gösterge. Var olan kentleşme oranı yakla-
şık olarak % 78,6’dır ve kentleşme her yıl % 1,65’lik bir 
oranda. Bizim ihracat hedefimiz sadece Peru ile sınırlı de-
ğil. Peru üzerinden bölge ülkelerine de ihracatımız artacak. 
Peru jeopolitik olarak bölgenin Türkiye’si ” diye konuştu. 

-Peru’nun tropik meyveleri Türk çikolatasına girecek
Peru’ya sadece ürün ih-

raç etmeyi planlamadıkla-
rını vurgulayan Mete“Hem 
Türkiye’nin Hububat Bak-
liyat Yağlı Tohumlar ve 
Mamulleri adına kaynak 
ülke olma özelliği ve Pe-
rulu tüketicilerin damak-
larına Türkiye’de üretilen 
mamullerle lezzet katmak 
için buradayız. Hem de 
Türkiye’nin ambalajlı gıda 
üretiminde Peru’nun tropik 
meyveleri gibi değerlerinin 
kullanılarak Türk ürünleri-
nin Peru yarı mamulleriyle 

tatlanması adına karşılıklı 
girişimlerimiz olacak. Peru’da yetişen tropic meyveler ile 
inovatif ürünler ortaya koyacağız” diye konuştu.

-Düşen ihracat rakamları Peru gibi alternatif 
pazarlar sayesinde artacak

İhracat rakamlarının günden güne aşağı yönde bir hare-
ket izlediğini belirten Mete “Bu yıl geçen yılın aynı dönemi-
ne göre yüzde 15 civarında geride bulunuyoruz, Hedefimiz 
bu yıl 2 milyar dolardı ama 1.7 milyar doları yakalarsak 
iyi. Bölgede yaşanan ekonomik ve siyasal sıkıntılar en çok 
ihracatımızı etkiliyor. 

İhracatta ki bu düşüş trendini değiştirmek Peru gibi al-
ternatif pazarlara yapacağımız ihracata bağlı. 2023 yılı he-
defimiz olan 19,2 milyar dolar ihracatta ise henüz bir deği-
şiklik yapmadık, siyasi ve ekonomik gelişmeler çerçevesinde 
bir düzenleme yapılması gerekirse yapacağız” diye konuştu.

[İhracat ►
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Ticari ve Teknolojik İşbirliği Teklif ve Talepleri

Referans no: BRSI20140611001
Çelik çatı üreticisi Slovenya firması üretimde kullanmak 
üzere çelik parça tedarikçileri aramaktadır. Firma U, 
HEA, HEB, IPE, L. gibi çeşitli profillerde aylık olarak 
50 ile 100 ton arası miktarda çelik profil tedarik edebi-
lecek firmalar aramaktadır.

Referans no: BOPT20150331001
Çelik, alüminyum, pirinç ve paslanmaz çelik gibi metal 
bileşenleri üreten Portekiz firması, metal parçaların 
montajı, şekillendirilmesi, kesilmesi gibi projenin ge-
rektirdiği aşamalarda birlikte çalışacağı ticari ortaklar 
aramaktadır.

Referans no: BRPL20140807001
Polonya firması bahçe, inşaat ve mobilya sektörü için 
sunta ve kontrplak üreticileri aramaktadır. Firma mo-
bilya sektörü için üretilen kontrplak ve suntaların Polon-
ya pazarında satılması için aracılık teklif etmektedir.

Referans no: BOES20140806001
Şirket, Stevia bitki özlerinden %100 doğal, kalorisiz 
tatlandırıcı üretmektedir. Bu ürün şekerden 200-300 
kat daha tatlı yoğun bir tatlandırıcıdır, aynı zamanda 
sakkarin veya aspartat gibi diğer sentetik tatlandırı-
cılara iyi bir alternatiftir. Firma, ithalatçı veya gıda 
perakende ve/veya otel ve catering sektörü dağıtım 
kanallarında aktif distribütör aramaktadır. 

Referans no: BRUK20150424001
Bir İngiliz atık elektrikli ve elektronik cihazlar uyum 
geri dönüşüm şirketi, toptan atık temsilcileri ya da 
üreticileri aramaktadır. Bu şirket, geri dönüştürülmüş 
elektronik hurdaların depolaması, imalatı ve toptancısı 
olma konusunda uzmandır ve Avrupa Birliği’nde ortak-
lar aramaktadır.  

Referans no: TOCZ20150624001
Çekoslovakya’da bir üniversite, özel ve düşük eğilme 
direnci olan hassas materyallerin liner lif kaplamaların 
işlenmesini sağlayan bir teknoloji geliştirmiştir.  Bu tek-
noloji sayesinde hassas materyaller ile teknik (lif, cam, 
bazalt, optik gibi) ve su dağıtım şebekelerinde kullanı-
labilecek tekstil mamulleri imalatları mümkün olmak-
tadır. Bu üniversite, geliştirdiği teknolojinin lisansı ve 
sonraki üretim süreci için ortaklar aramaktadır.

Referans no: TOUK20150714001
İngiltere merkezli bir KOBİ, geri dönüşümü yapılmış 
araç lastiklerinden üretilen dayanaklı, yük mukavemeti 
olan, gözenekli malzeme kauçuk parçaları kullanımını 
sağlayan otomobil yolları ve patikalar iyi uygun yeni 
bir yöntem geliştirmiştir. Bu şirket, teknik işbirliği 
anlaşmalarına, ortak girişim anlaşmalarına ve lisans 
anlaşmalarına açıktır.

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

[abigem ►
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ODAVİZYON

teşvik
MARKA, 2015’TE DESTEKLENECEK 
PROJELERİ İLAN EDEREK SÖZLEŞ-
MEYE ÇAĞIRDI

araştırma
KOCAELİ FİRMALARININ AĞUSTOS AYI   
AYI KAPASİTE KULLANIMI YÜZDE 70.4 
OLARAK GERÇEKLEŞTİ

TALSAD BAŞKANI ALİ KİBAR:
EKONOMİK VE SİYASİ BELİRSİZLİKLER 
HER SEKTÖRÜ KÖTÜ ETKİLER

“Terörü lanetliyoruz, önce güvenlik sonra istikrar” diyen 
Başkan Zeytinoğlu IMF Başkanı Lagarde’a ‘mülteci duyarlılığı’ için teşekkür etti

TAYSAD Başkanı 
Dr. Mehmet DUDAROĞLU

TÜRK TEDARİK SANAYİ AVRUPALI 
FİRMALARA SAĞLANAN AR-GE TEŞVİK-
LERİNİ HAK EDİYOR

eğitim
KOCAELİ TEMMUZDA 
88.3 MİLYAR LİRALIK TEŞVİKLİ 
YATIRIM PROJESİ ÇEKTİ

en hızlı 100 
listesine girdi

ACIMIZ BÜYÜK 
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