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[Başkan’dan mektup ►

KSO Yönetim Kurulu Başkanı Ayhan 
Zeytinoğlu, Binali Yıldırım Başbakanlı-
ğındaki 65 hükümet üyelerini kutlayarak-
başarı dileklerini iletti.

İş dünyasının temel beklentisinin eko-
nomik reformların herhangi bir kesintiye 
uğramadan devam etmesi olduğunu vur-
gulayan Ayhan Zeytinoğlu, Türkiye eko-
nomisinin istikrarlı bir şekilde büyümesi 
ve rekabet gücünü artırması için yapısal 
reformların ivme kazanması gerektiğine 
dikkat çekti. 

Türkiye ekonomisinin teknolojik düze-
yinde de uluslararası rekabet gücünü ar-
tıracak şekilde gelişime ihtiyaç olduğunu 
anlatan Ayhan Zeytinoğlu tüm bunların 
yüksek katma değere sahip olacak şekilde 
üretmeden mümkün olamayacağına işa-
ret etti. 

Türkiye’nin Suriyeli misafirleri ile 
ilgili olarak değerlendirmelerde de bulu-
nan Ayhan Zeytinoğlu, Suriyeli işgücünün 
yoğun eğitim programları ile ekonomiye 
kazandırılması gerektiğini ifade etti.

Türkiye ekonomisine ilişkin değer-
lendirmelerde bulunan Ayhan Zeytinoğlu 
şöyle konuştu:

-BÜTÇEDE DİSİPLİN SÜRMELİ
Nisan ayında da bütçe 5,4 milyar TL 

fazla verdi. Bütçe gelirleri yüzde 15,5 ar-
tarken, bütçe giderleri yüzde 17,3 artış 
gösterdi. Nisan ayında vergi gelirleri sa-
dece yüzde 1,7 arttı. Buna rağmen bütce 
fazla verdi. Çünkü bu ayda bütçe gelirle-
rine en büyük katkı yüzde 86 artan “te-
şebbüs ve mülkiyet gelirleri”nden geldi.

Nisan’da “KİT ve kamu bankala-
rından” 9,6 milyar TL gelir elde edildi.  
Diğer taraftan, kümülatif olarak ilk dört 
ayda; giderler yüzde 9,9 ve gelirler yüzde 
16,2 arttı. 

Giderlerde tutucu olma noktasında bu 
yıl somut sonuçlar görüyoruz. Bunun yıl-

sonuna kadar devam etmesini bekliyoruz.

-İHRACATTA GERİDEYİZ
Gümrük Bakanlığı verilerine Mayıs 

ayı ihracat yüzde 10 artışla 12,1 milyar 
dolar oldu. Mayıs ayı yıllık ihracat ise 
141 milyar TL ile geçen yılın gerisinde-
kaldı.

Ülkelerle olan ticaretimize baktığı-
mızda; Avrupa ülkelerinin hemen hemen 
hepsine yönelik ihracatımız arttı. İran’a 
olan ihracatımız nisanda geçen yılın iki 
katı olurken mayısta yüzde 65 artış gös-
terdi. Ancak Irak, Mısır, BAE, S. Ara-
bistan, Çin ile olan ihracatımız geriledi. 
Suriye ise artık ilk 20 ülke listesinde yer 
bile almıyor. 

Diğer taraftan ithalatımız mayıs ayın-
da 17,2 milyar dolar olarak yüzde 3,8 ge-
riledi. İlk 5 ayda ithalatımızın en büyük 
kalemi olan ara malı ithalatı yüzde 9,4 
geriledi. Buradan yeteri kadar üretmedi-
ğimizi anlıyoruz.

-ENFLASYON GELİŞMELERİ 
Mayıs ayında TÜFE enflasyonu yüzde 

6,58 ile paralel düzeyde kaldı. TÜFE’deki 
yatay seyirden memnunuz. Temennimiz 
TÜFE’nin bu olumlu seyirde devam ede-
rek buradaki düşüşün kalıcı olması yö-
nündedir. TÜFE’de en fazla düşüş gıda ve 
alkolsüz içecekler kaleminde görülürken, 
en yüksek artış ise mevsimsel olarak giyim 
ve ayakkabı kaleminde gözlemleniyor.

ÜFE enflasyonu ise yüzde 3,25 ile 
yükselişe geçti.ÜFE’deki yükselişte kur 
artışının etkisi olabileceğini düşünüyo-
ruz.

-KAPASİTELERDE ARTIŞ...
Sanayinin kapasite kullanımı geçen 

yıla göre yüzde 0.8 artışla yüzde 75,7 
oldu. Bu oran Kocaeli’de geçen yıla göre 
yüzde 1.4 puan düşüşle yüzde 70,1 olarak 

KSO Başkanı Ayhan Zeytinoğlu: 

Hükümetten ekonomik atılımların 

ivme kazanmasını bekliyoruz

ÜNİVERSİTE SANAYİ 
İŞBİRLİĞİNE 

ODAKLANIYORUZ

Kocaeli yeni ve ileri 
teknolojileri üretmeye hazır 
bir il. Güçlü bir üniversi-
te-sanayi işbirliği ile bu 
teknolojileri çok daha rahat 
üretebileceğimizi düşünü-
yoruz. Güçlü bir üniversite-
sanayi işbirliğine inancımız 
ile Odamız meclisine bağlı 
“üniversite-sanayi işbirliği 
komisyonunu” kurduk.

Diğer taraftan yaptığımız 
çalıştaylarla; üniversite-sa-
nayi işbirliğini geliştirmenin 
yollarını aradık. Ve dört 
konuya odaklanmamız 
gerektiğini tespit ettik.

Birincisi firmalarımıza Ar-
Ge projelerini hazırlanmala-
rında ihtiyaçları olan danış-
manlık ve eğitim desteğini 
vermek. 

İkincisi sanayi kuruluşla-
rımızın Ar-Ge çalışmalarını, 
hibe ve destek programla-
rından yararlanacak şekilde 
geliştirilmek.

Üçüncüsü  firmalarımızı 
üniversitelerimizin araştırma 
alt yapılarına eriştirmek.

Dördüncüsü staj prog-
ramlarında üniversitelerimi-
ze destek olmak.
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gerçekleşti. Bölgemizin ağırlıklı sektörü olan otomotiv sanayi-
nin kapasitesi yüzde 77 olmasına rağmen, diğer sektörlerdeki 
kapasitelerin düşük olması geneli etkiledi.

İlimizdeki sonuçların aksine Türkiye genelinde kapasiteler-
deki artıştan memnuniyet duyuyoruz. 2011 yılından bu yana 
paralel seyreden kapasitelerin bu yılın başından bu yana yakla-
şık bir puan yukarıda seyrettiğini görüyoruz. 

Türkiye genelinde Mayıs ayında; gıda ürünlerinin imalatı, 
kağıt ve kağıt ürünlerinin imalatı, kok kömürü ve rafine edil-
miş petrol ürünleri imalatı, kimyasalların ve kimyasal ürünlerin 
imalatı ve elektrikli teçhizat imalatı sektörlerindeki kapasite-
lerde gerileme oldu. Bu sektörler otomotivden sonra İlimizin 
de öncü sektörlerdir. Bunun yansımasını Kocaeli verilerinde 
gördük.

-TEKNOLOJİ ÜRETEN ÜLKE OLMALIYIZ
Ülkemiz koyduğu hedeflere ulaşabilmek için teknoloji üre-

ten bir ülke olmak zorunda. Geleneksel üretim yöntemlerimizle 
yol kat etmemiz, rekabet etmemiz mümkün değil. 

Yapmamız gereken; Ar-Ge, inovasyon, tasarım ve markalaş-
mayı ön plana çıkarmak ve bu süreçlere hızla adapte olmaktır.

2015 sonu itibariyle ülkemizin ihracatta orta-yüksek ve 
yüksek teknolojili ürünlerin payı yüzde 35,5. 2018 yılı hedefi 
yüzde 37,6’ya çıkarmak. Bu hedefe ulaşmanın yolu Ar-Ge’den 
geçiyor. Ar-Ge yapabilmenin yolu da güçlü bir eğitim sistemin-
den geçiyor.

Kocaeli yeni ve ileri teknolojileri üretmeye hazır bir il. Güç-
lü bir üniversite-sanayi işbirliği ile bu teknolojileri çok daha ra-
hat üretebileceğimizi düşünüyoruz. Güçlü bir üniversite-sanayi 
işbirliğine inancımız ile Odamız meclisine bağlı “üniversite-sa-
nayi işbirliği komisyonunu” kurduk.

-ÜNİVERSİTE SANAYİ İŞBİRLİĞİNİ 
GELİŞTİRMEK İÇİN...
Diğer taraftan yaptığımız çalıştaylarla; üniversite-sanayi 

işbirliğini geliştirmenin yollarını aradık. Ve dört konuya odak-
lanmamız gerektiğini tespit ettik.

Birincisi firmalarımıza Ar-Ge projelerini hazırlanmalarında 
ihtiyaçları olan danışmanlık ve eğitim desteğini vermek. 

Bu kapsamda Doğu Marmara ABİGEM marifetiyle danış-
manlık hizmeti veriyoruz. 

Ar-Ge ve inovasyon konularında farkındalık eğitimleri dü-
zenliyoruz. 

Ayrıca Oda olarak üyelerimizin UFUK 2020’den daha fazla 
pay almalarını istiyoruz. Türkiye olarak bu projeye; 451 Milyon 
Euro’luk katkıda bulunduk.

AB Çerçeve Programlarına ülkemizin katılımının hala çok 
yetersiz. UFUK 2020 kapsamında bu fonlardan faydalanmanın 
yolu; KOBİ’lerimizin AB standartlarında proje yazabilmeleri-
dir. Sanayicilerimizi en iyi şekilde bilgilendirip, bu desteklerin 
alınması konusunda yardımcı oluyoruz.

Bu kapsamda bu yıl 3 adet ücretsiz bilgilendirme semineri 
ve 3 adet de 3 gün sürecek proje yazma ve yönetme eğitimi 
planladık. TÜBİTAK ile işbirliği içerisinde bu toplantılara katı-
lan firmalarımızı yakın markaja alıyoruz. Birebir görüşerek, bu 
sürece dahil olabilmeleri için girişimlerde bulunuyoruz.

-HORİZON 2020 DEĞERLENDİRİCİSİ 
OLMAK İSTİYORUZ
Bu çalışmamızdan somut bir örnek vermek gerekirse; bu et-

kinliklere katılan bir firmamız HORİZON 2020 değerlendiricisi 
olmak için AB komisyonuna başvuruda bulundu.

Bir diğer önemli gördüğüm projemiz ise; FORD Otosan, 
GTÜ, Bilişim Vadisi, Bükreş Üniversitesi, Martin Luther Üni-

versitesi işbirliği ile başlattığımız Erasmus+ Projesi.
Bu proje ile; bölgemiz ihtiyaçlarına uygun olarak Ar-Ge 

çalışanlarının yönetim ve proje kapasitelerini geliştirecek bir 
eğitim modülü oluşturmayı hedefliyoruz.

Bu modül inşallah projemiz onaylandıktan sonra Gebze Tek-
nik Üniversitesi’nde oluşturulacak.

Bu çalışma da üniversite-sanayi işbirliğine somut bir örnek 
olacak.

-SABANCI ÜNİVERSİTESİ İLE ORTAK PROJE
Ayrıca; Sabancı üniversitesi ile işbirliği yaparak AB projesi 

kapsamında  “İnovasyon Yönetim Kapasitesinin Artırılmasına” 
yönelik üyelerimize ücretsiz danışmanlık veriyoruz.Bu hizmeti 
ilk aşamada 20 üyemize  vereceğiz.

İkincisi sanayi kuruluşlarımızın Ar-Ge çalışmalarını, hibe 
ve destek programlarından yararlanacak şekilde geliştirilmek.

Yine ABİGEM marifetiyle KOBİ’lerimize Ar-Ge projeleri 
yazma konusunda destek oluyoruz.

Üçüncüsü  firmalarımızı üniversitelerimizin araştırma alt 
yapılarına eriştirmek.

2010 yılından buyana meslek gruplarımızı 
bölgemizdeki üniversitelerimize ve TÜBİ-
TAK-MAM’a bu kurumlarımızın la-
boratuar imkanlarını görmeleri için 
ziyaretler düzenliyoruz. Amacımız; 
Ar-Ge laboratuarlarının karşılıklı 
kullanımını artırmak.

Bu yıl 3 ziyaretimiz oldu. 4 
Mart’ta ise Kimya grubumuzdan 
15 üyemizi TÜBİTAK-MAM’ın kim-
ya enstitüsüne götürdük. 29 Mart’ta 
çevre ihtisas komisyonu üyelerimiz 
ile GTÜ Çevre Mühendis-
liği Bölümüne ait 
laboratuarları ve 
pilot tesisleri zi-
yaret ettik. 26 
Nisan’da plas-
tik ve kauçuk 
s ek t ö ründe 
faaliyet gös-
teren firma-
larla yine 
GTÜ’mizin 
plastik ve 
polimer la-
boratuar-
larını ziya-
ret ettik.

D ö r -
d ü n c ü s ü 
staj prog-
ramlarında 
üniversitele-
rimize destek 
olmak.

Bu kap-
samda Kocaeli 
Üniversitesinin 
öğrencilerinin 
stajlarını yapma-
ları için bir kon-
tenjan çalışması 
yapmaktayız.
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[çevre ►

Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki 

Yaşanabilir bir dünya için çevre ile 
ilgili hassasiyetleri diri tutmalıyız

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’ndan Çevre Günü’ne özel 
507 milyonluk maliyeti olan 458 Çevre Projesi hayata geçti. 
Projelerin açılışını Bakan Özhaseki yaptı. 

 Çevre Günü dolayısıyla atıksu arıtma tesislerinden, te-
miz hava merkezlerine kadar 507 milyon lira bütçeli 458 
eserin açılışı; Haliç Kongre Merkezi’nde düzenlendi.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki’nin ev sa-
hipliği yaptığı açılış törenine; Ulaştırma Denizcilik ve Haber-
leşme Bakanı Ahmet Arslan, İstanbul Büyükşehir Belediye 
Başkanı Kadir Topbaş ve AK Parti Genel Başkan yardımcı-
ları Hayati Yazıcı, Erol Kaya, Mustafa Ataş ve çok sayıda 
davetli katıldı.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, başı rah-
met, ortası mağfiret, sonu kurtuluş olan Ramazan ayına ka-
vuşmanın mutluluğunu paylaşarak başladığı konuşmasında, 
gelecekte yaşanabilir bir dünya için çevreyle ilgili hassasiyet-
leri diri tutmanın herkesin vazifesi olduğunu vurguladı.

“Üniversiteler, kurumlar, kuruluşlar, sivil toplum kuru-

luşları çevre konusunda üstlerine düşen görevleri yapmaya 
çalışıyorlar. İklim değişikliği ile ilgili yeni bir çok zirvenin 
yapıldığını da biliyoruz. Sadece bu yıl içinde dünyanın değişik 
yerlerinde yapılması planlanan tam 12 adet program var. Ha-
bitat 3 için ABD ve Endonezya’da hükümetler arası müzake-
reler olacak. Fas’ta BM İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 
Konferansı yapılacak. Dünyanın ve insan oğlunun geleceği 
için bütün bu çalışmalar yürütülüyor ve elbette yürütülmesi 
gerekiyor. Gelecekte yaşanabilir bir dünya için çevre ile ilgili 
hassasiyetleri diri tutmak da hepimizin vazifesi olsa gerek. 

Oysa bundan 100-150 yıl kadar önce insan oğlunun böyle 
bir derdi yoktu. Çok sade bir yaşam vardı… Orada dışarıyı 
kirletmemek, atıkları dışarıya atmamak, dere kenarında bi-
risi eğer bir yıkama yapıyorsa fazla kirletmemek yeterliydi. 
Eğer ihmaller var ve o günlerde çevre biraz kirletiliyorsa, 
tabiat bunu kendi içerisinde çözüyordu. 

Ancak zaman ki dünyada sanayi devrimi ile, yüksek tek-
noloji ile  tanışma oldu ve hızla bu iş başladı… Bunun da 
sürüklemiş olduğu hızı tüketim ekonomisi ve yaşantımıza gi-
ren bu hızlı tüketim alışkanlığı, artık hepimizi çevre ve dünya 
konusunda dikkatli olmaya sevk ediyor. 

BM’nin verdiği rakamlara göre 2050 yılında, dünyamızda 
yaşayan insan sayısı 9 milyara ulaşıyor. Tüketim ve israf çıl-
gınlığının mevcut hızı ile yürüdüğünü göz önüne aldığımızda 
çok daha kötü bir noktaya sürükleneceğimizi çok rahat ola-
rak söyleyebiliriz. 

İnsanlık alemi kendi mevcudiyetini sürdürmek için sa-
nayide, fabrikasyonda, ekonomide olanca iştahıyla büyüyor, 
zenginleşiyor ve üretiyor. Kullandığımız araçları bir düşün-
düğümüzde, eski ile kıyasladığımızda ne kadar arttığını çok 
rahat görebiliyoruz. Eskiden sade bir yaşam ve çok az atık, 
şimdi ağdalı ve renkli bir yaşam ve dışarıya da çokça kirlilik 
bıraktığımız bir ortam var. 

Ancak bu devasa büyüme, sosyal yaşamda, yerleşmede, 
yapılaşmada ekosistem ve doğal nizamı etkiliyor, bozuyor ve 
tahrip ediyor. Bu tahripkar yöneliş gerek dünyanın bugünün-
de gerekse yarınlarında da tedavisi mümkün olmayan geri 
dönülemez yaralar açıyor.”şeklinde konuşan Bakan Özhaseki  
devamla şunları söyledi:

-Yeryüzünde gençleri fidana benzeten 
başka millet yok
“Çevre dünyanın gündeminde önemli bir yer tutuyorsa 

bunun sebebi insanoğlunun emanet şuurundan uzaklaşmış ol-
ması ile izah edilebilir. Bizim inanç değerlerimizde ‘emanet’ 
hayatın tümünü kuşatan bir kavramdır. Zaman, mekan, eşya, 
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ömür, beden ve çevre bize emanettir. Bizler tabiatın dilinden 
konuşan bir medeniyetin mensuplarıyız. Yeryüzünde gençleri-
ni fidana benzeten başka bir millete rastlayamazsınız.” dedi.

-Çevre insanlığın geleceğini ilgilendiriyor
Çevre ve Şehircilik Bakanı Özhaseki, Türkiye’nin farklı 

noktalarında yapımı tamamlanan tesis ve çevre düzenlemele-
rinin açılışını yapmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, 
çevreyle ilgili konuların tüm dünyada insanlığın geleceğini il-
gilendirdiğini belirtti. 

İklim değişikliğiyle ilgili yerli ve uluslararası çok sayıda 
zirve yapıldığını hatırlatan Özhaseki, “Türkiye iklim değişik-
liği ile mücadelede büyük mesafe kat etti. Bu mücadelemizi 
2012, 2014 ve 2016 yılında aldığımız “Ozon Tabakasını Ko-
ruma Onur Madalyası”yla taçlandırdık.” diye konuştu.

-Türkiye en az kirletenlerin başında geliyor
Bakan Özhaseki, Türkiye’nin dünyayı en az kirleten ülke-

lerin başında geldiğini vurgulayarak, “Sanayileşme hırsı ile 
gözü dönen ülkeler dünyayı kirlettiler. Biz bir taraftan kalkı-
nacağız diğer taraftan çevreyi koruyacağız. Ülkemizin imza-
ladığı çevreyle ilgili anlaşmaların neredeyse tamamı son 14 
yıllık AK Parti iktidarları dönemine denk geliyor” dedi.

-1501 adet atıksu arıtma tesisi yapılacak
Bakanlık olarak “Atık su arıtma eylem planı” hazırladık-

larını da hatırlatan Özhaseki, bu plana göre tam bin 501 adet 
atık su arıtma tesisi yapacaklarını, 60 bin kilometre kana-
lizasyon yapımını planladıklarını ifade ederek sözlerini şöyle 
sürdürdü:

“Türkiye’yi çöp dağlarından, gaz patlamalarından kurtar-
dık. 2003 yılında katı atık düzenli depolama tesis sayımız sa-
dece 15’ti. 2016 yılı itibariyle bu sayıyı 81’e ulaştırdık. Bugün 
itibariyle bu tesislerle 49 milyon vatandaşımıza hizmet veri-
yoruz. Artık atık sularımızı arıtıyor, su kirliliğini önlüyoruz. 
2002 yılına kadar belediye nüfusumuzun yüzde 35’ine atıksu 
arıtma hizmeti veriyorduk. Bugün bu sayıyı iki kattan fazla 
artırarak yüzde 80’e çıkardık.”

Özhaseki, Türkiye’nin dünyayı en az kirleten ve koruma 
noktasında en iyi noktada bulunan ülke olduğunu, sadece fi-
ziksel kirlilikle değil, metropol şehirlerde yaşanan gürültü kir-
liliğiyle de mücadele ettiklerini anlattı.

Toplu açılış töreninde Erzurum, Nevşehir, Konya ve 
Silivri’ye canlı bağlantı yapılarak, yeni hizmete giren tesisler 
ve çevre düzenlemeleri için kurdele kesildi.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından çeşitli belediyele-
re hibe edilen araçların temsili anahtarları, belediye başkan-
larına takdim edildi.

Mehmet ÖZHASEKİ
Çevre ve Şehircilik Bakanı

1957 yılında Kayseri’de doğdu. İlk ve orta öğrenimini 
Kayseri’de tamamladı. Daha sonra Hacettepe Üniver-
sitesi Mühendislik Fakültesi Elektronik Mühendisliği 
Bölümü’nü kazandı. O günkü siyasi şartlar ve öğrenci 
olayları sebebiyle buradaki eğitimini yarıda bırakmak 
zorunda kaldı ve ardından İstanbul Üniversitesi Hukuk 
Fakültesi’ne girdi. Buradan mezun olduktan sonra, 
Avukatlık stajını Kayseri Adliyesi’nde yaptı. Avukatlık 
yapmadı. Tekstil üzerine iş yapan aile şirketinin başına 
geçti. 1994’e kadar Tekstil Ticareti ile iştigal etti.

1980 sonrasında 10 yıl kadar sosyal amaçlı vakıf ve 
derneklerin kuruluşunda görev aldı. Kayseri’de ilk aşevi 
faaliyeti, öğrencilere karşılıksız burslar ve kış aylarında 
yakacak fonu gibi faaliyetlerin içinde bulundu.

27 Mart 1994 mahalli seçimlerinde Melikgazi Bel-
ediye Başkanlığı’nı kazandı. 23 Haziran 1998 tarihinde 
Büyükşehir Belediye Meclisi’nde yapılan seçimle 
Büyükşehir Belediye Başkanlığı’na getirildi. 18 Nisan 
1999 yerel seçimlerinde yeniden Kayseri Büyükşehir 
Belediye Başkanı oldu.

28 Mart 2004 yerel seçimlerinde %70.2 gibi rekor bir 
oyla 3. kez Büyükşehir Belediye Başkanlığı’na seçilen 
Mehmet Özhaseki, geliştirdiği Kayseri Modeli Belediye-
cilik ile Türkiye’ye örnek oldu.

29 Mart 2009 yerel seçimlerinde ve 30 Mart 2014 
seçimlerinde aday olup yüzde 60’larda oy alarak 5. 
kez Büyükşehir Belediye Başkanlığı’na seçildi. Başkan 
Özhaseki 5. kez üst üste Büyükşehir Belediye Başkanı 
seçilerek Kayseri tarihinde bir ilke de imza atmış oldu.

Büyükşehir, il, ilçe ve belde belediyelerinden 350’nin 
üzerinde üyesi olan Tarihi Kentler Birliği’nin 2004-
2011 yılları arasında 7 yıl başkanlığını yapan Mehmet 
Özhaseki, TKB’nin yurtiçinde ve yurtdışında kurumsal 
kimlik kazanmasında ve yurt çapında birçok tarihi eserin 
ayağa kaldırılmasında büyük rol oynadı.

Özhaseki, 10 Şubat 2015 tarihinde Büyükşehir 
Belediye Başkanlığı’ndan istifa etti ve AK Parti’den mil-
letvekili adayı oldu. 7 Haziran 2015 tarihinde yapılan 
genel seçimlerde 25. Dönem Kayseri Milletvekili olarak 
seçildi.

12 Eylül 2015 tarihinde yapılan AK Parti Olağan 
Büyük Kongresi’nin ardından yenilenen parti vitrininde 
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Yerel Yönetimler 
Başkanı olarak yer aldı.

1 Kasım 2015 tarihinde yinelen genel seçimlerde 
tekrar seçilerek 26. Dönem Kayseri Milletvekili oldu.

Evli ve 4 çocuk babası olan Mehmet Özhaseki, 
İngilizce ve Arapça biliyor.
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Kocaeli Sanayi Odası faaliyetlerine, Türkiye’nin 
11’inci Sanayi Odası olarak 22 Haziran 1989 
yılında 371 sanayi kuruluşuna, 6 çalışanı ile 
hizmet vererek başladı. 

Kocaeli Sanayi Odası’nın Kurucu Başkanı Şahabettin 
Bilgisu, ilk Meclis Başkanı Yekta Eti’dir. 

Bugün ise Kocaeli Sanayi Odası 38 çalışanı ile Kocaeli 
Fuarı içindeki çağdaş binasında hizmet veriyor. Kocaeli 
Sanayi Odası; 2009 yılında Çayırova’da, 2010 yılında 
Dilovası’nda, 2012 yılında Gebze’de ve 2015 yılında İMES 
OSB’deki Temsilcilikleri ile faaliyetlerine başlamış olup, 
bu bölgelerde yerleşik üyelerine de odanın tüm hizmetlerini 
ulaştırıyor. 

Kocaeli Sanayi Odası’nda 34 Meslek Komitesi olup üye 
sayısı 170 kişidir. KSO Meclisi ise 68 üyeden oluşuyor.

- KSO Hizmet Anlayışı
Hizmet vermeye başladığı ilk yıllardan itibaren üyesi 

olan sanayi kuruluşlarının mevcut ve olabilecek ihtiyaç 
ve beklentileri doğrultusunda sürekli kendini geliştirmeyi 
ve yenilemeyi gündeminde tutan KSO, Toplam Kalite 
Yönetimi kültürünün bir yaşam biçimi olarak yerleşmesi ve 
uygulanmaya başlaması amacıyla, 1997 yılında “Yeniden 
Yapılanma” süreci başlatarak, KSO kurum değerlerini, 

misyonunu, vizyonunu belirledi ve Stratejik Yönetim 
Sistemini oluşturdu. 

Ülkemizde toplam kalite anlayışının bir yaşam felsefesi 
olarak yerleşmesi ve yaygınlaştırılması amacıyla 1999 
yılında “Ulusal Kalite Hareketi”ne katılan KSO, 2000 
yılında EFQM Mükemmellik Modeli doğrultusunda  
“Özdeğerlendirme” çalışmasını başlattı.

KSO, 2002 yılında Türkiye’de ilk “Kamu Sektörü 
Kategorisi Ulusal Kalite Büyük Ödülü”, 2004 yılında “Avrupa 
Kalite Büyük Ödülü” ve 2007 yılında “Mükemmellikte 
Süreklilik Ödülü”nü alan kuruluş oldu.

Ayrıca; KSO “ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi Belgesi”, 
“ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi Belgesi” ve “ISO 10002 
Müşteri Memnuniyet Yönetim Sistemi Belgesi”ne sahiptir.

- Kocaeli Sanayi Odası Vizyonu
Yenilikçi uygulamalarla, sanayicilerimiz, çalışanlarımız 

ve toplumumuz için değer ve fark yaratarak, sadece 
bölgemizde değil ulusal boyutta da tercih edilen, güvenilen 
ve vazgeçilmez bir referans kurum olmak.

- Kocaeli Sanayi Odası Misyonu
İlimizin, Bölgemizin ve Ülkemizin kalkınmasında katkıda 

bulunan, bölge sanayicilerimizin beklentilerini karşılayan, 

Bölge sanayicileri ve çalışanları ile 
Türkiye için fark ve değer yaratan 
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çalışanlarımıza değer yaratan ve toplumda algımızı yükselten 
öncü bir kurumdur.

- Kocaeli Sanayi Odası Kurum Kültürü
Kocaeli Sanayi Odası; dünyadaki gelişmelere 

açık, öğrendiğini yaşama geçiren ve paylaşan, 
sanayicilerinin, paydaşlarının ve çalışanlarının 
beklentilerine ve ihtiyaçlarına önem veren, toplumsal 
sorumluluk sahibi, öncü ve örnek bir kurumdur.      

          
- Kocaeli Sanayi Odası Kalite Politikası
Kocaeli Sanayi Odası olarak; yenilikçi uygulamalarla 

ülke ekonomisinin gelişmesine katkı sağlamak için 
sanayicilerimiz ile paydaşlarımızın gereksinimlerini 
ve beklentilerini zamanında karşılamayı, tercih 
edilen bir kurum olmayı, hizmetlerimizi ve yönetim 
sistemlerimizi sürekli geliştirmeyi ve iyileştirmeyi, 
öncü, örnek ve güvenilir bir kurum olarak yolumuza 
devam etmeyi taahhüt ediyoruz. 

- Kocaeli Sanayi Odası Çevre Politikası
Sürdürülebilir kalkınma ve sağlıklı bir çevre için; 

Çalışanlarımızı, üyelerimizi ve toplumumuzu, 
yenilenebilir kaynak kullanımına teşvik 

etmeyi, eğitimlerle çevre bilincini geliştirmeyi ve 
yaygınlaştırmayı, 

Üyelerimizin çevre konusundaki sorunlarının 
çözümünde yol gösterici olmayı,

İyileştirmelerin sürekliliğini sağlamayı, 

Yürürlülükte olan yasal yükümlülüklere uymayı, 
taahhüt ediyoruz. 



� Kocaeli Odavizyon

Kocaeli Sanayi Odası’nın 
2015-2016 Yılı Projeleri

Kocaeli Sanayi Odası; 
Kocaeli’nin ekonomik gelişimine katkı vermek ve İli daha da yukarılara taşıyabil-
mek için birçok girişim ve lobicilik faaliyetlerinde bulunuyor; projeler yürütüyor.

- Savunma- Havacılık Küme Çalışması
KSO; Kocaeli’nde savunma sanayinin gelişimi amacıyla 

bugüne kadar birçok adım attı. Bu adımları 2016 yılında 
daha da ileriye götürerek KSO üyelerinin savunma ve 
havacılık sanayinin tedarikçisi konumuna gelebilmesi için 
çalışmalar yapmaya devam ediyor. 

KSO “Savunma Sanayi Yerlileştirme Projesi” 
kapsamında; üye firmalar ile “Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, 
ASELSAN ve ROKETSAN”ın işbirliği yaparak projeler 
üretmesi için çalışmalar yapyor.

Bu projenin amacı; Türk Silahlı Kuvvetleri envanterinde 
bulunan yerli malzeme oranını arttırabilmek, yurtdışından 
tedarik edilen malzemelerin Kocaeli’ndeki yerli sanayi 
imkânları ile üretilebilirliğini tespit etmek ve yurtiçinden 
temin edilen malzemelerde rekabet ortamını tesis etmektir.

“Savunma Sanayi Yerlileştirme Projesi” kapsamında 
KSO bugüne kadar; savunma sanayine tedarikçi olmak isteyen 
üyelerin envanterinin çıkarıldığı anket çalışmaları, Tedarikçi 
Günü Etkinlikleri ve saha ziyaretleri gerçekleştirdi.

Ayrıca; KSO, “ASELSAN, ROKETSAN ve Deniz 
Kuvvetleri Komutanlığı”nın yetkilileri ile savunma ve 
havacılık sanayinin tedarikçisi olabilecek üye firmalarını 26 
- 29 Mayıs 2016 tarihleri arasında düzenlenen SANTEK 
2016 - 3. Doğu Marmara Sanayi ve Teknoloji Fuarı’nda bir 
araya getirdi. Fuar alanında, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı 
‘Yerlileştirme Sergisi’ açarak, ithal edilen bazı ürünleri 
sergiledi.

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, ASELSAN ve 
ROKETSAN’ın ilgili birimlerinin katıldığı fuarda yoğun iş 
görüşmeleri yapıldı. 

Fuar alanında; ASELSAN tarafından 114 adet, 
ROKETSAN tarafından 184 adet ve Deniz Kuvvetleri 
Komutanlığı tarafından 132 adet olmak üzere toplam 430 
ikili iş görüşmesi yapıldı. 

- Metal İşleme Sektörü Analiz Çalışması 
KSO; bu proje kapsamında Kocaeli bölgesinde metal 

işleme sektörüne ilişkin mevcut durum analizi anketi 
hazırladı. Söz konusu anket ile bölgede önemli bir ağırlığa 
sahip olan sektörün mevcut durumunun irdelenmesi ve 
geleceğe yönelik yapılması gereken çalışmaların tespiti 
amaçlandı. Küme girişiminin ilk adımı olan sektör raporunu 
hazırladı.

- Nükleer Sanayi Kümelenmesi – NÜKSAK
Cumhuriyetimizin 100. yıl hedefleri doğrultusunda 2023 

yılına kadar Mersin ve Sinop’ta Nükleer Güç Santrallerinin 
elektrik üretimine başlaması, 3. NGS’nin ise inşaatına 
başlanması planlanıyor. 

Bu süreçte NGS projelerinde yerli katkının arttırılması 
hedefi doğrultusunda, firmalar mevcut kapasitelerinin 
yükseltilmesi ve nükleer endüstride rekabet yetkinliği 
kazandırılması amacıyla, T.C. Bilim Sanayi ve Teknoloji 
Bakanlığı’nın Kümelenme Destek Çağrısı’na başvuruda 
bulunuldu. Ankara Sanayi Odası koordinatörlüğünde; 
Kocaeli Sanayi Odası, İstanbul Sanayi Odası, TUBİTAK 
Marmara Araştırma Merkezi, İstanbul Teknik Üniversitesi 
ve Gedik Üniversitesi ortaklığında oluşturulan “Nükleer 
Sanayi Kümesi (NÜKSAK)” T.C. Bilim Sanayi ve Teknoloji 
Bakanlığı tarafından ilan edilen Kümelenme Destek 
Programı kapsamında değerlendirildi ve desteklenmesine 
karar verildi. 7 yıl boyunca desteklenecek projenin toplam 
bütçesi 32 milyon TL olup, 9’u Kocaeli’den 41 firma küme 
içerisinde yer almaktadır. İlerleyen dönemde küme içerisine 
firma dahil edilebilecektir.

- Nanoteknoloji Kümelenmesi
Ülkemizin nanoteknoloji konusunda bilim ve teknik 

kapasitesini güçlendirmek KSO’nun bir diğer hedefidir. Bu 
kapsamda, TUBİTAK-MAM tarafından koordine edilen 
“Nanoteknoloji Kümelenmesi” projesine KSO ortak oldu. Söz 
konusu proje süresince araştırmacılar ile firmalar arasında 
koordinasyon sağlanarak Enerji, Otomotiv, Elektronik, 
Tekstil, İnşaat, Sağılık, Savunma ve Havacılık sektörlerinde 
nanoteknoloji esaslı pek çok yerli ürünün üretimi, böylece 
ülkemizin bu sektörlerde nanoteknoloji kapsamında bir 
pazar payına sahip olması, varolan pazar payının global 
ölçekte artması bekleniyor. 

2016 yılında T.C. Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın 
3. Kümelenme Destek Çağrısı’na TUBİTAK MAM 
koordinatörlüğünde; Kocaeli Sanayi Odası, Doğu Marmara 
Kalkınma Ajansı, Gebze Teknik Üniversitesi, Sabancı 
Üniversitesi ve Bilişim Vadisi ortaklığında başvuru yapılması 
planlanıyor. Amaç, Nanoteknoloji alanında yetkinleşmiş; 
üreten; katma değeri artırabilen, yüksek teknolojide rekabet 
eden bir nanoteknoloji platformu oluşturmaktır.

Kümelenme Girişimleri…

[yıldönümü ►
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Kocaeli Sanayi Odası’nın 
2015-2016 Yılı Projeleri

- Sanayi Destek Merkezi-SADEM
Küreselleşmenin her geçen gün etkisinin arttığı ve 

sınırların kalktığı günümüzde, yeni rekabet koşullarıyla baş 
etmek gittikçe zor bir hale geliyor. Rekabette başarının en 
önemli unsurlarından biri kaynakların etkin kullanımıdır. 
Bu sebeple KSO, üyelerinin değişen piyasa koşullarından 
ve kanuni yükümlülüklerden doğan beklenti ve ihtiyaçlarına 
tek bir noktadan çözüm üretebilmek için “Sanayi Destek 
Merkezi - SADEM”i kurdu. SADEM, Kocaeli Sanayi Odası 
üye işletmelerin beklenti ve ihtiyaçlarını yerinde dinleyerek, 
alternatif cevaplar sunacak hizmet sağlayıcıları ile birlikte 
katma değer yaratmayı hedefliyor. SADEM; üyelerin ihtiyaç 
ve sorunlarına, hızlı, kaliteli, alanında uzman  ve deneyimli 
hizmet sağlayıcılarla görüşüp ortak satın alma yöntemiyle 
en uygun ve en avantajlı çözümler üretiyor.

- Kamu-Üniversite-Sanayi İşbirliği Çalışmaları 
KSO; 2015 yılında bölgedeki üniversitelerle işbirliği 

çalışmalarını güçlendirmek ve daha sistematik hale 
getirmek amacıyla kamu-üniversite-sanayi işbirliği çerçeve 
protokolünü oluşturdu. 

KSO Üniversite-Sanayi İşbirliği Komisyonu üyeleri, 
Kocaeli Üniversitesi ve Gebze Teknik Üniversitesi 
Rektörlerine ziyaretlerde bulunarak, karşılıklı işbirliği 
olanaklarını görüştü.

2015 yılında İlde bulunan her iki üniversitenin teknoloji 
transfer ofisleri ile yakın bir diyaloga geçilerek olası 
işbirliği çalışmaları görüşüldü. Henüz yeni açılmış olan 
KOÜ TTO’nun tanıtımına destek olmak amacıyla Kocaeli 
Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi yetkililerinin KSO 
Komite Toplantılarına katılımlarını sağladı. 

- SCORE (Rekabetçi ve Sorumlu İşletmeleri
Destekleme)  Projesi
Kocaeli Sanayi Odası ve Uluslararası Çalışma Örgütü 

(ILO) arasında, Oda üyesi KOBİ’lerin verimliliğini, dolayısıyla 
da rekabet gücünü artırmak amacıyla; SCORE programının 
Kocaeli’de uygulanması konusunda bir işbirliği başlattı. 

2009 yılından beri uygulanmakta olan ILO’nun SCORE 
Programı 5 modül üzerine kurulmuş olup, verilen eğitimler 
ve devamında işletmelere sağlanan birebir danışmanlık 
hizmetleri ile işletmelerin sürdürülebilir ve insana yakışır 
işler ve iş ortamları yaratması ve bu sayede daha verimli ve 
rekabet gücü artmış işletmeler haline getirilmesi hedefleniyor. 
Bu kapsamda, 2015 yılında KSO üyesi 8 firmaya eğitim ve 
danışmanlık hizmeti sağladı. Proje sonunda Ankara’da ulusal 
çapta gerçekleştirilen basın toplantısında proje kapsamında 
eğitim ve danışmanlık alan 4 üye firma başarılı hikayelerini 
sundu. ILO, Kocaeli Sanayi Odası ve ABİGEM işbirliği ile 

Kocaeli’de pilot uygulaması tamamlanan projenin diğer 
illerde devam etmesi için KSO öncülük yapıyor.

- “Kocaeli İlinde KOBİ’ler Gelişim 
Süreçleriyle Model Oluyor” Projesi
Kocaeli Sanayi Odası, Doğu Marmara ABİGEM işbirliği 

ile 2012 yılında “Tedarikçi Gelişim Programı” başlatılmıştı. 
Bu program 2016 yılında KOSGEB 2016 Tematik Projesi 
kapsamında destek alınan “Kocaeli İlinde KOBİ’ler Gelişim 
Süreçleriyle Model Oluyor” isimli proje ile devam ediyor.

Bu kapsamda Kocaeli’nde faaliyet gösteren büyük 
firmaların tedarikçisi konumundaki KOBİ’lerin geliştirilmesi 
hedefleniyor. 

Proje kapsamında, seçilecek her bir KOBİ için aşağıdaki 
danışmanlık ve eğitim hizmetleri verilecektir:

• Mevcut durum analizlerinin yapılması, 
• Organizasyon kalite yönetim süreçlerinin 

geliştirilmesi, 
• Kurumsallaşma süreçlerinin hızlandırılması, 
• İnsan kaynaklarının geliştirilmesi, 
• Takım çalışmalarının etkinleştirilmesi, 
• Proje yönetim süreçlerinin benimsetilmesi.

- Ortak satınalma ile pazarlık gücünün
 birleştirilmesi 
Kocaeli Sanayi Odası (KSO) ortak satın alma çalışmaları 

kapsamında KSO üyesi sanayi kuruluşlarının elektrik enerjisi 
tedariğine ilişkin 2016 yılında V-touch firması ile bir çalışma 
başlattı. Amaç, toplam pazarlık gücünün kullanılarak 
bireysel olarak alınabilecek indirim oranlarının üzerinde 
bir indirim oranı almaktır. Söz konusu çalışma kapsamında 
2016 yılında 2 ihale gerçekleştirildi. Bu süreçte 50 firma 
ön başvuru yaptı, 6 firma ihaleye katıldı ve toplamda yıllık 
138.274 TL avantaj ve %17’nin  üzerinde indirim oranı 
sağlandı.

- “Liman İşletmelerinde Nitelikli İşgücü İle İş 
Verimliliği ve Etkinliği Modelimizle Türkiye’de 
Öncü Oluyoruz” Projesi

KSO; 2016 yılında Doğu Marmara Kalkınma Ajansı 
(MARKA) tarafından yürütülmekte olan 2016 Yılı Üretim 
Altyapılarının Desteklenmesi Mali Destek Programı 
kapsamında “Liman İşletmelerinde Nitelikli İşgücü İle 
İş Verimliliği ve Etkinliği Modelimizle Türkiye’de Öncü 
Oluyoruz.”  isimli proje ile başvuru yaptı.

“Automotive Innovation and R&D Ecosystem 
Development Modules” Projesi

KSO koordinatörlüğünde 2016 yılında Avrupa Birliği 
projeleri kapsamında ERASMUS + Ana Eylem 2 - Yenilik 

Sanayiciye Destek Projeleri...

[yıldönümü ►
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ve İyi Uygulama Değişimi için İşbirliği (KA2) Stratejik 
Ortaklıklar - Mesleki Eğitim çağrısına başvuru yapıldı. 
Kocaeli Sanayi Odası koordinatörlüğünde,  Martin 
Luther University (Almanya), Unıversıtatea Polıtehnıca 
Dın Bucurestı (Romanya),  FORD Otosan, Gebze Teknik 
Üniversitesi, Bilişim Vadisi, Doğu Marmara Kalkınma 
Ajansı (MARKA) ve Avrupa Birliği İş geliştirme Merkezi( 
ABİGEM DM) olmak üzere toplamda 9 ortaklı bir 
konsorsiyum oluşturuldu. Proje ile otomotiv sektöründe 
Ar-Ge ve İnovasyon alanında çalışan personelin gelişimine 
yönelik eğitim modüllerinin oluşturulması amaçlanıyor. 
Proje; ayrıca firmaların AB projelerine katılım süreçlerini 
arttırıcı bir modülü de destekliyor.

- “Enerji Verimliliği” Projesi
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Avrupa Birliği 

ve Dünya Bankası tarafından Avrupa Birliği Katılım 
Öncesi Yardım Aracı (IPA) fonuyla “Enerji Verimliliği 
için Danışmanlık Hizmetleri Projesi” başlattı. Proje 
kapsamında KOBİ’lerde enerji kullanımının mevcut 
durumunu değerlendirmek ve enerji verimliliğini artırıcı 
öneriler geliştirmek üzere ölçüm cihazları kullanılarak 
Türkiye genelinde ücretsiz Enerji Etüdleri yapılacaktır. 
Bu sayede; piyasa değeri 10.000 TL ile 25.000 TL arası 
değişen enerji etütlerinin ücretsiz gerçekleştirilmesi, etütlere 
istinaden enerji harcamalarını azaltacak tedbirlere ilişkin 
raporların hazırlanması, etütleri gerçekleştirilen firmaların 
yatırım finansmanına kolay erişiminin sağlanması ve örnek 
teknolojik gelişmeler ışığında enerji verimliliğine yönelik 
ekipman ve uygulamaların tanıtılması planlanıyor. Kocaeli 
Sanayi Odası tarafından Kocaeli’de faaliyet gösteren 
KOBİ’ler projeye dahil edilmekte olup, şimdiye kadar 12 
firma başvuru yaptı.

- “Enerji Verimliliği Mükemmeliyet Merkezi”
 Projesi
Kocaeli Sanayi Odası; Doğu Marmara Kalkınma 

Ajansı (MARKA) tarafından yürütülmekte olan 2016 
Yılı Üretim Altyapılarının Desteklenmesi Mali Destek 
Programı kapsamında Kocaeli Üniversitesi Teknoloji 
Fakültesi tarafından başvurusu yapılan ve Enerji 
Verimliliği Derneği Kocaeli Şubesi’nin iştirakçisi 
olduğu “Enerji Verimliliği Mükemmeliyet Merkezi” 
projesine ortak oldu.

- “Kartepe Test ve Araştırma Merkezi’nin 
Oluşturulması” Projesi (KARTEAM)
KSO; Kocaeli Üniversitesi Uzunçiftlik Nuh 

Çimento Meslek Yüksekokulu tarafından Doğu 
Marmara Kalkınma Ajansının (MARKA) “Üretim 
Altyapılarının Geliştirilmesi Küçük Ölçekli Altyapı 
Mali Destek Programı” çağrısı için hazırlanan 
“Kartepe Test Araştırma Merkezi (KARTEAM)  
Projesi”ne ortak oldu.

Proje kapsamında Kocaeli merkez olmak üzere 
Doğu Marmara’da ve diğer bölgelerde makine-
imalat, metal ve otomotiv yan sanayi sektörlerinde 
faaliyet gösteren firmaların ortak kullanımına yönelik 
Kartepe Test Araştırma Merkezi’nin (KARTEAM)  
oluşturulması amaçlanıyor.

KARTEAM ile Kocaeli Üniversitesi Uzunçiftlik 

Nuh Çimento MYO binasında var olan malzeme muayene 
laboratuarları, sanayicinin ihtiyacı doğrultusunda 
geliştirilecektir. 

“BIFEU Network” Projesi
Kocaeli Sanayi Odası; BUV Market Services GmbH’nin 

BIFEU Network Projesi’nin Network Ortağıdır. Odalar, 
Birlikler, Ekonomi ve Teknoloji Ajanslarından oluşan 
bu network sayesinde konsorsiyum olarak uluslararası 
teknoloji projelerinde yer alacak şirketler, üniversiteler ve 
teknoloji merkezlerine ulaşılmak isteniyor. Hedef, ulusal ve 
uluslararası teknoloji proje çağrıları kapsamında Türk ve 
Alman kuruluşlarını bir araya getirmek, işbirliği içinde bu 
çağrılara cevap vermelerini sağlamak ve proje sürecinde bu 
kuruluşlara destek olmaktır.

BIFEU network projesinin odağını oluşturan alanlar; 
• Enerji (özellikle enerji verimliliği ve yenilenebilir 

enerji alanları), 
• Su (su altyapısı, su ve atık su yönetimi, arıtma 

çamuru geri kazanımı), 
• Atık yönetimi (atık geri dönüşüm yapıları ve 

prosedürleri, döngüsel ekonomi), 
• Enerji, su ve atık arasındaki kesişme noktalarını 

oluşturan geniş konu yelpazesi ki, örneğin atık su 
arıtımında enerji verimliliği ve enerji kazanma işlemleri, 
atık sudan ikincil hammaddelerin kazanılması, atık sudan 
ısı kazanımı bu kapsamda yer almaktadır. 
Kocaeli Sanayi Odası dışında Türkiye’de Yerleşik Network 

Ortakları;  İstanbul Sanayi Odası, Gaziantep Sanayi Odası, 
OSTIM Teknopark, Teknopark İstanbul ve Berlin Eyaleti 
Istanbul Irtibat Ofisi’dir.

Berlin’de Yerleşik Network Ortakları ise; Berlin-
Brandenburg Energy Network e.V. (BEN), Berlin Partner 
für Wirtschaft und Technologie GmbH (Berlin Ekonomi ve 
Teknoloji Ajansı), WISTA MANAGEMENT GmbH (Adlershof 
Teknopark yönetim şirketi) ve Berliner Energieagentur 
GmbH (BEA) (Berlin Enerji Ajansı)dir.

Kocaeli Sanayi Odası’nın  
27. Kuruluş Yıldönümünü kutlar,  

başarılar dileriz.  
 

Assan Hanil Otomotiv Sanayi ve Ticaret A.Ş. 
Asım Kibar OSB Vatan Cad. No:1 41305 İzmit / KOCAELİ 

T: +90 262 317 68 00 | F: +90 262 317 68 01 
e-posta: info@assanhanil.com.tr  

 
www.assanhanil.com.tr 
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- Nitelikli Mesleki İstihdam ve Sürdürülebilir
 Strateji Geliştirme Projesi
KSO; Kocaeli’nde artan istihdama rağmen meslek 

okullarının bu talebi karşılayamaması, mesleksiz gençlerimizi 
meslek edindirmeye yönelik ulusal boyutta yürütülen 
UMEM projesinin de bu beklentiyi karşılayamaması gibi 
nedenlerle, bilimsel bir çalışma yapılması ihtiyacı olduğunu 
gördü. Otomotiv sanayiyi temsil eden 24’üncü ve 25’inci 
Meslek Komiteleri işbirliği ile bu sorunların nedenlerini 
belirleyebilmek için bir araştırma yapılmasına karar verdi. 

Bu kapsamda KSO, 2015 yılında Doğu Marmara Kalkınma 
Ajansı Doğrudan Faaliyet Hibe Programı finansman desteği 
ile başlatılan “Nitelikli Mesleki İstihdam ve Sürdürülebilir 
Stratejiler Geliştirme Projesi”ni tamamladı. Bu projenin 
sonucunda; mesleki eğitimin sorunları irdelendi ve bir proje 
raporu hazırlandı. Bu projenin devamı olarak; 2016 yılında 
yine Doğu Marmara Kalkınma Ajansı Doğrudan Faaliyet 
Hibe Programı finansman desteği ile “Nitelikli Mesleki 
İstihdam için Mesleki ve Teknik Uygulama Modeli ve Strateji 
Geliştirme Projesi” başladı.

- Uzmanlaşmış Meslek Edindirme Merkezleri
 Projesi (UMEM)
Proje; işsizlere meslek edindirmek suretiyle istihdamın 

artırılması ve işverenlere nitelikli eleman kazandırılması 

amacıyla hazırlandı ve projenin 2010'da protokolü imzalandı 
ve ilk kurslar 2011 yılında açılmaya başlandı. 2015 yılında 
proje kapsamında 27 adet kurs açılmış olup bu kurslarda 
toplam 590 kursiyer farklı meslek dallarında eğitim aldı. 
2015 yılında tamamlanan kurslarda toplam 260 kursiyer 
çeşitli firmalarda istihdam edildi. Proje kapsamında Kocaeli 
istihdamda Türkiye genelinde bu yıl da birinciliğini korudu.

- Avustralya Stajyer Öğrenci Programı 
ve IAESTE Programı 
KSO ile Avustralya Kıbrıslı Türk İş Adamları Derneği 

işbirliğinde Avustralya’da yaşayan Türk Kökenli öğrencilerin 
hem staj yoluyla iş deneyimi kazanmalarını, hem de kendi 
kültürlerini yeniden hatırlamayı amaçlayan program 
kapsamında 2015 yılında 4 öğrenci Kocaeli’ye geldi. KSO 
bu öğrencilerin çeşitli firmalarda staj yapmalarını sağladı. 

Ayrıca, Kocaeli Üniversitesi liderliğinde ve KSO desteği 
ile yürütülen IAESTE Uluslar Arası Teknik Stajyer Öğrenci 
Değişim Programı projesiyle yurt dışında mühendislik 
bölümlerinde okuyan yabancı öğrencilerin Oda üyesi 
işyerlerinde 1 ay süreyle yapılan staj programlarını planladı. 
Bu kapsamda 2016 yılı içerisinde 10 yabancı öğrenci 
Kocaeli’deki firmalarda staj yaptı, ayrıca 10 Kocaeli 
Üniversitesi öğrenci de yurt dışındaki firmalara staj amaçlı 
gitme fırsatı yakaladı.

- METİSKOP “Mesleki Teknik Eğitimde İş
Sağlığı, Güvenliği ve Kalite Kültürü Oluşturma” 
Projenin amacı; İş Sağlığı ve Güvenliği konusunda 

öğretmen niteliklerini arttırmak ve kurulacak laboratuarlar 
yoluyla İş Sağlığı ve Güvenliği farkındalığı yaratmak ve 
bunu tüm öğrencilere yaygınlaştırmaktır. Proje Eylül 
2014 tarihi itibariyle başlamış olup Mayıs 2015 tarihinde 
sona erdi. Proje kapsamında basın duyuruları, Fransa ve 
Danimarka Mesleki Eğitim Kurumlarına Yurt dışı saha 
ziyaretleri ve yurt içi fabrika ziyaretleri (Hyundai, Ford, 
Pakmaya, Tüpraş) gerçekleştirildi. Ayrıca İzmit Meslek 
Lisesi içerisinde her bölüme, o bölümde kullanılması zorunlu 
iş güvenliği ekipmanlarının sergilendiği stantların yanı sıra 
kapsamlı bir iş güvenliği laboratuarı hazırlandı.

Kayıtlı İstihdamın Teşviki Projesi
KSO ve Kocaeli Üniversitesi ortaklığında yürütülen 

proje; Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından 
2015 yılında onaylandı. Faaliyetler ise 2016 yılı içerisinde 
başladı. Projenin genel amacı İl genelindeki kayıt dışı 
istihdamın bireylere ve ülke ekonomisine zararları konusunda 
bilinçlendirme yapılması ve kayıtlı istihdamın özendirilip 
cazip kılınmasıdır.

Mesleki Eğitim...

Kocaeli Sanayi Odası’nın 
2015-2016 Yılı Projeleri

[yıldönümü ►
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- “Sanayi Endeksleri Kocaeli Sanayi Sektörünün 
Stratejik Kararlarına Yön Veriyor” Projesi
KSO; kuruluşundan beri düzenli olarak yaptığı anketlerle 

Kocaeli sanayinin ekonomik gelişimini takipliyor ve 
raporluyor. 2016 yılında da Kocaeli sanayinin kapasite 
kullanım oranlarını açıklamaya devam ediyor.  

Bunun yanı sıra KSO; Kocaeli sanayine öncü olabilecek 
bir konuda endeks oluşturmayı hedefliyor. Bu konu ile ilgili 
bölgedeki sanayinin beklentilerini araştırmak için KSO, 
Doğu Marmara Kalkınma Ajansı Teknik Destek Programı 
finansman desteği için “Sanayi Endeksleri Kocaeli Sanayi 
Sektörünün Stratejik Kararlarına Yön Veriyor” isimli proje 
için başvuru yaptı. 

- “Restore Edilen Eski İzmit Evleri Turizm 
İşletmeleri Olarak Tarihe Can Veriyor” Projesi
KSO; 2016 yılında 

Doğu Marmara Kalkınma 
Ajansı (MARKA) tarafından 
yürütülmekte olan 2016 Yılı 
Kültür ve Turizm Küçük Ölçekli 
Altyapı Mali Destek Programı 
kapsamında “Restore Edilen 
Eski İzmit Evleri Konaklama 
İşletmesi Olarak Tarihe Can 
Veriyor” isimli proje ile 
başvuru yaptı.

Kocaeli Sanayi Algısını Güçlendirmek…

- Match4Industry Eşleştirme Etkinliği
Kocaeli Sanayi Odası; Doğu Marmara 

ABİGEM işbirliği ile, TOSB Otomotiv Yan Sanayi 
İhtisas Organize Sanayi Bölgesi’nde gerçekleşen 
Match4Industry etkinliğinin 2015 yılında dördüncüsü 
büyük bir katılım ile düzenledi. Etkinlikte; 100’ün 
üzerinde yerli firmanın ve 15 farklı ülkeden olmak 
üzere 52 yabancı firmanın katılımıyla 1.158 iş 
görüşmesi gerçekleşti.

2016 yılında ise bu etkinliğin beşincisi Doğu 
Marmara Sanayi ve Teknoloji Fuarı ile eşzamanlı 
olarak 26-27 Mayıs 2016 tarihlerinde gerçekleştirildi. 
Etkinlikte; 107 yerli firmanın ve 11 farklı ülkeden 
olmak üzere 43 yabancı firmanın katılımıyla 737 iş 
görüşmesi gerçekleşti.

Match4Industry etkinliği ile katılımcılar, 
sektörün önde gelen firmalarına ürünlerini ve 
hizmetlerini tanıtarak, dış pazarlara ilişkin fırsatları 
değerlendirme, ticari ve teknolojik yeni işbirlikleri 
kurma olanağı buldu. 

- Doğu Marmara Sanayi ve Teknoloji
 Fuarı…
Kocaeli Sanayi Odası ve Kocaeli Ticaret Odası 

işbirliğinde, Kocaeli Valiliği, Kocaeli Büyükşehir 
Belediyesi, Doğu Marmara Kalkınma Ajansı ve 
KOSGEB desteği ile 26-29 Mayıs 2016 tarihleri 
arasında 3. Doğu Marmara Sanayi ve Teknoloji 
Fuarı - SANTEK’16, Kocaeli Uluslararası Fuar 
Merkezi’nde gerçekleştirildi.

KSO; Kocaeli’nin uluslararası etkinliklerin de 
yer aldığı bir fuar merkezine dönüştürmek hedefi 
doğrultusunda ilki 2013 yılında gerçekleştirilen fuar, 
2016 yılında TÜYAP ile yaptı.

SANTEK Fuarı’nın 2016 yılında hem alansal hem 
de katılım bakımından en büyüğü gerçekleştirildi. 
3 holde, 250 stant ve 26.300 ziyaretçi ile katılım 
oldu.

Hedef: Daha Fazla Ticaret… 

Gebze Center
mağazamıza bekliyoruz.

kigili.com
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- Kocaeli Sanayi Odası Şahabettin Bilgisu 
Çevre Ödülleri
Çevre Ödülleri organizasyonu; 1998 yılından itibaren 

civar iller ve 1999 yılından bu yana da Marmara Bölgesinde 
yer alan illeri kapsayan Türkiye’nin en büyük sanayi 
kuruluşlarının faaliyet gösterdiği bir bölgede düzenlenmekte 
olup, 2014 yılında ilk defa sektörel bazlı ayrım yapılmaya 
başlandı. Büyük ölçekli firma ve KOBİ kategorisinde Çevre 
Ödüllerinin yanı sıra Otomotiv ve Yan Sanayi, Kimya, Gıda, 
Metal, Makine, Enerji ve Atık Geri Kazanım-Bertaraf vb. 
ana sektörler başlığı altında da ödüller dağıtılıyor. 

2015 yılı organizasyona 23 firma başvuruda bulunmuş 
olup, bunların 4 tanesi Kocaeli İli dışındandır. (Bursa, 
Bilecik, Tekirdağ ve Uşak). KSO; Marmara Bölgesi’ne açık 
olan organizasyona 2015 yılında Türkiye genelinden de 
başvurular aldı. 18 Eylül tarihinde T.C. Çevre ve Şehircilik 
Bakanlığı Müsteşarı Sayın Prof. Dr. Mustafa Öztürk’ün 
katılımıyla 21. si gerçekleştirilen ödül töreninde 8 ödül 
dağıtıldı.

KSO; 2016 yılında ise ödül organizasyonunun kapsadığı 
alanı stratejik olarak genişletti ve organizasyon tüm 
Türkiye’deki sanayi kuruluşlarına açtı.

- Kocaeli Sanayi Odası Sektörel 
Performans Ödülleri
KSO; Marmara Bölgesinde faaliyet gösteren başarılı 

sanayi kuruluşlarının ödüllendirilmesi amacıyla “Sektörel 
Performans Değerlendirme Ödül Organizasyonu”nun 2015 
yılında 8.’sini düzenledi.

Organizasyonda her sektörün en başarılı KOBİ’si ile 
Büyük Ölçekli firması belirlenerek ödüllendiriliyor. Ayrıca 
sektör bağımsız olarak tüm başvuran KOBİ’ler içerisinden 
KOBİ Büyük Ödülü ve tüm başvuran Büyük Ölçekli Firmalar 
içerisinden Büyük Ölçekli Kuruluş Büyük Ödülü veriliyor. 
Yapılan jüri değerlendirmesi sonucunda, 2015 yılında 18 
firmaya Sektör Ödülü, 1 firmaya Jüri Özel Ödülü, 2 firmaya 
da Büyük Ödül verilmesine karar verildi.

Ödül Töreni 26 Kasım 2015 tarihinde TOBB Başkanı 
M.Rifat HİSARCIKLIOĞLU’nun katılımları ile Wellborn 
Luxury Hotel’de gerçekleştirildi. Bloomberg HT Ana 
Haberlerinde canlı olarak başlayan organizasyonda ilk defa 
Jüri Özel Ödülü ve Büyük Ödüller tüm Türkiye’ye aynı anda 
ilan edildi. Ödüllerin dağıtımında jüri sözcülüğü Bloomberg 
HT’nin Kurucu Haber Koordinatörü Ali Çağatay tarafından 
yapıldı.

Kocaeli Sanayi Odası’nın 
Marka Ödül Organizasyonları

[yıldönümü ►
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Nice başarılı yıllara ...
Kocaeli Bölgesi’nin ve ülkemizin 

kalkınmasına katkıda bulunmak 
ve bölgede faaliyet gösteren sanayi 
kuruluşlarının beklentilerini 
karşılamak misyonuyla, 1989 
yılında kurulan Kocaeli Sanayi 
Odası, bugün küçüklü büyüklü 2 
binden fazla kuruluşu bünyesinde 
barındırmaktadır.

Günümüzde dünyadaki 
gelişmelere ve hızlı dönüşüme 
arkasını dönerek başarıyı yakalamak 
maalesef mümkün değildir. Bu 
açıdan bakıldığında Kocaeli Sanayi 
Odası, yönetimi ve profesyonelleri 
bugüne kadar yapılan çalışmalarda 
bu konuya büyük bir hassasiyet 
göstermiştir.  

Dünyadaki gelişmelere açık, 
akımları izleyen ve bunları çeşitli 
programlarla üyeleri ile paylaşarak, 
gelişimlerine katkıda bulunan 
yapılasıyla Odamız, sahip olduğu bilgi 
birikimi ve yetkin profesyonelleri ile 
üye sanayi kuruluşlarının ihtiyaç 
ve beklentilerine başarıyla karşılık 
verebilmektedir. Odamız sadece 
Kocaeli Bölgesi’nde değil, aynı 
zamanada ülke çapında örnek ve 
öncü çalışmaları ile bir referans 
kurum niteliğindedir.

Kocaeli Sanayi Odası’nın 27’inci 
kuruluş yıldönümü vesilesi ile 
bugüne kadar emeği geçen herkese 
şükranlarımızı sunuyoruz.

Ali Çalışkan
Kordsa Global Genel Müdür Yardımcısı, 

Avrupa, Ortadoğu, Afrika

Haluk Kayabaşı
Assan Alüminyum Genel Müdürü

Daha nice başarılara...
Kocaeli Sanayi Odası, Türkiye 

ekonomi ve sanayiine hizmet verdiği 
27 sene boyunca önemli değerler 
katmıştır ve katmaya da devam 
etmektedir. Daha nice başarılara 
imza atmasını diliyorum.

Tüm çalışanlara teşekkürler...
27. kuruluş yıldönümümüz 

vesilesiyle Oda'mızın yeni yaşını 
kutlar, başarılarının devamını 
dilerim.  

Kocaeli’nin ve Türkiye’nin 
kalkınmasına önemli katkılarda 
bulunan ve sanayiciler için değer 
yaratan çalışmalarınız için, size 
ve tüm çalışma arkadaşlarınıza 
teşekkürlerimi sunarım.

Haluk Yıldız
Kastamonu Entegre CEO’su

Sarkuysan AŞ.
Yönetim Kurulu Başkanı

Gelişen sanayimizle daha da
güçlenmeniz dileklerimle...
Ülke sanayimizin kalbi olan 

şehrimizde sanayicilerimizin 
sorunlarının çözülmesinde, gelişim 
dinamiklerinin yaratılmasında, 
paylaşılmasında Kocaeli Sanayi 
Odası'nın önemli sorumluluklar 
yüklendiğini, bunun için büyük bir 
gayretle çalıştığını ifade etmek 
isterim. 

Sanayicilerimiz bu çatı altında 
buluşarak sinerji yaratmaktadır. 
Oda'mızın, 27. kuruluş yıldönümünü 
bu duygularla kutluyor, nice 
yıllar gelişen sanayimizle beraber 
büyümesini, güçlenmesini temenni 
ediyor, kuruluşun başarılı 
mensuplarına ve değerli üyelerine 
en iyi dileklerimi sunuyorum.

Sanayiciler Kocaeli Sanayi Odası'nın 27.YAŞINI kutladılar...
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Nice yıllarda bizlere yön verebilmesi dileklerimle ...
Yönetim kurulu üyesi olarak hizmet etmekten kıvanç 

duyduğum Kocaeli Sanayi Odası (KSO), ülkenin yetkin 
sanayicilerinin biraraya gelerek Kocaeli ve ülke sanayisini 
daha da ileri taşımak için fikirler üretip faaliyetler 
yürüttüğü çok önemli bir platformdur. Türkiye’nin en 
büyük şirketlerinden biri olan Ford Otosan, faaliyetlerimizi 

yürüttüğümüz Kocaeli’de sanayinin, 
ekonomik dinamiklerin ve sosyal dokunun 
gelişmesi için KSO’nun üstlendiği kıymetli 
misyonun farkında olup, bu doğrultuda 
gerekli desteği vermektedir. 

Odamız, birliktelikten doğan sinerjiyle, 
yöredeki sanayi kuruluşları için tek 
başlarına erişmeleri güç olan önemli 
hizmetler sunmaktadır. Örneğin Sanayi 
Destek Merkezi, bölge sanayicilerine değişen 
pazar koşullarında rekabet edebilirliklerini 
korumak için yön gösteren önemli bir 
oluşumdur. Merkez, hem bir rehber hem 
de ihtiyaçlara tek noktadan çözüm sunmak 
amacıyla kılavuz olma misyonunu başarıyla 
yerine getirmektedir. 

KSO, vizyonunda ulusal boyutta 
referans kurum olmayı hedeflemiştir. 
Meslek komiteleri aracılığıyla farklı sanayi 
grupları özelinde konuların geliştirilmesi ve 
sorunların çözüme kavuşturulması amacıyla 
oluşturulan çalışma grupları da bu amaca 

hizmet etmektedir.
KSO tarafından yürütülen uzun vadeli projeler, sadece 

sanayiye değil toplumun geneli için  fayda yaratma amacı 
güden, özendirici inisiyatiflerdir.

Ekonomimizin daha da gelişebilmesi için bir önşart 
olan ve yenilikçilik, rekabet edebilirlik için mutlaka 
ekosistem ile desteklenmesi gereken “girişimcilik” 
konusu doğal olarak KSO’nun projelerle desteklediği 
öncelikleri arasına girmiştir. Gençlere ve kadınlara 
yönelik çalışmalarla dikkat çeken KSO, Kocaeli’de 
bireyden kurumlara uzanan geniş bir yelpazade 
girişimcilik ve inovasyon ekosisteminin gelişmesi için 
çalışmaktadır. Ford Otosan olarak, bölgede “inovasyon 
eko-sisteminin geliştirilmesi amacıyla” Kocaeli Sanayi 
Odası’yla ortak olarak başvurduğumuz prestijli bir AB 
projesi de bulunmaktadır. 

Bünyesinde oluşturduğu Avrupa Birliği Bilgi Merkezi, 
Eurodesk Türkiye Temas Noktası ile KSO, yöredeki tüm 
paydaşlara hizmet vizyonunu ortaya koymaktadır. KSO, 
sürdürülebilir kalkınma yaklaşımı ile kurum ve bireylerin 
sosyal sorumluluk bilinciyle harekete geçmesini hedefleyen 
ve artık marka haline gelen mekanizmalar ile topluma 
örnek olmaktadır. Küçük ve büyük işletmeleri de içeren 
Sektörel Performans Değerlendirme Organizasyonu,  
KOBİ destek projeleri, 1995 yılından bu yana verilen 
Şahabettin Bilgisu Çevre Ödülleri, Bizimköy Engelliler 
Üretim Merkezi gibi inisiyatiflerle toplum ve bölge için 
fayda üretmeye devam etmektedir. 

KSO’nun gerek teşkilatının gelişmiş yetkinliğini, 
gerekse üyelerinin çeşitli alanlarda sahip olduğu değerli 
uzmanlıkları mobilize ederek önümüzdeki dönemde de 
farklı alanlarda benzeri projelere liderlik etmesinin 
önemli olduğuna inanmaktayız. Odamızın geçtiğimiz 27 
yıl boyunca bünyesine kattığı değerlerle önümüzdeki nice 
yıllarda da bizlere yön vererek başarıyla yol alacağına 
eminim. 

Haydar Yenigün
Ford Otosan Genel Müdürü

Sanayiciler Kocaeli Sanayi Odası'nın 27.YAŞINI kutladılar...
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Büyümeye sağladığı katkıların
devamı dileklerimle...
İlin, bölgenin ve ülkemizin 

kalkınmasına katkıda bulunan, 
bölge sanayicilerinin beklentilerini 
karşılayan öncü bir kurum olan 
Kocaeli Sanayi Odası, uzun 
yıllardır yerel girişimcilerin en 
büyük destekçileri arasında yer 
alıyor. Yenilikçi uygulamalarıyla 
sanayiciler ve toplum için değer 
yaratarak, sadece bölgede değil 
ulusal boyutta da güvenilen bir 
referans kurum olmayı sürdürüyor. 
Kocaeli Sanayi Odası’nın 27. kuruluş 
yıldönümünü kutluyor, ekonomiye 
ve büyümeye sağladığı katkıların 
devamını diliyorum.

M. Tuğrul Tekbulut
Logo Yazılım

Yönetim Kurulu Başkanı

Mert Pekdemir
Pekdemir İnşaat Genel Müdürü

Nice 27 yıllara
Kocaeli Sanayi Odası, bölgemizin 

ve ülkemizin köklü sanayi odaları 
arasında özel bir yere sahiptir. 
İmalat sanayi başta olmak üzere, 
ülkemiz ekonomisinde çok önemli 
yer tutan şirketleri bünyesinde 
bulunduran Odamız, bu sene 27. 
yılını geride bırakıyor.

Odamız, yenilikçi uygulamalar 
ile ilimiz, bölgemiz ve ülkemiz 
ekonomisinin gelişmesine katkı 
sağlamak için sanayicilerinin 
ve paydaşlarının beklentilerini 
karşılamak, sunduğu hizmetleri 
sürekli geliştirmek için çalışmaya 
devam etmektedir.

70 yıllık geçmişe sahip bir 
şirket olarak, üyesi olmaktan 
gurur duyduğumuz Kocaeli Sanayi 
Odası’nın 27’inci yılını kutluyor, 
değer ve fark yaratan bu kurumun 
başarısında emeği geçenlere teşekkür 
ediyor, nice yıllar diliyorum.

İşbirliklerimizin artarak
sürmesi dileklerimle...
Kocaeli Sanayi Odası çok aktif 

bir kurum. Üyelerinin ticaretlerini 
geliştirmesinde çok ciddi bir rol 
oynuyor.

Gerek yurt içi ve gerek yurt 
dışı fuar katılımları sağlayıp ikili 
görüşmeler yapılmasını sağlıyor. 

Zaman zaman kanun ve yasa 
tasarılarını da paylaşıyor. 

Çalıştaylar düzenleyip üyelerinin 
sorunlarını, çözüm önerileriyle 
birlikte hükümetteki gerekli 
mercilere iletiyor. 

Yetkin kişilerle beraber sanayide 
değişen uygulamaları aktarıp biz 
üyelerinin aydınlanmasını sağlıyor.

Meslek komiteleri aracılığı 
ile sanayi - üniversite işbirliğini 
sağlıyor.

Kocaeli Sanayi  Odası'nın bir üyesi 
olarak, Oda'mızın faaliyetlerinden, 
üyelere sağladığı katkılardan 
ve bizlerle işbirliklerinden ciddi 
anlamda memnunum.

Bu ay 27.yılını dolduran Oda'mızın 
katkılarının ve işbirliklerinin artarak 
sürmesi dileklerimle...

Nurten Canayakın
Ansan Hidrolik Ltd. Şti. 
Yönetim Kurulu Başkanı

Hilal Suerdem
Kiğılı CEO’su

Emeği geçenleri kutluyorum...
Kocaeli ekonomisinin gelişmesinde 

önemli bir rol üstlenen Kocaeli Sanayi 
Odası (KSO), 27. kuruluş yıldönümünde 
de il ve ülke ekonomisine sağlanan 
katma değerde ne kadar büyük bir 
paya sahip olduğunu bizlere bir kere daha hatırlatmaktadır. KSO, ülkemizin en önemli 
sanayi şehirlerinden biri olan Kocaeli’nin bugünkü başarısına ulaşmasında önemli bir 
rol üstlenmektedir. 

Sanayicinin yanında olan KSO, bir taraftan sanayicileri bilinçlendirmekte diğer 
taraftan da endüstrinin gelişmesi için gerekli mevzuatların çıkarılmasında öncü rol 
oynamaktadır. KSO‘nun bu görevi uzun yıllar daha ülkemiz ve şirket genel merkezimizin de 
bulunduğu Kocaeli için sürdüreceğine inanıyor, bu yolda emeği geçenleri kutluyorum.

Sanayiciler Kocaeli Sanayi Odası'nın 27.YAŞINI kutladılar...
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Değișimi seven 
bir dünya için
kimya
yaratıyoruz.

Dünya hızla değișiyor. Değișimin olumlu yönde olması için
gelecek kușaklara daha iyi bir yașam ve daha zengin bir
gezegen bırakacak yenilikçi çözümleri birlikte üretiyoruz.
Birlikte çalıștığımızda fikirler güçlenir. Çünkü BASF’de biz
kimya yaratıyoruz.

Vizyonumuz hakkında detaylı bilgi için
wecreatechemistry.com adresini ziyaret edin.
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Birlikte başarı dolu yıllar geçirmek dileği ile...
Kocaeli Sanayi Odası, lojistik yollarının kesiştiği 

Kocaeli’nde ülkemizin üretim ve ithalat üssüdür. 
Odamız, konularında uzman/kaliteli kadrosu ve 

bünyesindeki meslek komiteleri vasıtasıyla ilimizdeki 
tüm sektörlerin nabzını tutmaktadır. Kocaeli Sanayi 
Odasındaki birçok firma ISO 500 içerisinde, sektörlerinin 
en iyileri arasında yer almaktadır. 

Sanayi Odamız, ülke sanayisine katkıların 
yanında kültür, çevre ve eğitim alanlarında da 
birçok projeye önderlik ederek destek olmaktadır. 
Bunlardan birkaçından bahsetmek gerekirse; Klasik 
müziğin tanıtılması ve kültürünün gelişmesi için yöre 
konservatuvar ve Kocaeli Üniversitesi mezunlarından 
oluşan Oda Orkestrası, her yıl çevre bilincini arttırmaya 
yönelik düzenlediği çok önemli bir ödül olan Şahabettin 
Bilgisu Çevre Ödülleri en baştadır. Bu çok önemli 
projelerinin yanı sıra eğitime okul yaptırarak destekte 
bulunan Kocaeli Sanayi Odasının bu mükemmel 
sosyal sorumluluk projesine, Hasçelik olarak bir sınıf 
yaptırarak katılmış olmaktan gururlu ve mutluyuz.

Engellilerin topluma kazandırılmasında önemli 
rol oynayan projelerinden biri olan Bizimköy 
Engelliler Üretim Merkezi projesi de KSO’nun eşsiz 
çalışmalarından biridir. Bu proje engellilerin kendi 
ekonomik ihtiyaçlarını karşılar duruma gelmelerini ve 
ekonomiye katkıda bulunmalarını amaçlamaktadır. 
Bu amaç doğrultusunda KSO ve destekleyen firmalar 
61 engelliye “hazır giyim, mantar, açık alan sebze ve 
meyve yetiştiriciliği, seracılık ve arıcılık” alanlarında 
istihdam sağlamıştır. Bu çalışmada da yer almaktan 
çok çok memnunuz.

Varlığını ve desteğini her zaman yanımızda 
hissettiğimiz odamızın 27.yılını yürekten kutluyor, 
birlikte başarı dolu yıllar geçirmeyi temenni ediyorum.

Naci Faydasıçok
Hasçelik AŞ. Yönetim Kurulu Başkanı

Tüm emeği geçenler teşekkürlerimi
sunarım...
Öncelikle Kocaeli sanayi odamızın 27.yaş 

gününü kutlar; kuruluşundan günümüze kadar 
odamızda görev yapan tüm başkanlarımıza, 
yönetim kuruluna, meclis üyelerine, çalışanlarına 
ve emeği geçen herkese teşekkürlerimi sunarım.

Kocaeli Sanayi Odası yapmış olduğu 
faaliyetleri ile ilimizde üretim yapan, katma 
değer oluşturan sanayicilerimize değer ve fark 
katarak hem bölgede hem de uluslararası boyutta 
güvenilen ve tercih edilen bir oda konumuna 
gelmiştir. 

Bölgedeki  sanayicilerimizin her daim yanında 
olan Kocaeli Sanayi Oda'mız üreticilerimizin 
beklentilerine cevap bulmaya ve  sıkıntılarını 
gidermeye, önündeki engelleri aşmaya çalışarak 
kamuoyundaki algıyı yükselterek öncü bir kurum 
haline gelerek üyelerini de öncelikli firmalar 
durumuna getirmeye çalışmıştır. 

Özellikle son yıllarda uluslararası fuarlar  
düzenleyerek odamızın ismiyle  birlikte 
sanayicilerimizi yurtdışındaki ülkelere tanıtma 
olanağı sağlanmıştır. Çalıştaylar ,paneller ve 
çeşitli eğitimler düzenleyerek üyelerimizin 
sorunlarına, sıkıntılarına ve beklentilerine 
derman olmaya çalışan Kocaeli sanayi odası 
yerel yönetimlerle de iyi iletişim kurarak bülge 
sorunlarını tespit edip yol gösterici konumunda 
saygın bir kurum haline gelmiştir. 

Bunun yanısıra odamız eğitim,sanat ve kültür 
alanında da yapmış olduğu çalışmalarla sosyal 
sorumluluk bilincinin  oluşmasına da önemli 
katkılar sağlamıştır.

Orhan Sarısüleyman
Sar Cam Limited Şirketi Yönetim Kurulu Başkanı

Sanayiciler Kocaeli Sanayi Odası'nın 27.YAŞINI kutladılar...
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GTÜ, Nano Bilime ev sahipliği yaptı

Alanında en geniş katılımlı etkinlik olma özelliğini taşıyan 
12. Uluslararası Nanobilimi ve Nanoteknoloji Konferansı GTÜ 
ev sahipliğinde gerçekleştirildi. Etkinlikle bölgemizi, uluslara-
rası bilim ve entelektüel bilginin önemli merkezlerinden biri 
haline getirecek önemli adımlardan biri daha atılmış oldu.

Ülkemizde 2005 yılından beri her yıl düzenlenen ve bu yıl 
12.’si gerçekleştirilen Nanobilimi ve Nanoteknolojisi konulu 
konferans, Gebze Teknik Üniversitesi (GTÜ) ev sahipliğinde 
03-05 Haziran tarihlerinde Darıca Elite Hotel’de yapıldı. 

Konferansa 400’ün üzerinde yerli, 20 farklı ülkeden aka-
demisyen, özel şirket temsilcileri, öğrenci ve paydaş katıldı. 35 
konuşmacının üç gün boyunca 5 paralel oturumda 170 sözlü 
sunum ve 250 poster sunum yaptığı konferansta sunumların 
kalitesi dikkat çekerken, kurumlar arası iş birlikteliklerinin ge-
liştirilmesi ve bu alanda oluşturulacak yeni projeler için olumlu 
çıktılar elde edildi. Farklı disiplinler arası çalışmaların gerek-
tiği Nano Bilim için oluşturulacak olan derginin de duyurusu 
konferansta yapıldı.

NANO BİLİME FARKINDALIK SAĞLANDI
Konferansın ilk açılış konuşmasını GTÜ Fizik Bölümü Baş-

kanı Prof. Dr. Bekir Aktaş yaparak nanoteknoloji hakkında 
bilgi verdi. Teknolojinin 200 yıl içine çok farklı boyutlara ulaş-
tığına vurgu yapan Aktaş, herhangi bir büyüklüğün milyarda 
biri olan ve “nano” diye tanımlanan bilimin çok geniş bir araş-
tırma alanı oluşturduğunu söyledi. Aktaş, konferans sonrasın-
da yaptığı açıklamada ise , “Bu konferansla bu alandaki farklı 
çalışmaların duyurulması ve desteklenmesi, bilimsel iş birlik-
teliklerin geliştirilmesi ve genç bilim insanlarının çalışmaları-
na katkı sunulması, sanayicilerimizin ve halkımızın geleceğin 
teknolojisi olan nanoteknoloji alanına dikkatinin çekilmesi ve 
farkındalık oluşturulması sağlandı” ifadelerini kullandı.

HER ŞEY TAŞLA BAŞLADI
Pek çok disiplinden bilim insanının birikimlerini paylaşmak 

üzere NANOTR-12’de bir araya getiren organizasyona ev sa-
hipliği yapmaktan duydukları memnuniyeti dile getiren GTÜ 
Rektörü Prof. Dr. Haluk Görgün, “ İnsanoğlu TAŞI fark etti. 

Ona şekil verdi. Taştaki farklılıkları fark etti. Elementlerine 
ayırmayı öğrendi. Elementleri ayı ayrı işledi. Elementleri ka-
rıştırıp geliştirdi ve zenginleştirdi. TAŞ, insanın elinde malze-
me oldu. İnsanoğlu, malzemenin özelliklerini sürekli keşfetti. 
Keşifleri ise hep yeni yeni icatlar takip etti. Malzemeyi büyük 
parçalar halinde inceledi. Malzemeyi küçülterek inceledi. Mik-
ro boyutta yaptı, teknoloji geliştirdi ve adına MİKRO TEKNO-
LOJİ dedi. Maddenin boyut ve quantum etkilerinin anladı… 
Maddeyi Nano boyutlara indirerek inceledi, bunları endüstriye 
uyguladı ve nanoteknolojiyi ortaya çıkardı. Bugün nanotekno-
lojinin sihirli dokunuşuna maruz kalmış pek çok katma değeri 
yüksek ürün günlük hayatımızın vazgeçilmezi haline geldi.” 
diye konuştu. İlk günün akşamı gala yemeğinde bir araya ge-
linen konferans katılımcılarına Görgün, plaket takdiminde bu-
lundu. Katılımcıları, Darıca Belediye Başkanı Şükrü Karaba-
cak, Darıca Belediyesi Sosyal Tesislerinde ağırladı.

İyilik ödüllendirildi!..

Gebze Kaymakamlığı’nın düzenlediği 2. İyilik festivali ödül töreni 
yapıldı. Törene katılan GTÜ Rektörü Prof. Dr. Haluk Görgün, iyilik 
takımlarına ödüllerini takdim etti.

Bir iyilik hareketi olarak başlayan ve Gebze Kaymakamlığı 
Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından bu yıl ikincisi 
düzenlenen ‘İyilik Festivali’ ödül töreni hafta sonu Osman Hamdi 
Bey Kültür Merkezi’nde gerçekleşti. Ödül törenine Gebze Kaymaka-
mı Mehmet Arslan ve eşi Emine Arslan, Garnizon Komutanı Yarbay 
Mustafa Bulut, Gebze Teknik Üniversitesi (GTÜ) Rektörü Prof. Dr. 
Haluk Görgün, Gebze Belediyesi Başkan Yardımcısı Engin Güzel, 
İlçe Emniyet Müdürü Adem Gider, Ak Parti Gebze İlçe Başkanı Ha-
san Soba, ilçe kurum müdürleri, sivil toplum kuruluşları temsilcileri, 
iyilik takımları ve Gebzeli vatandaşlar katıldı. 

Ocak ayında başlatılan bir fırsat eşitliği projesi olan iyilik festi-
vali ile dezavantajlı insanlara ve ailelere çeşitli yardımlar ulaştırılarak 
tüm kentte iyilik ruhu yaşatıldı. 82 projenin yapıldığı festivalde, GTÜ 
Havacılık ve Uzay Kulübü öğrencilerine İHA (İnsansız Hava Aracı) 
yapmak için yardımda bulunan Gebze Mollafenari Muhtarı Davut 
Kabaca’da ödülünü aldı. İyilik takımlarının birbiri ile iyilikte yarıştığı 
festivalin son gününde GTÜ Rektörü Görgün ödül takdiminde bulun-
du. Projeden övgü ile söz eden Görgün, tören sonunda öğrenciler ve 
Muhtar Kabaca ile hatıra fotoğrafı çektirdi.
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Kocaeli Sanayi Odası (KSO) Mayıs ayı Meclis Toplantı-
sı konuk konuşmacı T.C.Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent 
Tüfenkçi’nin katılımıyla gerçekleştirildi. Toplantıya, AKP Ko-
caeli Milletvekilleri Zeki Aygün ve Cemil Yaman, Bakanlık 
Müsteşarı Cenap Aşçı, Kocaeli Valisi Hasan Basri Güzeloğlu, 
Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, Gebze 
Teknik Üniversitesi Rektörü Haluk Görgün, Gümrükler Genel 
müdürü Mustafa Gümüş ve çok sayıda sanayici katıldı. Toplan-
tının başlangıcında KSO Meclis Başkanı Hasan Tahsin Tuğrul, 
8 şehidimizin olduğunu vurgulayarak tüm meclis üyelerini saygı 
duruşuna davet etti. 

Saygı duruşu sonrası söz alan KSO ve İKV Yönetim Kurulu 
Başkanı Ayhan Zeytinoğlu da sözlerine, terörü şiddetle kınaya-
rak ve şehitlere rahmet dileyerek başladı. 

KSO ve İKV Yönetim Kurulu Başkanı Ayhan Zeytinoğlu 
Türkiye ve AB arasındaki ekonomik ilişkilerin önümüzdeki 
dönem geleceğine ilişkin olarak tarafların yapması gerekenler 
konusunda uyarılarda bulundu. 

-KATILIM MÜZAKERELERİ CANLANDIRILMALI
25-26 Nisan 2016 tarihlerinde İstanbul ve Ankara’da 

gerçekleşen Türkiye-AB Yüksek Düzeyli Ekonomik Diyalog 
toplantısına katıldığını, bu üst düzey toplantıya TOBB Baş-
kanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Başbakan Yardımcısı Mehmet 
Şimşek,Ekonomi Bakanı Mustafa Elitaş, Gümrük ve Ticaret 
Bakanı Bülent Tüfenkci, AB Bakanı Volkan Bozkır, AB Tür-
kiye Delagasyon Başkanı Hansjörg Haber, Avrupa Komisyonu 
Başkan Yardımcısı Jyrki Katainen, Avrupa Komisyonu’nun 
Avrupa Komşuluk Politikası ve Genişleme Müzakerelerinden 
Sorumlu Üyesi Johannes Hahn, Avrupa Komisyonu’nun Çevre, 
Denizcilik ve Balıkçılıktan Sorumlu Üyesi Karmenu Vella, 
Avrupa Komisyonu’nun Araştırma ve Yenilikçilikten Sorum-
lu ÜyesiWolfgang Burtscher, EUROCHAMBRES  CEO’su 
Arnaldo Abruzzini, BUSINESSEUROPE CEO’su Markus 

J.Beyrer, BUSINESSEUROPE Uluslararası İlişkiler Direktörü 
Luisa Santos, AB özel sektör temsilcileri, uluslararası finansal 
kuruluşların temsilcileri, sivil toplum kuruluşlarından temsilci-
ler, oda borsa ve sektör meclisi temsilcileri katıldığını hatırla-
tan Ayhan Zeytinoğlu bu toplantılarda yaptığı konuşmalarda 
ekonomik diyalog mekanizmasının önemine vurgu yaparken asıl 
olarak Türkiye’nin AB katılım müzakerelerinin canlandırılması 
gereğine dikkat çektiğini söyledi.

-GKRY BLOKAJI KABUL EDİLEMEZ
 800 bin nüfuslu bir ülke nedeniyle altı faslın açılamaması-

nın demokratik bir uygulama olmadığını söyleyen Ayhan Zeyti-
noğlu, GKRY tarafından bloke edilen yargı ve temel haklar ile 
adalet, özgürlük ve güvenlik gibi fasılların Türkiye’de reformla-
rın devam etmesi açısından kritik önemde olduğunu belirtti.

“AB eğer Türkiye’de reform yapılmasını ve yargı bağımsız-
lığı, hukukun üstünlüğü  ve temel haklar alanındaki sorunlara 
çözüm bulunmasını istiyorsa bu fasılların önündeki engelleri 
kaldırmalıdır” şeklinde konuşan Ayhan Zeytinoğlu, bu görüşleri 
AB’nin en üst düzey yetkililerine birinci elden ifade ettiğini 
vurguladı.

-EKONOMİK GÜNDEMİ DEĞERLENDİRDİ
Ekonomik verilerin paylaşımıyla devam eden Zeytinoğlu, 

“Mart ayında bütçemiz 6,6 Milyar TL açık verdi. Mart ayındaki 
açığın nedeni cari transferlerde yaşanan yüzde 51 oranındaki 
artıştır. İhracat rakamlarında da sürekli bir artış yakalayamı-
yoruz. İhracatın katma değerini artırmalıyız ve bunun için bu-
günden başlayacaksak, eğitime yatırım yapmalıyız. Ülkelerle 
olan ticaretimize baktığımızda ise Avrupa ile ihracatımız yüzde 
6 canlandı. İran ambargosunun kalkmasıyla mart ayında yüzde 
56 artış sağlandı. Dış ticaret açığı 2013 yılından beri geriliyor. 
Cari açıkta da bunun yansımasını görüyoruz. 

Yıllık cari açıktaki gerilmenin 29,5 milyar dolar ile artık dip 
yaptığını düşünüyoruz. Yılın ortalarına doğru, yetersiz turizm 
gelirlerinden dolayı tekrar yükselebilir. İlimizde ise ihracat 1,3 
milyar dolar ile 2011 yılından bu yana en düşük Nisan ayı ih-
racatını gerçekleştirdik. Yılın başından itibaren ihracatımız ar-
tış eğilimindeydi. Umarız ihracat artışımız süreklilik kazanır.” 
dedi.

Konuşmasında enflasyon ve kapasitelere değinen Zeytinoğlu, 
“Nisan ayında enflasyon 3 yıl aradan sonra yüzde 7’nin altına 
inerek yüzde 6,6 rakamına ulaştı. Tüm bunları değerlendirdi-
ğimizde faizlerde indirim gelebilir. İlimiz sanayi kuruluşlarının 
kapasite kullanım oranı son 10 aydır ortalama yüzde 70,5 dü-
zeyindeydi. İlimizde kapasitelerin Nisan ayında artışa geçtiğini 
memnuniyetle görüyoruz.” dedi.

-GİRİŞİMCİLİKTEN BAŞKA YOL YOK
Zeytinoğlu sözlerine son verirken, TOBB Genel Kuruluna 11 

delege üyesi ile birlikte katıldıklarını belirterek, “TOBB Baş-
kanı Rifat Bey’in konuşmasından bazı başlıkları aktaracağım. 
Türkiye’nin zenginleşmesi için girişimcilikten başka çıkar yolu 
olmadığını, Yatırım Teşvik sisteminin günümüz şartlarına göre 
yenilenmesi gerektiğini, Teknoloji getiren, üretimin katma değe-
rini artıracak faaliyetlerin daha fazla desteklenmesi gerektiğini, 
Biyo, nano ve bilgi-işlem teknolojilerinin çok önemli olduğunu, 
ihracat kapasitesinin artırılması için KOBİ’lere daha çok ihra-
cat yapmayı öğretmek gerektiğini vurguladı.” dedi. (

Oda Meclisi toplantısında konuşan Başkan Zeytinoğlu

Türkiye AB fırsatlarını yörüngesinde tutmalı
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Kocaeli Sanayi Odası mayıs ayı Meclis toplantısına katılan 
Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkçi yaptığı konuşmada 
hükümet olarak tüm amaçlarının sanayicilerinin önünün açılması-
nı sağlamak olduğunu ifade ederek bu kapsamda bakanlık olarak 
yaptıkları yeni proje ve çalışmaları anlattı.

Türkiye’de sanayici olmanın güçlüklerine dikkat çekerek “Bili-
yorum ki üreten, sanayi ile uğraşan, sanayici olmak bu ülkede biraz 
da zor bir iş. Ve birçok zorluğu başararak üretip, ürettiğinizi de 
pazarlamak ve satmak, ülkeye bu anlamıyla katkı sunmak büyük 
bir iş diye düşünüyorum. Şimdi değil, Bakanlığa gelmeden önce de 
özellikle Malatya Ticaret ve Sanayi Odasının Hukuk Müşavirliğini 
yaparken de hep öyle düşünüyordum. Karşılaştığınız sorunlar sizin 
yapmış olduğunuz, bu topluma katkı sunduğunuz toplam değerin 
karşısında uğraştığınız çok basit meseleler karşısında hayrete dü-
şüp bu kadar uğraştırılır mı diye hep düşünmüştüm. Onun için de 
ben sanayicileri biraz da çılgın insanlar olarak tanımlarım. Ger-
çekten de öylesiniz.” şeklinde konuştu. 

-Yeni anayasa en büyük yapısal reform olacak
Konuşmasında terörle mücadeleye işaret ederek Avrupa’nın 

terörle ilgili tutumunu eleştirdi. “İnşallah hep beraber bu terörün 
de birlik ve beraberlik içerisinde kökünü kazıyacağız.” diyen Ba-
kan Tüfenci, gündemdeki Anayasa değişikliği tartışmaları ile ilgili 
olarak da “En büyük yapısal reform Türkiye’ye yeni bir anayasa 
kazandırmak. Kim ne derse desin. Bakın biz 14 yıllık iktidarımız-
da sizlerden gelen birçok talebi palyatif tedbirlerle çözmeye ça-
lıştık. Ve bunların bir çoğunun anayasada karşılığı yok. Biz daha 
öz, daha hak ve hürriyetleri belirten, daha ekonominin temelini 
belirten ama ayrıntısına girmeyen bir yönüyle yeni bir anayasayı 
gerçekleştirmemiz gerekir. Türkiye’nin artık hızlanması gerekir. 
Siz dünya ile iş yapan insanlarsınız. Dünyanın nasıl hızlı döndüğü-
nü, nasıl hızlı çalıştığını, nasıl hızlı kararlar aldığını hep beraber 
yaşıyoruz. Türkiye’ye geldiğimizde bu hızı yakalayamıyorsak bu-
rada bir sorun var demektir. Bu hızı yakalayabilmemiz için bizim 
bu yapısal reformları gerçekleştirmemiz lazım.”değerlendirmesini 
yaptı. 

-Kocaeli Türkiye’nin nabzı olan bir şehir
Bülent Tüfenkci devamla şöyle konuştu: “Kocaeli Türkiye’nin 

önemli sanayi şehirlerinden birisi. Ülkemize sunmuş olduğunuz 
katkılar, katma değerler, ödediğiniz vergiler gerçekten önemli ve 
takdire şayan. Buradaki şirketlerimizin biraz önce de yine Baş-
kanımızın ifade ettiği gibi Türkiye’nin ilk 500’ü içerisinde zan-
nedersem 92’ye yakın şirketimiz var. Kendi sektörleri içerisinde 
en büyükleri Kocaeli’de. Ve Kocaeli’deki üretim, Kocaeli’deki ti-
cari hayatın canlılığı esasında bir anlamıyla Türkiye’nin nabzı ve 
Türkiye’nin aynası konumuna getiriyor. Sizlerin her daim yanınız-
da olmamız gerektiğini ben her daim ifade ettim. Bu Bakanlıklar 
tamamen sizler için var. Bu ülkenin insanları için var. Ve sizlerin 
karşılaştıkları sorunları çözme adına burada görev ifade ediyoruz. 
Bizler sizlerin önünü kesmek veya sizlere yeni bürokratik işlemler 
çıkarmaktan ziyade sizin dünya ile rekabet edebilmeniz adına, si-
zin yeni pazarlara girebilmeniz adına dünyadaki daralan ticaret 
hacmi içerisinde daha fazla pay alabilmeniz adına sizlerin önünü 
açmamız gerekiyor. 

Biraz önce Başkanımın ifade ettiği sorundan ve zaman dar-
lığından ifade edemediği birçok soruna kadar bizler bu konuları 
çalışıp çözmemiz gerekiyor. Bununla ilgili bürokrat arkadaşları-
mız burada Başkanımın ifade ettiği sorunları nasıl çözebileceğimiz 
noktasında arkadaşlarımız inşallah çalışırlar. Olması gereken, çö-

zülmesi gerekenleri, yapılması gerekenleri yaparız. 
Şimdi Türkiye’de şöyle bir şey var. Çok etki analizi yapılmıyor. 

Bir yerlerde hemen hazırlanan veya söylenen sorunlar esasında bir 
başka alanda onu çözdüğünüzde ve onu o şekliyle halettiğinizde bir 
başka alanda başka sorunlara yol açabiliyor. Onun için bizim hü-
kümet olarak etki analizlerini iyi çalıştırmamız lazım. Biz bu dü-
zenlemeyle kimi hedefliyoruz, kime yarar sağlayacağız, kimler bu 
düzenlemelerle etkilenir, işleri bozulur bunun hesabını yapmamız 
lazım. Tabi bu noktada inşallah iyi bir çalışma var. Özel sektörün 
önünü açacak ve sizlerden gelen talep doğrultusunda çalışmalar 
yürüten bir hükümet var. 

-Yeni teşvikler geliyor
Şimdi Allah nasip ederse önümüzdeki dönem içerisinde Ekono-

mi Bakanlığımız tarafından açıklanacak yeni bir farklı pazarlara 
farklı teşviklerle beraber yeni ihracat teşviklerimiz de var. Bunun-
la ilgili önümüzdeki haftalar içerisinde kamuyla da paylaşılacak. 
Paylaşıldığı taktirde de sizin sahada karşılaştığınız, pazarlarda 
karşılaştığınız sorunların çözümü ve aynı zamanda yeni pazarlara 
ulaşma noktasında da teşvikleri görmüş olacaksınız. 

14 yıllık iktidarımız boyunca Türkiye’yi nereden nereye ge-
tirdiğimizi burada uzun uzadıya anlatmaya gerek yok.  Esasında 
burada bulunan herkes yaşayarak bunu gördü. Ama birkaç rakam 
vermek gerekirse mesela bütçe açığının milli gelire oranına baktı-
ğımızda biz yüzde 11’lerden yüzde 1’lere düşürmüşüz. Enflasyona 
baktığımızda çift hanelerden tek hanelere düşürmüşüzdür. Faiz 
oranlarına baktığınızda getirdiğimiz noktalar ortada. Bunu da 
yeterli görmüyoruz. Daha da düşmesi noktasında inşallah gayret 
gösteriyoruz. Göstermeye de devam edeceğiz. Amacımız ne? Ama-
cımız; Türkiye’yi büyütmek, sizleri büyütmek, ekonomiyi büyüt-
mek. Bununla ilgili bizler yapısal reformlarını ortaya koyuyoruz. 
Koymaya da devam ediyoruz. 

-Tek pencere sistemine geçiliyor
Değerli arkadaşlar bizler sizlerin önünü açmamız gerekir diye 

ifade ettik. Şimdi Gümrük ve Ticaret Bakanlığı olarak, özellikle 
bu ayın sonu itibariyle tek pencere sistemine geçiyoruz. Tek pen-
cere sistemi ne demek? Sizin ihracat yada ithalata bir noktada 
başlayıp bir noktada bitirmeniz. Kapı kapı evrak toplamak için 
Bakanlıklarda dolaşmanıza artık gerek yok. Elektronik ortamda 
o evrakların tamamını temin edeceksiniz. Tabi sadece bunu yap-
makla da iş bitmiyor. 

-Laboratuvar havuzu kurulacak
Biliyorsunuz ithalatta ve ihracatta birçok laboratuar tahlille-

ri gerekiyor. Ben Bakanlığa geldikten sonra inceledim. Bunların 

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci

Tüm amacımız sanayicinin önünü açmak
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dört de biri bizim Bakanlıkla ilgili. Dörtte üçü diğer bakanlıkların 
talepleri ve onların uhdesinde. Şimdi inşallah önümüzdeki dönem 
bir çalışma başlatarak bu laboratuar hizmetlerini de tek pencere 
gibi bir havuzda toplayıp, işte Gıda ve Hayvancılık Bakanlığının 
laboratuar sonuçlarını beklemekten Sağlık Bakanlığı’nın veya 
Bilim Sanayi Teknoloji Bakanlığı’nın laboratuar sonuçlarını gün-
lerce beklemektense bunları bir havuz içerisinde bütün laboratu-
arları toplayıp kısa zamanda ve bunların elektronik ortamda da 
birbirini görecek şekilde hayata geçirmek istiyoruz. Böylelikle 
sizin hem ihracatınızı kolaylaştırmak hem de İthalatınızı kolay-
laştırmak istiyoruz. İthalatı niye kolaylaştırmak istiyoruz. Çünkü 
bizim ülkemiz yarı mamulü ithal ediyor. Ve buralarda işleyip hızlı 
bir şekilde pazarlara ulaştırması gerekiyor. Onun için biz ithalatı 
da yavaşlatan değil, onu da belli ölçülerde hızlandıran ve oradan 
gelen ham maddelerle tekrar üretimi sağlayıp yurt dışı pazarlarına 
ulaştırmak istiyoruz. 

-Kocaeli’ye lojistik ticaret merkezi
Kocaeli önemli bir lojistik üs. Ve bizim önümüzdeki dönemde 

inşallah Kocaeli için düşündüğümüz Lojistik Ticaret Merkezleri 
oluşturma fikirlerimiz var. Bunun alt yapısını oluşturduktan sonra 
bu ortamlarda ve Kocaeli’nin Büyükşehir Belediye Başkanlarımıza 
ve Milletvekillerimize inşallah bunu paylaşıp bunu hayata geçir-
mek istiyoruz. Niye? Biz sadece lojistiği bir taşıma veya depolama 
aracı olarak görmüyoruz. Buralarda aynı zamanda ticaret yapıla-
bilen, mal alıp satılabilen, sağlıklı depolamaları olsun. Buradan 
dağıtım kanalları olsun. Başka ülkelere rahatlıkla gönderilebilsin. 
Tıpkı Dubai’deki gibi, Singapur’daki gibi, Honkong’daki gibi ti-
caret merkezlerinin bir örneklerini de lojistik alt yapısı mümkün 
olan şehirlerde gerçekleştirmek istiyoruz. Kocaeli de bu anlamıyla 
önemli bir merkezimiz diye düşünüyorum. 

-Yatırım Ajansları’nın çalışma şekli değişecek
Değerli arkadaşlar tabi biz bu hizmetleri yaparken Türkiye’nin 

istikrarının çok önemli olduğunu biliyoruz. Ekonominin güven üze-
rine kurulduğunu biliyoruz. Güvenin zedelendiği an ekonominin de 
aynı zamanda geriye doğru gittiğini veya daraldığını görüyoruz. 
Bunun için Türkiye’nin yatırım yapılabilir ülkeler noktasındaki 
sıralamasını üste çıkarmamız lazım. Özellikle doğrudan yatırım-
ları ülkemize hızlı bir şekilde çekebilmemiz gerekiyor. Bunun için 
de ciddi adımlar atmamız lazım. Mevcut düzenlemelerimizde biz 
yurtdışından yatırımcıyı getiriyoruz. Buradaki prosödür içerisinde 
adam iki senede yatırımına başlayamıyor. Ondan sonrada üretime 
geçemediği için ya bıkıyor ya bu kadar sabırlı değil. Veya üretime 
geçiyor. Onu gören diğer yatırımcılar illallah diyor daha Türkiye’ye 
yatırım yapma niyeti varsa da bundan vazgeçiyor. Bunun için de 
ciddi bir çalışma ortaya koymamız lazım. 

Bizim Başbakanlık Yatırım Ajanslarımız var. Ama Yatırım 
Ajanslarında sadece danışmanlık hizmeti veriyoruz. Ama biz is-
tiyoruz ki, Başbakanlık Yatırım Ajansları bir müşavirlik firmaları 
gibi tıpkı Gümrük Müşaviri gibi, tıpkı Hukuk Müşaviri gibi tek bir 
noktaya başvursun yurt dışından gelen yatırımcı. Belediyelerden 
izinlerine kadar, Bakanlıkdaki izinlerine kadar oradaki arkadaşla-
rımız o işleri takip etsinler. 
Ve her şeyi de, harç ne kadar 
yatırılacak, şu izin için ne 
kadar ücret ödenecek veya 
şu işlem için nereye başvu-
rulacak bunların tamamını 
da sürelere tabi olarak ada-
ma baştan ortaya koysun. 
Bununla ilgili de inşallah 
önümüzdeki dönem ciddi bir 
çalışmayı hep beraber diğer 
bakanlarımızla beraber or-
taya koyup hayata geçirmek 

istiyoruz. 

-Şirket kurmak ve tasfiye etmek kolaylaştı
Türkiye konumu itibariyle, lokasyonu itibariyle bu yatırımları 

rahatlıkla çıkabilecek ülke. Ama sıralamalara baktığımızda iş ya-
pabilme sıralamasında Türkiye’nin gerilerde olduğunu görüyoruz. 
Biz bu anlamda Bakanlık olarak üzerimize düşeni yaparak şirket 
kurmaları 2 güne indirdik. Daha önce yedi sekiz gündü bunu iki 
güne çektik. Bu da yetmez özellikle tasfiye noktasında sıkıntılar 
vardı. Bir şirketi tasfiye ettiğinizde bir buçuk yıl sürüyordu. Şimdi 
bunu da Başbakanlığa sevk ettiğimiz yasa tasarısıyla beraber altı 
aya çekmiş oluyoruz. Böylelikle sizlerin hem zamanınızı, hem de 
yeni maliyetlerden kurtulmanızı istiyoruz. Örneğin orada yüz bin 
liralık şirket kuracaksanız bunun maliyeti üç bin lira kadardı. Şim-
di yeni yapmış olduğumuz düzenlemeyle beraber bunu sekiz yüz 
yetmiş beş liraya kadar düşürdük. Bunu bir milyon yaparsanız ona 
göre katmanları düşüyor. Bunu niye yaptık? Türkiye’de iş yapabil-
me sıralamasını daha yukarılara çıkartabilme adına yaptık. 

Sizlerden gelen çek ile ilgili talep vardı. Bununla ilgili yasa 
tasarısında biz Başbakanlığa gönderdik. İnşallah onlar da meclise 
kısa zamanda gönderecekler.  Orada da çok önemli düzenlemeler 
gerçekleştiriyoruz. 

-Kare kodlu çek yeniliği
Özellikle çekte kare kodu getirerek. Kare kodu nedir diye sorar-

sanız arkadaşlar, bankaların gördüğü bütün riskleri çek alan insan 
da görecek. Şirketin kaç yıllık şirket olduğunu, ne kadar hangi ban-
kadan çek kullandığını, daha önce o çek üzerinde tedbir kararı var 
mı? Yok mu? Veya iflas erteleme var mı? Onu görmüş olacaksınız. 
Veya çek ödemediyse ne kadarlık mebla, hangi tarihlerde ödemedi. 
Bunu göreceksiniz. Yani Bankalar Birliğinin risk merkezinin gördü-
ğü bütün riskleri sizler de görüp ona göre karar vermiş olacaksınız. 
Bu da yetmez bir de o şirketin Yönetim Kurulunda dahi olsa, çek 
kesmeye yetkili olmasa dahi eğer o şirketin kesmiş olduğu çek öden-
memişse yeni bir şirket kurarak onun yetkilisi veya Yönetim Kuru-
lunda yer alamayacak. Taki o çeki ödeyene kadar. Buda önemli bir 
yaptırımdır diye düşünüyoruz. Tabi Mernis numarası, eğer şahışsa 
T.C. Kimlik numarasını yazmasına kadar, o zincirin görünmesine 
kadar birçok yenilik var. Bundaki amacımız ne? Çeke bir ciddiyet ve 
itibar kazandırmak. Hapis cezası kalktıktan sonra birçok çek nok-
tasında ödenmeme noktasında esasında Bankalar Birliğinin verile-
rine baktığımız da çok büyük rakamlar, oynamalar yok. Yine yüzde 
üçlerde, üç buçuklarda. Ama Kamuoyunda şöyle bir şey var. Artık 
çekin güveni kalmadı, itibarı kalmadı. Tekrardan bu güven ve itibarı 
sağlayarak biliyorsunuz çekler bizde kredi aracı bu kredinin daha 
sağlıklı işlemesini istiyoruz. 

-İflas ertelemeleri kötüye kullanılmamalı
Tabi yine sizlerden gelen önemli bir talep var. Bilmiyorum bura-

larda var mıdır iflas ertelemelerin arttığını, bunun da özellikle kötü 
niyetli iflas ertelemelerin arttığı ifade ediliyor. Gerçekten de baktığı-
mızda oran olarak yükseldiğini görüyoruz. Bunların bir kısmı da hiç 
iflas ertelemeye gitmeden de toparlanabilecek şirketler. Hiç o riskle-

ri veya kendi varlıklarını zorlamadan 
kolaycılığa kaçarak bu şekilde kötü 
niyetli iflas ertelemelere gidiyorlar. 
Ve böylelikle o zincir içerisindeki bir-
çok arkadaşımızın da iflasına veya 
zor duruma düşmesine neden oluyor. 
Bununla ilgili de Adalet bakanlığı-
mızla birlikte çalışmalarımızı niha-
yete erdirmek üzereyiz. İnşallah iki 
Bakan olarak kararımızı verdikten 
sonra bunu Kamuoyunun görüşüne 
de açıp, kısa zaman da Meclisin hu-
zuruna getirmek istiyoruz. 
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Uluslararası Fuar Merkezinde düzenlenen açılış töre-
nine, Kocaeli Valisi Hasan Basri Güzeloğlu, Kocaeli Mil-
letvekili Radiye Sezer Katırcıoğlu, Büyükşehir Belediye 
Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, Deniz Kuvvetleri Komu-
tanlığı İkmal Daire Başkanı Tuğamiral Hasan Kulaç, İz-
mit Kaymakamı Ersin Emiroğlu, TÜYAP Yönetim Kurulu 
Başkanı Bülent Ünal, Kocaeli Sanayi Odası Başkanı Ayhan 
Zeytinoğlu,Kocaeli Ticaret Odası Başkanı Murat Özdağ, 
TÜYAP Anadolu Fuarları Genel Müdürü Cihat Alagöz,  
Sakarya Sanayi ve Ticaret Odası Başkanı Günay Güneş, 
Düzce Sanayi ve Ticaret Odası Başkanı Fahri Çakır, Sana-
yiciler, İşadamları, Oda Başkanları ve davetliler katıldı.

SANTEK’16’nın ilk açılış konuşmasını yapan TÜYAP 
Anadolu Fuarları Genel Müdürü Cihat Alagöz, öncelikli 

amaçlarının Kocaeli’de marka haline gelmiş fuarların ni-
celiğini ve niteliğini artırmak olduğunu vurguladı. 

- Bülent Ünal: Çok rekabetçi bir 
sektörde faaliyet gösteriyoruz
TÜYAP Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Ünal da fu-

arcılık sektöründe 37. yılı geride bıraktıklarını, açılışını 
gerçekleştirdikleri SANTEK 2016’nın düzenledikleri bin 
683’üncü fuar olduğunu kaydetti. Yurt içi ve yurt dışında 
gösterdikleri yoğun çabayla Türkiye’de çok sayıda firmanın 
ihracat yapmasını sağladıklarını vurgulayan Ünal, “37 yıl 

içinde düzenlediğimiz fuarlarda 179 ülkeden 275 bin fir-
maya hizmet vermişiz. Bu ülkelerden de 46 milyonu aşkını 
ziyaretçiyi’de Türkiye’de ağırlamışız.” dedi. 

KOTO Başkanı Murat Özdağ da Kocaeli’nin hem coğra-
fi konumu hem ülke ekonomisindeki ağırlığı hem de sosyo-
lojik açıdan ülkenin tüm renklerini barındıran mozaiğiyle 
Türkiye’yi güzel yarınlara taşıyacak en güçlü kentlerden 
biri olduğunu belirterek, bu kapsamda kentin iş dünyasının 
iş hacmini geliştirecek, rekabet gücünü artıracak ve mar-
ka değerini yukarılara taşıyacak her türlü adımı atmaya 
çalıştıklarını söyledi. Fuarda farklı sektörlerden ülkenin 
önde gelen 250 firma ve firma temsilciliğini ağırladıklarını 
vurguladı.

-Zeytinoğlu: SANTEK Fuarlarının 
en büyüğünü bu yıl düzenledik
Kocaeli Sanayi Odası Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, hem 

alan hem de katılımcı firma sayısı bakımından SANTEK 
fuarlarının en büyüğünü bu yıl gerçekleştirdiklerine dikkat 
çekerek, 35 yılık fuar tecrübesine sahip TÜYAP’ın SAN-
TEK Fuarı’nı daha ileri noktalara taşıyacağına inandıkla-
rını ifade etti. KSO Başkanı Zeytinoğlu, SANTEK’16’nın 
en cazip yanının, gerçekleştirdikleri eş zamanlı etkinlikler 
olduğunu vurgulayarak, “Match4Industry etkinliği bun-
lardan biri. Bölgemizdeki firmalarımızı, yabancı firmalar 
ile buluşturuyoruz. Ne yazık ki bu sene güvenlik nedeniy-

SANTEK’16 - 3’üncü Doğu 
Marmara Sanayi ve Teknoloji 
Fuarı başarı ile tamamlandı

SANTEK 2016 - 3. Doğu Marmara Sanayi ve Teknoloji Fuarı il protokolünün katılımıyla Kocaeli Büyükşehir 
Belediyesi Uluslar arası Fuar Merkezi’nde gerçekleştirildi.

26-29 Mayıs 2016 tarihleri arasında düzenlenen 3. Doğu Marmara Sanayi ve Teknoloji Fuarı - 
SANTEK’16’da Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, ASELSAN ve ROKETSAN katılırken, tedarikçi firmalarımız 
ile bir araya getirilerek ikili iş görüşmeleri yapmaları sağlandı. SANTEK fuarı ile eş zamanlı olarak ROKET-

SAN 184 adet görüşme, ASELSAN 114 adet görüşme ve Deniz Kuvvetleri Komtanlığı 132 adet görüşme  
gerçekleştirildi.
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le, beklediğimiz katılımı yakalayamadık. Bu sene sadece 10 
farklı ülkeden, 43 yabancı firmamızı ağırlıyoruz. 1.000’in 
üzerinde ikili iş görüşmesi hedefliyoruz. Yeri gelmişken, bu 
yıl da yabancı firmaların konaklama giderlerini karşılayan 
Ekonomi Bakanlığımıza desteklerinden ötürü teşekkür et-
mek istiyorum. Diğer taraftan, Dünyanın önde gelen makine 
tasarımcıları fuarda iki gün boyunca sunumlar yapacaklar.” 
dedi.

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaos-
manoğlu, “Fuarımızın hayırlı olmasını diliyoruz. Kocaeli 

Türkiye’nin en hareketli ve en çok 
üreten illerindendir. Üretimin ve ti-
caretin olduğu bu tür illerde böyle-
sine fuarlar daha çok yapılmalıdır. 
Ancak biz bu fuar alanını maalesef 
bu güne kadar istediğimiz gibi de-
ğerlendirmiş değiliz. Bu anlamda 
TÜYAP gibi fuar alanında ciddi 
çalışmaları olan bir yapının da bu 
anlamda yanımızda olmasını istiyo-
ruz.” açıklamasında bulundu.

Kocaeli Valisi  Hasan Basri Gü-
zeloğlu yaptığı konuşmalarında; 
“İlimiz ve Ülkemiz için anlamlı, 
değerli ve önemli bir buluşma olan, 
SANTEK fuarının açılışında sizlerle 
birlikte olmaktan, bu ortamı paylaş-
maktan ve böylesi önemli bir etkin-
liğe ev sahipliği yapmaktan duydu-
ğum mutluluğu belirtmek istiyorum. 
Kocaeli, sadece il ve ilçe ölçeğinde 
değil, Türkiye’nin aydınlık güçlü 

yarınlara taşınmasında, 2023 dahil temel hedeflerine ulaş-
masında, insanına zenginlik, gelir ve değer olarak üretimin 
dönüşmesine öncülük eden bir Büyükşehir.

13 Organize Sanayi Bölgesi, 3 Serbest Bölgesi ve Tek-
noparkı olan, Türkiye’nin en fazla araştırma geliştirme mer-
kezlerinin özel sektöre ait olarak aktif ve etkin olan, Üni-
versitelerindeki teknoloji transfer ofisleriyle, Marka patent 
tescillerinde Türkiye’nin en önünde olan ve şüphesiz bütün 
bunların daha ötesini yapabilecek, bir Büyükşehir.

21’nci Yüzyıl bilgi ekonomisinin temel kavramları olan, 
bilgi ekonomisine dayalı temel değerler olan, yazılım ve bi-
lişim alanından başlayarak, bütün sektörlerde beklenilen 
hedeflerin elde edilmesine katkı sağlamayı istiyor ve gayret 
ediyoruz. limiz Türkiye’nin değişim sürecinde sahip olduğu 
üretim çeşitliliğinde, imalat sanayinin yüzde 15’ini, temel 
stratejik bütün sektörler dahil dış ticaretin yaklaşık yüzde 
20’sini tek başına gerçekleştiren bir Büyükşehir kimliği ta-
şımanın ötesinde, Bilişim Vadisi, Üniversitelere bağlı araş-
tırma ve geliştirme merkezleri, il sınırlarımızda bulunan 
TÜBİTAK AR-GE, Türkiye’nin en önemli araştırma ve labo-
ratuvar merkezlerine sahip bulunmaktadır. 

Şüphesiz en önemli hedefimiz ve ortak amacımız olan 
yerli otomobilden, milli tanka, milli gemiden, milli helikop-
terine kadar artık millileştirilmiş, bu ülke insanının, ekono

Açılış kurdelasını Vali Güzeloğlu ve kalabalık protokol 
grubu birlikte kestiler
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misinin ve gücünün ortaya koyduğu hedefleri gerçekleş-
tirmek noktasında bir büyük heyecanı hissetmekteyiz.

SANTEK, bugün bütün bu heyecanların ve üretimi ger-
çekleştiren, Türkiye’nin 13-14 yılda gerçekleştirdiği çok 

büyük ekonomik dönüşümün gerçek 
kahramanı, üretici sanayicilerimizin 
karşılıklı ulusal ve uluslararası tica-
ri bağlantılarının gerçekleştireceği, 
savunma sanayinden başlayarak 
uzay sanayine kadar, bir dizi temel 
bütün stratejik sektörlerde konumun 
bileşenleri ve paydaşlarıyla buluşu-
larak ortak bir sinerji yaratılacağı 
çok önemli bir buluşmanın adıdır. 
“dedi.

Şüphesiz ki gerçekleştirilecek 
bu buluşmalar ilimizden başlayarak 
ülkemiz ekonomisine kadar artan ve 
çoğalan bir perspektifte değer kata-
caktır. Biz bilgi ekonomisinde, Türk 
insanının bilgisini, emeğini, güç ve 
gönül birliğini katarak, büyük he-
defleri gerçekleştireceğine inanı-
yoruz.  Kararlılığımız, çabamız ve 
amacımız budur.

Konuşmalardan sonra SANTEK 
2016-3. Doğu Marmara Sanayi ve 

Teknoloji Fuarı’nın açılış kurdelesi Valimiz Sayın Hasan 
Basri Güzeloğlu ve protokol üyeleri tarafından kesilerek, 
fuar alanında bulunan stantlar dolaşıldı.

Açılışa katılan protokol ve ziyaretçiler

Protokol, Kaya şirketler grubu standında 
görülüyor

Protokol Odamız standını gezerek bilgi aldı

Zeytinoğlu standları tek tek gezerek katılımcılar-
la sohbet etti 

Fuarın en çok ilgi gören standlarından Donanma 
standında protokol fotoğraf çektirmeyi ihmal 

etmedi
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Zeytinoğlu TİO Otomasyon standını da ziyaret etti Zeytinoğlu Haseller standında görülüyor

Zeytinoğlu, Kordsa Global standının ziyaretinde 
görülüyor

Zeytinoğlu ve Kösele Deniz Kuvvetleri ve Donanma 
standını ziyaret ettiler

Zeytinoğlu ve Turabi fuarda yoğun emek harca-
yan personel ile birlikte görünüyor

Donanma Komutanı Oramiral Veysel KÖSELE 
KSO Standını gezdi 



�� Kocaeli Odavizyon

[fuar: Santek ►

Fuarda ilgi gören standlardan Roketsan

Gala yemeğinde protokol bir arada

Donanma Komutanı Zeytinoğlu Yem standını 
ziyaret etti

Zeytinoğlu HKTM standını gezerken

KSO Bşk. Zeytinoğlu Gala yemeğinde yabancı 
konuklara da hitaben konuşmasını ingilizce 

olarak yaptı
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Vali Yrd. Osman Sarı Gala yemeğinde fuardan 
duyduğu memnuniyeti dile getirdi

Gala Yemeğinde protokol, Tüyap yetkilileri ve 
Yabancı misafirler plaket töreninde

Gala yemeğine Türk ve yabancı misafirler yoğun ilgi gösterdi

Zeytinoğlu ve Tuğrul Bulgaristan
Yambol Ticaret Sanayi Odası Başkanı

Stoycho Stoychev, Match4Industry’e partner 
kurum olarak 2 kez üstüste heyet getirmeleri 

nedeniyle hediye takdim edildi

 Protokol tarafından Milun Stanojevic, Znam Co 
adlı Sırp Firmanın Sahibi ve Genel Müdürü’ne 

Match4Industry’e 3 kez üstüste katılması nedeni 
ile hediye takdim edildi
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Kocaeli Sanayi Odası; Kocaeli’de savunma sanayinin 
gelişimi amacıyla bugüne kadar birçok adım attı. Bu adım-
ları 2016 yılında daha da ileriye götürerek KSO üyelerinin 
savunma ve havacılık sanayinin tedarikçisi konumuna gele-
bilmesi için çalışmalar yapmaya devam ediyor. KSO tara-
fından yürütülen “Savunma Sanayi Yerlileştirme Projesi” 
kapsamında; üye firmalar ile “Deniz Kuvvetleri Komutanlı-
ğı, ASELSAN ve ROKETSAN”ın işbirliği yaparak projeler 
üretmesi için çalışmalar yapılıyor.

Bu projenin amacı; Türk Silahlı Kuvvetleri envanterin-
de bulunan yerli malzeme oranını arttırabilmek, yurtdışın-
dan tedarik edilen malzemelerin Kocaeli’ndeki yerli sanayi 
imkânları ile üretilebilirliğini tespit etmek ve yurtiçinden 
temin edilen malzemelerde rekabet ortamını tesis etmek-
tir.

 “Savunma Sanayi Yerlileştirme Projesi” kapsamında 
KSO bugüne kadar;

• Envanter Çalışmaları: Savunma sanayine tedarikçi 
olmak isteyen üyelerin envanterinin çıkarıldığı anket ça-
lışmaları yaptı.

• Tedarikçi Günü Etkinlikleri: 15.02.2016 tarihinde 
Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Tedarikçi Günü, 12.04.2016 
tarihinde ise ASELSAN Tedarikçi Günü Etkinliği düzen-
ledi.

• Saha Ziyaretleri: Deniz Kuvvetleri Komutanlığı ile 
birlikte 25 adet firmaya ziyaret gerçekleştirdi.

• KSO; projenin bu aşamasında; “ASELSAN, ROKET-
SAN ve Deniz Kuvvetleri Komutanlığı”nın yetkilileri ile 
savunma ve havacılık sanayinin tedarikçisi olabilecek üye 
firmalarını 26 - 29 Mayıs 2016 tarihleri arasında düzenle-
nen SANTEK 2016 - 3. Doğu Marmara Sanayi ve Teknolo-
ji Fuarı’nda bir araya getirdi. Ayrıca fuar alanında, Deniz 
Kuvvetleri Komutanlığı ‘Yerlileştirme Sergisi’ açarak, it-
hal edilen bazı ürünleri sergiledi.

•Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, ASELSAN ve 
ROKETSAN’ın ilgili birimlerinin katıldığı fuarda yoğun iş 
görüşmeleri yapıldı. Fuar alanında; ASELSAN tarafından 
114 adet, ROKETSAN tarafından 184 adet ve Deniz Kuv-
vetleri Komutanlığı tarafından 132 adet olmak üzere top-
lam 430 ikili iş görüşmesi yapıldı. 

KSO, Üyelerini “Deniz Kuvvetleri 
Komutanlığı”, “Aselsan” ve “Roketsan” 
ile SANTEK 2016’da bir Araya Getirdi
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w w w . k a n c a . c o m . t r

DESIGN   FORGE   SAFETY

YIL

Boğaziçi 
Köprüsü  
hizmette.

1973
Fatih Sultan
Mehmet 
Köprüsü  açıldı.

1988
Keban Barajı 
faaliyette.

1975
TRT Televizyonu
renkli yayında.

1982 2015
Türk bilim 
adamı Prof. Dr. 
Aziz Sancar 
Nobel Kimya 
ödülünü aldı.

2016
Körfez Geçiş  
Köprüsü açılacak.

Türk Milli 
Futbol Takımı 
Dünya 
üçüncüsü.

2002
Türkiye 
Gümrük 
Birliği’nde.

1996
Sertap Erener 
Eurovizyon’da
birinci.

2003

Yarım yüzyıl önce, 1966 yılında 5 kişilik bir atölyede üretime başladık. 
Türkiye değişti, biz geliştik... Türkiye’de el aletleri alanında ilk üretici, ilk 
ihracatçı ve ilk Ar-Ge merkezi olduk. 50. yılımızda 500 çalışanımızla 
sadece Türkiye’nin değil, Avrupa’nın da lider el aletleri üreticileri arasındayız. 
Ve, 5 kıta 50 ülkede usta ellerin tercihi. 
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Bu yıl beşincisi düzenlenen Mat-
ch4Industry etkinliği, en önemli 
eşleştirme platformlarından biri 
olarak firmaların dünya pazarına 
açılmalarında ve iş ağlarını genişlet-
melerinde köprü görevini üstlenmeyi 
sürdürüyor.

Match4Industry etkinliği ile fir-
malar; ticari ve teknolojik işbirliği 
geliştirmek, yeni iş bağlantıları kur-
mak ve endüstrideki son gelişmele-
ri takip etmek üzere Kocaeli’de bir 
araya geldi. Avrupa ülkeleri başta 
olmak üzere 11 farklı ülkeden 150 
firmanın katılım gösterdiği etkinlik-
te 750 ikili iş görüşmesi gerçekleşti. 

Etkinlikte, otomotiv yan sanayi, 
makine, metal, plastik, kauçuk, las-
tik, kimya, yapı ve yapı materyalleri, 
enerji, çevre, elektrik-elektronik, bi-
lişim ve iletişim teknolojileri sektö-
ründe faaliyet gösteren firmalar yer 
aldı.

Match4Industry kapsamında, iş-
birliği yapmak isteyen bölge firma-
ları, yabancı firma yetkililerini işlet-
melerinde ağırlama fırsatı yakaladı. 
Yabancı katılımcıların bölgedeki ya-
tırım, üretim ve sunulan hizmetleri 
yerinde değerlendirmeleri amacıyla, 
TOSB Otomotiv Yan Sanayi İhtisas 
Organize Sanayi Bölgesi ve bölgede-
ki lider üretici firmalara saha ziya-
retinde bulunuldu.   

Yerli ve yabancı firmaların doğru 
ortaklıklara adım atabilmeleri için 
etkinlik öncesi eşleştirme programı 
desteği verilirken, etkinlik sonrasın-
da da katılımcı firmaların işbirlikle-
rini verimli bir şekilde gerçekleştir-
mesi adına Doğu Marmara ABİGEM 
tarafından danışmanlık hizmeti ve-
rilmeye devam ediyor.

‘Match4Industry İkili İş 
Görüşmeleri’ etkinliği 

SANTEK Fuarı’nda gerçekleşti
SANTEK Sanayi ve Teknoloji 
Fuarı’na damga vuran Matc-

h4Industry İkili İş Görüşmeleri 
Avrupa İşletmeler Ağı üyesi 
Doğu Marmara ABİGEM ve 

Kocaeli Sanayi Odası işbirliğin-
de, 26-27 Mayıs tarihlerinde 

gerçekleşti.

[fuar: Santek ►
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Türkiye Cern Teknoloji Transfer Ofisleri 
Zirvesi İstanbul’da gerçekleştirildi

Türkiye CERN Teknoloji Transfer Ofisleri Zirvesi 30 
Mayıs 2016 tarihinde İstanbul Bilgi Üniversitesi ev sa-
hipliğinde yapıldı. 

İstanbul Bilgi Üniversitesi Yüksek Enerji Fizi-
ği Uygulama ve Araştırma Merkezi, TOBB ETÜ ve 
TOBB işbirliği ile düzenlenen zirveye teknoloji transfer 
ofislerimiz(TTO), firmalarımız, üniversitelerimizden 
öğretim üyelerimiz ile kamu kurum ve kuruluşlarımızdan 
temsilciler katıldı. 

TOBB CERN Sanayi İrtibat Ofisi, zirvede CERN Ortak 
Üyeliği ile elde edilen pek çok kazanımların yanında, 
Teknoloji Transferi alanında CERN de açılan fırsatlar 
hakkında kısa bilgiler sundu.

İstanbul Bilgi Üniversitesi Yüksek Enerji Fiziği Uygu-
lama ve Araştırma Merkezi Direktörü Prof. Serkant Ali 
Çetin, Türkiye’nin bilimsel alanda katıldığı projeler, pro-
jelerin konuları ve ilgili Üniversitelerin yaptığı çalışmalar 
ile iletişim bilgileri hakkında kısa bir sunumda bulundu.

CERN Teknoloji Transfer Ofisi Grup Lideri Dr. Gi-

ovanni Anelli ise CERN de yürütülen çalışmalardan 
doğan teknolojik yenilikler ve bu yeniliklerin üye ülke-
lerdeki araştırmacı ve firmalarla paylaşımından çeşitli 
örnekler sundu.  

CERN teknolojilerinin paylaşımı ile doğan yeni şir-
ketler veya yeni ürünler hakkında bilgiler yanında halen 
CERN portföyünde yer alan ve kullanıma açık teknoloji-
ler ile bunların Türk araştırmacı ve firmalarla paylaşımın-
da nasıl bir yol izlenebileceği konularında açıklamalar 
yaptı.  

Yine Türkiye de Ar-Ge faaliyetlerinde bulunan kurum 
ve firmaların ihtiyaç duydukları teknolojik işbirliği imkan-
larının CERN deki teknolojiler ile ilgili olması durumunda 
izlenecek prosedürlerinde tartışıldığı oturum, karşılıklı 
soru ve cevap bölümü ile son buldu.

31 Mayıs Salı günü ise başvuruda bulunup kayıt 
yaptıran TTO ve firmalarımız, Dr. Giovanni Anelli ile bire-
bir görüşmelerde bulunarak kendi alanları ve çalışmaları 
hakkında bilgi alışverişinde bulundular.
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Kocaeli Sanayi Odası (KSO)  ve Gümrük ve Ticaret Mü-
fettişleri Derneği işbirliği ile ‘Gümrük Denetimleri ve Yet-
kilendirilmiş Yükümlü’ konulu panele çok büyük ilgi göste-
rildi. KSO Meclis toplantı  salonunun dolması sonrası sergi 
salonunu da dolduran izleyicilere  kapalı devre Televizyon 
sistemi ile panel aktarıldı.

Toplantının açış konuşmalarını gerçekleştiren Gümrük 
ve Ticaret Müfettişleri Dernek Başkanı Sami Ceyhan, Doğu 
Marmara Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürü Musa Ayde-
mir, kuruluşlarının çalışmalarını özetlediler. KSO Başkanı 
Ayhan Zeytinoğlu; “Gümrük mevzuatındaki değişiklikler 
firmalarımızı çeşitli sebeplerle olumlu veya olumsuz şekilde 
etkileyebilmekte. Bu noktada; firmaların mevzuatlara uyum 
kabiliyetleri önem taşıyor.

Kocaeli Sanayi Odası olarak bu kapsamda firmalarımızı 
bilgilendirmeye ve bilinçlendirmeye önem veriyoruz.” dedi.

KSO Başkanı Zeytinoğlu şunları kaydetti:
“Bugünkü panelimizde; Denetimlerin kapsam ve süreç-

leri ile Dış ticarette işlerini daha güvenli ve hızlı nasıl ya-
pabilecekleri konusunda YYS (Yetkilendirilmiş Yükümlü 
Statüsü) sisteminin avantaj ve kolaylıkları hakkında bilgiler 
paylaşılacak. Firmalarımıza düşen görev; uygulamaları iyi 
öğrenip, eksiklerini gidermeleridir. Ancak; sürekli kontrol-
ler de, firmalarımızın kendilerini potansiyel kaçakçı olarak 
hissetmelerine neden olabiliyor. Temennimiz; bu denetimle-
rin karşılıklı güven ve anlayış içerisinde gerçekleşmesidir.”

Toplantıda daha sonra GTMD Akademik Danışmanı Prof.
Dr.Ersan Öz Moderatörlüğünde 2 bölümden oluşan Panel 
gerçekleştirildi. Panelin ilk oturumunda “Sonradan Kon-
trol ve Gümrük Denetimleri” konusunda  Gümrük ve Tica-
ret Başmüfettişi Muhammet Ali Baylan,Gümrük ve Ticaret 
Müfettişi Fatih Uzun ve KPMG Turkey ,Gümrük ve Ticaret 
Bölüm Başkanı Murat Palaoğlu açıklamalarda bulundular. 

Firmalarda yapılan denetimlerin kapsam ve süreçleri; 
müfettis, idareciler ve sektör temsilcilerince paylasıldı. İkin-
ci oturumda ise “YYS Uygulaması” konusunda ise Gümrük 
ve Ticaret Başmüfettişi Gökhan Terzi,DHL Gümrük Direktö-
rü İbrahim Halil Öztürk ve Gümrük /Antrepo Koordinatörü 

TÜPRAŞ’tan Suat Öğretmen bilgi verdiler. Firmalarin dis 
ticarette islerini daha güvenli ve hızli nasıl yapabilecekleri 
konusunda YYS (Yetkilendirilmiş Yükümlü Statüsü) siste-
minin avantaj ve kolaylıkları aktarıldı.

KSO’daki ‘Gümrük Denetimleri ve 
Yetkilendirilmiş Yükümlü Paneli’ 

büyük ilgi gördü

KSO Başkanı Ayhan Zeytinoğlu

Doğu Marmara Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürü 
Musa Aydemir

KSO’da Prof.Dr. Ersan Öz Moderatörlüğünde yapılan 
Panellerin ilk oturumunda Muhammmet Ali Baylan,Fatih 

Uzun ve Murat Palaoğlu sunum gerçekleştirdiler

KSO’daki Gümrük Denetimleri panelinde Meclis salonu 
tamamen doldu
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Kocaali Sanayi Odası tarafından üyelerini bilgilendir-
mek amacıyla TOSB Bölge Müdürlüğü Seminer Salonu’nda 
“Alacak Riski Yönetimi” konulu seminer gerçekleştirildi. 

Risk yönetimi nedir?, Tahsilat Riskleri Nelerdir?, Tah-
silatlar Nasıl Yönetilmeli! Sorularına cevapların arandı-
ğı seminerde, LD Yönetim Ve Bilişim Sistemleri Ortakla-
rı Nevzat ERDOK ve Okan BOZKURT tarafından; müşteri 
bilgilerinin temin edilmesi, sistemde güncellenmesi ve cari 

kartların yönetimi, satış fiyatlarının kontrata uygun olarak 
satış siparişlerine ve faturalara girişlerinin kontrolü vade 
farklarının, hedging maliyetlerinin, navlun maliyetlerinin 
peşin fiyat üzerine doğru eklendiğinin kontrolü, müşterilerin 
yıllık satış hacmine ve şirketin finansman yapısına/gücüne 
göre müşteri bazında sipariş ve sevkiyat limitleri belirleme, 
teminatsız limitlerin oluşturduğu risklerin farkındalığının 
firma özelinde oluşturulması ve bu risklerin yönetilmesi vb. 
gibi konularda detaylı bilgiler verildi.

‘Alacak Riski Yönetimi’ 
semineri gerçekleştirildi

KSO Kimya komiteleri üyeleri 
Gümrükler Genel Müdürü Mustafa 
Gümüş’ü makamında ziyaret etti

Kocaeli Sanayi Odası Genel Sekreteri Memet B. Tura-
bi,  Solventaş Teknik Depolama A.Ş. Genel Müdürü ve KSO 
Meclis Üyesi Mustafa Kenan Selçuk, Kocaeli Sanayi Odası 
Kalite ve Çevre Uzmanı Aynur Hacıfettahoğlu ve Solventaş 
Teknik Depolama A.Ş. Gümrük Müşaviri Mustafa Soner 
Eroğlu’ndan oluşan heyet T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı 
Gümrükler Genel Müdürü Mutafa Gümüş’ü makamında zi-
yaret etti. Ziyarette; heyet tarafından Kocaeli İli’ndeki Güm-
rüklerdeki uygulamalar konusunda son dönemde yaşanan so-
runlar aktarıldı.  Özellikle Gümrük Teminatları konusunda 
uygulamalarda yaşanan sorunlar paylaşılarak, bu konuda 
bir standart oluşturulması ve Gümrük Antrepo Rejimi’ne uy-
gun olarak hareket edilmesi talep edildi. Gümrükler Genel 
Müdürü Mutafa Gümüş en kısa sürede sorunları çözebilmek 
için çalışmalar yapacaklarını belirtti.



�� Kocaeli Odavizyon

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nın koordinasyonunda, 
sekretarya hizmetleri Ticaret İl Müdürlüğü tarafından yürü-
tülmek üzere Vali Yardımcısı, Ticaret İl Müdürlüğü, İl Milli 
Eğitim Müdürlüğü, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, Genç-
lik ve Spor İl Müdürlüğü, Büyükşehir Belediyesi, Kocaeli 
Sanayi Odası, Kocaeli Ticaret Odası, Kocaeli Üniversitesi, 
Kocaeli Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği, Esnaf ve Sa-
natkarlar Kredi Kefalet Kooperatifi, Kocaeli Ahilik Kültürü-
nü tanıtma ve Yaşatma Derneği, İzmit Belediyesi, Gölcük, 
Kocaeli, Derince, Darıca, Kandıra, Gebze, Karamürsel Es-
naf ve Sanatkarlar Odası’ndan oluşan İl Kutlama Komitesi 
Ahilik haftasını 25 Mayıs Perşembe günü İzmit Perşembe 
pazarı alanında vatandaşların da katılımı ile kutladı.

Kutlama Komitesi programına, Atatürk Anıtına çelenk 
sunma ve saygı duruşu ile başladı. 

Aynı gün Kocaeli Valisi Sayın Hasan Basri Güzeloğlu’nu 
ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Zekeriya Özak’ı ma-

kamında ziyaret eden komite,  ardından esnaf ve vatandaşlar 
ile Mehteran ekibi eşliğinde kutlama alanına doğru yürüyüş 
gerçekleştirdi.

Ahilik Haftası’nın anlam ve önemi hakkında yapılan ko-
nuşmaların ardından, torna ve tesviye meslek dalında birçok 
çırak ve kalfa yetiştiren aynı zamanda yurtiçinde ve yurt-
dışında mesleği ile ilgili birçok proje gerçekleştirerek Yılın 
İlin Ahisi seçilen  Feridun Balaban’a Vali Yardımcısı Dur-
sun Balaban, Sanayi ve Ticaret İl Müdürü Veysi Uzunkaya, 
Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Kemal Kaya 
tarafından törenle şed kuşatıldı. 

Ahilikle ilgili tiyatro gösterisi ve halk oyunlarının ar-
dından, geçmişten günümüze gelen  esnaf ve sanatkarların 
standları çeşitli ikramlar dahilinde ziyaret edildi.

Odamız ve Ticaret Odası sponsorluğunda, Ahilik Haftası 
kutlamaları kapsamında geleneksel olarak hazırlanan ahilik 
pilavı tüm katılımcılara ikram edildi. 

KSO ve KOTO Ahilik Haftası etkinlikleri 
kapsamında, vatandaşlara geleneksel 

Ahi pilavı ve tatlısı  ikram etti

KSO ve İktisadi Kalkınma Vakfı (İKV) 
işbirliğinde Türkiye - AB ilişkileri ele alındı

Kocaeli Sanayi Odası, 9 Mayıs 2016 tarihinde İktisadi 
Kalkınma Vakfı (IKV) işbirliğiyle “Türkiye – AB İlişkilerin-
de Ufuk Turu” başlıklı bir seminer düzenledi. Etkinlikte Tür-
kiye-AB ilişkilerindeki son gelişmeler, Gümrük Birliği’nin 
güncellenmesi tartışmaları, vize serbestliği diyaloğu ve geri 
kabul mekanizması ele alınırken AB programları aracılığıy-
la sağlanan hibeler ve diğer destek programları katılımcı-
larla paylaşıldı. 

Seminerin açılış konuşması KSO ve IKV Başkanı Ayhan 
Zeytinoğlu tarafından gerçekleştirildi. KSO ve IKV Başka-
nı Zeytinoğlu konuşmasına İKV’nin çalışmaları ve projele-
ri hakkında katılımcılara bilgi vererek başladı. Zeytinoğlu 
konuşmasının devamında İKV tarafından Türk kamuoyunda 
AB algısını ve AB üyeliğine destek düzeyini ölçmek üzere 

Realta araştırma şirketine yaptırılan anketin sonuçlarını ka-
tılımcılarla paylaştı. Araştırmanın bulgularına göre ankete 
katılanların yüzde 75’i Türkiye’nin AB üyeliğini destekler-
ken Türkiye’nin AB’ye üye olacağına inananların oranı yüz-
de 35,6 olarak ölçüldü.

İKV Genel Sekreteri Doç. Dr. Çiğdem Nas, Türkiye AB 
katılım müzakerelerine, gelinen son noktaya ve karşı karşıya 
kalınan sorunlara dair katılımcılarla görüşlerini paylaşırken 
müzakerelerin kilometre taşlarını ortaya koydu.

İKV Uzman Yardımcısı Ahmet ise vizesiz Avrupa için 
Türkiye’nin karşılamakla yükümlü olduğu 72 teknik kritere 
ilişkin bilgi verdi ve Avrupa Komisyonu tarafından 4 Mayıs 
2016 tarihinde yayımlanan 3’üncü Vize Serbestliği Raporu-
nu değerlendirdi. 

Toplantının devamında İKV Kıdemli Uzmanı Selen Ak-
ses Türkiye ile AB Gümrük Birliği’ne ve uluslararası ticaret 
sisteminde son duruma ilişkin sunumunu katılımcılarla pay-
laştı. Oturumun son konuşmacısı İKV Proje Müdürü Çisel 
İleri de AB’nin Türkiye’ye sağladığı fonlara ve mali destek-
lere ilişkin bir sunum gerçekleştirdi. İKV Proje Müdürü İle-
ri IPA fonlarıyla ilgili detaylı bilgi paylaştı ve Türkiye’nin 
2014-2020 yıllarını kapsayan dönemde 4.454 milyon avro 
tutarında mali yardımdan faydalanacağının altını çizdi. İleri 
ayrıca, Türkiye’nin Horizon 2020, CREATIVE EUROPE, 
COSME, EaSI, Erasmus+ gibi çok çeşitli AB programın-
dan faydalanabileceğini, KOBİ’lerin, sivil toplumun, öğren-
cilerin ve girişimcilerin toplamda 100 milyar avroya varan 
hibeler için proje başvurusunda bulunabileceğini belirtti.

 

[etkinlik ►
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Enerji Verimliliği Derneği, TÜBİTAK MAM, Kocaeli 
Büyükşehir Belediyesi ve Kocaeli Sanayi Odası (KSO) ortak 
proje gerçekleştirmek için 12 Mayıs 2016 tarihinde Kocaeli 
Sanayi Odasında toplantı gerçekleştirdi.

KSO ev sahipliğinde gerçekleştirilen toplantıya Enerji 
Verimliliği Derneği Genel Sekreteri Tekin Urhan, Yönetim 
Kurulu üyeleri Prof. Dr. Adem Kılıç, Umut Aydoğdu, Er-
can Altınkaya, TÜBİTAK MAM Malzeme Endüstrisi’nden 
Doç. Dr. Alp Osman Kodolbaş, Dr. Arif Sinan Alagöz, Alper 
Seçgin, Necdet Barlas, Kocaeli Büyükşehir Belediyesinden 
Enerji Üretim Şefi Adil 
Şirintaş, Enerji Verim-
liliği Şefi Tahsin Macit, 
Elektrik Mühendisi Ah-
met Gencer Proje Mühen-
disi Aydın Cenk Çatlıoğ-
lu, İzaydaş adına Yunus 
Durgun ve Kocaeli Sanayi 
Odası İş Geliştirme Me-
muru Yasemin Nur Yüce 
katıldı.

Enerji Verimliliği Der-
neği ve Kocaeli Büyükşe-
hir Belediyesi’nin Enerji 
Verimliliği Evi / Parkı 
projesi kapsamında ger-
çekleştirilen toplantıda 
TÜBİTAK MAM’ın Ener-
ji Verimliliği konusunda 
yapmış olduğu projeler 

incelenerek, Enerji Verimliliği Derneğinin üzerinde çalışmış 
olduğu projeler hakkında bilgi verildi. 

Enerji Verimliliği Evi / Parkı Projesi kapsamında her 
kurumdan birer temsilci belirlenerek, yapılacak olan çalış-
malar için belli zamanlarda işbirliği toplantılarına devam 
edilmesi ve proje için ön çalışmaların yapılması sonucunda 
en kısa sürede projenin hayata geçirilmesi kararlaştırıldı. 
İlimizde yapılacak olan proje ile ülkemizde enerjinin etkin 
ve verimli kullanılabilmesi için farkındalık oluşturulması 
amaçlanıyor.

Enerji verimliliği için 4 kurum 
ortak çalışma düzenledi
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Kocaeli Sanayi Odası’nın (KSO) Metal 
Döküm Sanayi Grubunu temsil eden 33’üncü 
Meslek Komitesi, 29 Mart 2016 tarihindeki 
Mart Ayı Toplantısının ardından üye ziyaret-
leri gerçekleştirdi. Ziyaret ekibinde 33’üncü 
Meslek Komitesinden Has Çelik firması tem-
silcisi Meclis Üyesi Adnan Naci Faydasıçok, 
Demisaş Döküm firması temsilcisi Komite 
Başkanı Hakan Yaşar, Anadolu Döküm fir-
ması temsilcisi Komite Başkan Yardımcısı 
Necmi Filizgök ve Körfez Döküm firması 
temsilcisi Komite Üyesi Yusuf Alan ile KSO 
Çayırova Temsilcisi Aytuğ Akyıldız bulundu.

Komite Üyelerinden Yusuf Alan’ın firma-
sı Körfez Döküm Sanayi ve Ticaret A.Ş.’de 
gerçekleşen Mart ayı komite toplantısının 
ardından Körfez Boru Limited Şirketi de 
ziyaret edildi. Toplantının ardından üye zi-
yaretlerine geçildi ve ilk olarak, Gebze Plas-
tikçiler Organize Bölgesi’nde (GEBOSB) bu-
lunan Onay Metal Pres Döküm Kalıp Sanayi 
ve Ticaret A.Ş.’de Fabrika Müdürü Kemal 
Toroman ile sektörel konular üzerine görüşül-
dü. Tesisteki üretim konusunda da bilgi alı-
narak beyaz eşya ve otomotiv yan sanayi ile 
kumanda panoları, kombiler için alüminyum-
dan mamül pres döküm parçalar imal edildiği 
öğrenildi.

İkinci olarak, yine GEPOSB’ta bulunan 
Ayhan Metal Pres Döküm Sanayi Ticaret 
A.Ş. Gebze Şubesi ziyaret edildi. Komite 
Üyelerini karşılayan İşletme Yöneticisi Ay-
şin Uluganer’e KSO faaliyetleri, Merkez ve 

Temsilciliklerden alınabilecek 
hizmetler ile Komite faaliyetleri 
hakkında bilgilendirme yapıldı. 
Bilgilendirmenin ardından Ulu-
ganer firmasını tanıtarak; “Te-
sisimizde, alüminyum ve zamak 
basınçlı döküm parçaları (tost ta-
vası, pankek tavası, hamsi balık 
tavası, mangal) imal ediyoruz.” 
dedi. 

Ziyaretler esnasında, 33’üncü 
Meslek Komitesi faaliyetleri-
nin yanı sıra Kocaeli Sanayi 
Odası’nın projeleri, eğitim ve se-
miner hizmetleri, yurt dışı fuar 
organizasyonları ve belge hizmet-
leri hakkında bilgiler aktarılırken 
firmaların sorunları ve talepleri 
dinlendi. 

33’üncü Meslek Komitesi
Metal Döküm Sanayi Grubu

üye ziyaretlerine başladı

Körfez Boru Ltd. Şti.

Ayhan Metal Press Döküm

Onay Metal Pres Döküm Kalıp San. ve Tic. AŞ.
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KSO Plastik ve Kauçuk Meslek Komiteleri 
Üniversite-Sanayi İşbirliği Kapsamında 
Gebze Teknik Üniversitesi’ni ziyaret etti

Kocaeli Sanayi Odası Plastik ve Kauçuk (12-13-
31-34.) Meslek Komite Üyeleri, Üniversite-Sanayi 
İşbirliği Kapsamında, Gebze Teknik Üniversitesi Mü-
hendislik Fakültesi Dekanlığını ziyaret etti. 

Gebze Teknik Üniversitesi Mühendislik Fakültesi 
Dekanı Prof. Dr. Haluk Hasan Sadıkoğlu Plastik ve 
Kauçuk Meslek Komite üyelerini makamında ağır-
layarak, üniversite-sanayi işbirliğinin geliştirilmesi 
amacıyla görüş alışverişinde bulunuldu.

Gebze Teknik Üniversitesi, Teknoloji Transfer 
Ofisi Müdürü Sn. Abdurrahman Güngör Teknoloji 
Transfer Ofisi (TTO) hakkında bilgi verdi. Bu kap-
samda TTO’nun amacının sanayici ile üniversiteyi 
bir araya getirme olduğunu, bu anlamda TTO’nun bir 
arayüz olduğunu belirtti.

TTO’nun ücretsiz olarak yapmış olduğu faaliyet-
lerinin ise; 

•Fikri sınai hakların güvenceye (patent, marka) 
alınması, 

•İnovatif çalışmalara destek olunması, 
•Firmaların üretmek istediği ürünler için yatırım-

cı bulunması, 
•Firmalara Proje Yazım Desteği Verilmesi
•Firmaların projelerinin incelenip, en uygun dev-

let desteğinin belirlenmesi
•Üniversite ile Ortak olarak yapılacak projelere 

destek verilmesi olduğunu açıkladı.

Ziyaret kapsamında, üniversitenin Kimya ve Çev-
re Laboratuarları ziyaret edildi. Yapılan çalışmalar 
ve teknik cihazlar hakkında bilgi alındı.

Plastik ve kauçuk sektöründe, ithalatta
karşılaşılan sorunlar ve çözümleri tartışıldı

Kocaeli Sanayi Odası Gebze Temsilciliği, Tosb-
Taysad Otomotiv Yan Sanayi İhtisas Organize Sanayi 
Bölgesi Konferans Salonun’nda, ‘Plastik Ve Kauçuk 
Sektöründe, İthalatta Karşılaşılan Sorunlar Ve Çö-
zümleri Bilgilendirme Semineri’ Düzenledi.

18 Nisan 2016 Pazartesi günü gerçekleştirilen 
seminerde, ÜNSPED Gümrük Müşavirliği ve Lojistik 
Hizmetleri A.Ş. tarafından, katılımcılara bilgi veril-
di.

“Plastik Ve Kauçuk Sektöründe, İthalatta Karşı-
laşılan Sorunlar Ve Çözümleri” Konulu eğitimde;

- Gümrük Müşavirleri, Kemal Yetik ve Hacı Mus-
tafa Kılınç, Plastik ve Kauçuk sektöründe, üretimde 
kullanılan hammaddelerin ithalatında karşılaşılan 
sorunları örnekler verilerek anlatıldı . İthalat aşama-
sında firmaların mevzuat kapsamanın dikkat etmesi 
gereken hususları açıklandı ve katılımcıların soruları 
cevapladılar. 
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[ziyaretler ►

Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Ge-
liştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı 
(KOSGEB) organizasyonunda, Türk ve Be-
laruslu KOBİ’ler arasındaki işbirliğinin ge-
liştirilmesine yönelik olarak 14-18 Mayıs 
tarihlerinde Belarus’a heyet ziyareti ger-
çekleştirildi. KOSGEB Başkanı Recep Biçer 
başkanlığındaki, KOSGEB yetkilileri ile Bi-
lim, Sanayi ve Teknoloji Kocaeli İl Müdü-
rü İlhan Aydın, Kocaeli Sanayi Odası Genel 
Sekreteri Memet Turabi ve 16 Türk işletme 
temsilcisinden oluşan heyet, Minsk, Mogilev 
ve Bobruysk’daki resmi makamlar ve firma 
yetkilileri ile temaslarda bulundu.

Ziyaret kapsamında, 15 Mayıs 2016 
Pazar günü Türkiye Cumhuriyeti Minsk Bü-
yükelçiliği tarafından verilen yemekte heyet, 
Büyükelçi Kezban Nilvana Darama, Bü-
yükelçilik Müsteşarı Orkun Ersoy, Ticaret 
Müşaviri Fatih Turhan, Ticaret Müşavirliği 
Uzmanı Sedat Küçük ile bir araya geldi. Bü-
yükelçi ve Ticaret Müşaviri tarafından katı-
lımcılara Belarus’daki iş fırsatları ile ilgili 
bilgiler aktarıldı.

16 Mayıs 2016 Pazartesi günü Bela-
rus Ticaret ve Sanayi Odası Mogilev Şube-
si ziyaret edildi. Belarus Ticaret ve Sanayi 
Odası Mogilev Şubesi Direktörü ve Mogilev 
Serbest Bölgesi yetkilileri ile bir araya gelen 
heyete, Oda sunumunun ardından bölgede 
faaliyet gösteren Türk yatırımcıların başarılı 
projelerinin sunumu yapıldı. 

Belarus heyet ziyaretinde odalar 
arası işbirliği anlaşması imzalandı

Odamız ile Belarus Tic. ve San. Od. Mogilev Şb. arasında, iki bölge 
arasındaki ticari ve ekonomik ilişkileri geliştirmek üzere işbirliği 

protokolü imzalandı.

Odamız ile Belarus Tic. ve San. Od. Mogilev Şb. arasında imzala-
nan işbirliği protokolü sonrası resmi heyet bir arada görülüyor 

T.C.Minsk Büyükelçiliği tarafından verilen yemekte heyet birarada görülüyor
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Ziyaret esnasında Kocaeli Sanayi Odası 
ile Belarus Ticaret ve Sanayi Odası Mogilev 
Şubesi arasında, iki bölge arasındaki tica-
ri ve ekonomik ilişkileri geliştirmek üzere 
işbirliği protokolü imzalandı. İmza töreni 
sonrasında, Türk ve Belaruslu firmalar ara-
sında ikili iş görüşmeleri gerçekleşirken, eş 
zamanlı olarak resmi heyet de Mogilev Vali 
Yardımcısı Dmitry Haritonchyk, Mogilev 
Serbest Bölgesi Başkanı Andrey Yartsev ve 
diğer resmi yetkililerle Mogilev Valiliği’nde 
bir araya geldi. 

Programın devamında Mogilev Serbest 
Bölgesi ziyaret edilerek, bölgedeki yatırım 
fırsatları konusunda bilgi alındı. Mogilev 
Serbest Bölgesi’ndeki Türk yatırımı olan 
ve çocuk bezi üretiminde bulunan BelEmsa 
Şirketi’nin fabrikası gezildi.

17 Mayıs 2016 Salı günü Belarus’daki 
önemli sanayi şehirlerinden biri olan Bob-
ruysk ziyaret edilerek, resmi makamlar ve 
firma yetkilileri ile görüşüldü. Bobruysk’daki 
yatırımlar ve sanayi faaliyetleri hakkında 
bilgi alındı. Bölgedeki lastik, plastik, tekstil 
ve ağaç işleme alanında faaliyet gösteren 
Belarus’lu firma yetkilileri, ürün ve hizmet-
leri ile ilgili sunum yaptı.

Programın son gününde Belarus Cum-
huriyeti Ekonomi Bakanlığı ziyaret edilerek, 
Bakanlık ile Özelleştirme ve Yatırım Ajansı 
yetkililerinden Belarus’daki yatırım fırsatla-
rı ve teşvikler hakkında bilgi alındı.

Avustralya’dan bir heyet 
KSO’yu ziyaret etti

Avustralya’dan bir heyet, 18 Ni-
san 2016 tarihinde, KSO’yu ziyaret 
etti. Yönetim Kurulu Başkanı Ayhan 
Zeytinoğlu tarafından karşılanan 
heyet, Kocaeli sanayisi hakkında 
bilgi aldı. 

Avustralya Batı Büyükşehir Böl-
gesi Parlamento Üyesi Khalil Eideh, 
Avustralya Buninyong bölgesi Mil-
letvekili Geoff Howard, Avustralya 
Rowville bölgesi Milletvekili Kim 
Wells ve Avustralya-Türk Avukatlık 
Birliği Direktörü Nevin Hüseyin’den 
oluşan heyet, KOSBAŞ (Kocaeli 
Serbest Bölgesi) ve bölge içindeki 
Yachtley firmasını da ziyaret etti. 
Heyet ayrıca, İl Kültür ve Turizm 
Müdürlüğü’nün rehberliğinde İzmit 
Arkeoloji ve Etnografya Müzesi, Av 
Köşkü ve Gebze Eskihisar Kalesi’ni 
de gezdi.

T.C.Minsk Büyükelçisi  Kezban Nilvana Darama’ya 
Odamız Genel Sekreteri Turabi hediye takdim ederken
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[açılış ►

Kartal Sıvama Sanayi açıldı

İMES Organize Sanayi Bölgesi’nde düzenlenen açılış tö-
renine; Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı  Hasan 
Ali Çelik, Vali Hasan Basri Güzeloğlu, Kocaeli Milletvekili 
Cemil Yaman, Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Ka-
raosmanoğlu, Gebze Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. 
Haluk Görgün, Dilovası Kaymakamı Hulusi Şahin, Dilovası 
Belediye Başkanı Ali Toltar, Gebze Belediye Başkanı Adnan 
Köşker, Kocaeli Sanayi Odası Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, 
İMES Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı 
Süheyl Erboz, Kartal Sıvama Sanayi Yönetim Kurulu Baş-
kanı Mehmet Ali Kartal ve davetliler katıldı.

 Kartal Sıvama Sanayi Yönetim Kurulu Başkanı Meh-
met Ali Kartal, “Kartal Sıvama Sanayi (KSS), Kartal Gru-
bun en genç firmasıdır. 2015 yılında kurulan KSS metal 

şekillendirme ve derin çekme parçalar ve aksesuarlar üreten 
bir kuruluştur. KSS bugün 30 kişilik personel istihdam et-
mektedir. Üretimin in yüzde 30’unu direkt ihracat, Yüzde 
50’sini dolaylı olarak ihraç etmektedir. Ürettiği ürünler yüz-
de 90 inşaat sektöründe diğerleri de basınçlı tank ve gaz gibi 
enerji sektöründe kullanılmaktadır. Bugün içinde bulundu-
ğumuz bu tesis 10 milyon TL yatırım tutarı ile  8000 met-
rekare açık alanlı ve 4000 metrekare kapalı alanı olan en 
üst dünya standartlarında üretim yapan ve en son teknolojiyi 
kullanan bir tesistir.” dedi.

 İMES Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Baş-
kanı Süheyl Erboz, Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim 
Karaosmanoğlu ve Kocaeli Milletvekili Cemil Yaman yap-
tıkları konuşmalarda tesisin ülke ekonomise önemli katkı 
sağlamasından dolayı Kartal Sıvama Sanayi yetkililerini 
kutladıklarını vurguladılar.

Kocaeli  Valisi   Hasan Basri Güzeloğlu konuşmasında; 
“İlimiz ve ülkemiz için mutlu eden çok hayırlı bir tesisin 
açılışında sizlerle birlikte olmaktan büyük bir mutluluk du-
yuyorum. Birlik ve beraberliğimiz, sahip olduğumuz tüm de-
ğerlerimiz, bayrağımız, ezanımız ve özgürlüğümüz uğruna, 
hayatını feda eden tüm aziz şehitlerimizi rahmetle ve min-
netle anıyorum. Bu kahramanların bize armağan ve emanet 
ettiği bu vatanı her hal ve şarta daha iyiye ve ileriye gö-
türmek ortak kararlılığımızdır. 2023’de bu büyük milleti ve 
devleti, dünyanın en iddialı ilk 10 ülkesi ve ekonomisi boyu-
tuna taşımak sorumluluğumuzdur. Bu nokta da bizler mer-
kezi, yerel yönetimler ve devlet olarak girişimcinin önünü 

Kartal Sıvama Sanayi Fabrikası, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Hasan Ali Çelik ve 
Kocaeli  Valisi  Hasan Basri Güzeloğlu’nun katılımlarıyla düzenlenen törenle açıldı.
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açmak, beklentilerini karşılamak, bu ülkede taş üstüne taş 
koyan, bir kişiden başlayarak binlere işveren herkesin hiz-
metindeyiz. Burada gerçekten alkışlanacak özel bir girişim 
öyküsü var. Bizler inanıyoruz ve biliyoruz ki, iri olduğumuz 
ve diri olduğumuz takdirde aşamayacağımız, elde edemeye-
ceğimiz hiçbir hedef ve engel yoktur.

Bu noktada güvenimizi artıran, geleceğimize güvenle 
bakmamızı ve burada olmamızı sağlayan Kartal ailesine 
Mehmet Ali Kartal’a  şahsında teşekkür ediyoruz. İlimiz ve 
ülkemiz adına ortaya koydukları yatırım cesaretinin daha 
öteye, kendilerine maddi, manevi, hayırlı ve bereketli ka-
zançlar olarak dönmesini diliyoruz.” dedi.

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Sayın Ha-
san Ali Çelik ise yaptığı konuşmalarında; “Gerek işveren ve 

gerek çalışan adına söylüyorum. Bizler birer kardeşiz, bu 
ülkenin içerisinde. Bir yerde iyilik varsa, hepimiz sahip çık-
malıyız. Bir yerde bozukluk ve kötülük varsa kaldırmak he-
pimizin görevi. Burada bir iyilik gördük ve bu iyiliğe vesile 
olanlara görev yapan bütün arkadaşlarımıza kazasız belasız 
günler diliyorum. Bu müessesenin sahipliğini yapan Kartal 
ailesine hayırlı ve bereketli kazançlar” dileyen Bakan Yar-
dımcısı açılışın hayırlı olması temennisinde bulundu.

Konuşmalardan sonra Kartal Sıvama Sanayi Fabrikası-
nın açılış kurdelesi Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakan Yar-
dımcısı Sayın Hasan Ali Çelik, Vali Hasan Basri Güzeloğlu 
ve protokol üyeleri tarafından kesilerek, tesisler gezildi.

Haydar Yenigün 
KSO yönetimini FORD’ta ağırladı

Ford Otomotiv San. A.Ş. Genel Mü-
dürü Haydar Yenigün Odamız Yönetim 
Kurulunu Ford’un Gölcük’teki sosyal 
tesislerinde ağırladı. Odamız Meclis 
Başkanı Hasan Tahsin Tuğrul ve Yöne-
tim Kurulu Başkanı Ayhan Zeytinoğlu 
Başkanlığındaki KSO Yönetim Kurulu 
Üyelerini karşılayan Yenigün kahvaltı-
lı organizasyonda Ford fabrikası hak-
kında bilgiler verirken katılımlarından 
dolayı da misafirlerine teşekkür etti.

Kocaeli Sanayi Odası Başkanı Ay-
han Zeytinoğlu nazik daveti dolayısıyla 
Ford Otomotiv San. A.Ş. Genel Müdü-
rü Haydar Yenigün ve ekibine teşek-
kürlerini iletti.
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[girişimcilik ►

KSO’da, Türkçe Konuşan Girişimciler 
Programı gerçekleştirildi

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) tarafından 
komşu ülkelerimiz, Orta Asya ve Balkanlar’da Türkçe konu-
şan girişimciler ile ülkemizin bağlarını güçlendirmek amacıy-
la düzenlenen “Türkçe Konuşan Girişimciler Programı”nın 
bu yıl, 9-20 Mayıs 2016 tarihleri arasında 19.su gerçekleş-
tirildi. Program kapsamında, sözkonusu girişimciler heyeti, 
16 Mayıs 2016 Pazartesi günü Kocaeli Sanayi Odası’nı da 
ziyaret etti.

Kocaeli Sanayi Odası’ndaki program kapsamında, he-
yete, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Çınar Ulusoy ta-
rafından Kocaeli Sanayi Odası ve Kocaeli Sanayisi sunumu 
yapıldı, 14 farklı ülkeden 42 girişimcinin oluşturduğu heyet 
daha sonra, Kocaelili sanayiciler ile iş görüşmeleri yaptı. 38 
Kocaelili firmanın katıldığı iş görüşmeleri kapsamında 154 
iş görüşmesi gerçekleştirildi.

Programın iş görüşmeleri bölümü sonrasında, heyet, 
Ford Otosan fabrikasını ve arka-
sından Gayret Gemi Müzesi’ni 
de ziyaret etti. Heyete, Kocaeli 
Sanayi Odası Sosyal Tesisi Club 
Bithynia’da bir akşam yemeği 
de verildi. Akşam Yemeği’ne; 
Kocaeli Vali Yardımcısı Os-
man Sarı, Kocaeli Büyükşehir 
Belediye Başkan Vekili Zekeri-
ya Özak, Kocaeli Sanayi Odası 
Yönetim Kurulu Başkanı Ayhan 
Zeytinoğlu, Kocaeli Sanayi Oda-
sı Meclis Başkanı Hasan Tahsin 
Tuğrul da katıldılar.
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6-7 Mayıs 2016 tarihleri arasında Kocaeli Genç Giri-
şimciler Kurulu İcra Komitesi Başkanı Birol Bozkurt ve be-
raberindeki 13 kişilik icra kurulu heyeti, Gaziantep Genç 
Girişimciler Kurulu İcra Komitesini ziyaret ederek ortak 
İcra Komitesi toplantısı gerçekleştirildi. 

Gaziantep Ticaret Odası’nda yapılan toplantıda her iki 
İcra Komitesi  Girişimcilere yönelik yaptıkları çalışmalar 
hakkında bilgilendirmede bulunarak önümüzdeki dönemde 
gerçekleştirilebilecek ortak projeler konusunda fikir alışve-
rişinde bulundular.

Kocaeli Genç Girişimciler Kurulu ‘nun 
Gaziantep ziyareti...
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[sosyal sorumluluk ►

Bizimköy Engelliler Üretim Merkezi’nde 
‘Engelliler Haftası’ kutlandı

Kocaeli Sanayi Odası’nın Sosyal Sorumluluk Projesi 
olan Bizimköy Engelliler Üretim Merkezi’nde her yıl olduğu 
gibi bu yıl da ‘Engelliler Haftası’ kutlandı. 

Bizimköy Engelliler Üretim Merkezi’ndeki kutlamaya 
Kocaeli Sanayi Odası Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, Bizimköy 
Engelliler Üretim Merkezi Vakfı Genel Müdürü Hüsnü Bay-
raktar, KSO Genel Sekreter Yardımcısı Elif Bilgisu, Basın 

Danışmanı Ahmet Kurt, KSO İdari İşler Sorumlusu  Şehittin 
Çoker, Metraco firması temsilcisi Cesim Bildirici katıldı.

Bizimköy Engelliler Üretim Merkezi’nde çalışanlarla 
birlikte  yenen öğle yemeğinin ardından her yıl geleneksel 
olarak Özdilek Firması tarafından hazırlanan pasta KSO 
Başkanı Zeytinoğlu ve engelli çalışanlarla birlikte kesildi.  

Bizimköy Engelliler Üretim Merkezi’nde çalışan zihinsel ve 
bedensel engellilerden bir grup KSO Başkanı Zeytinoğlu ile 

birlikte görülüyor.

Engelliler Haftası nedeniyle hazırlanan pastayı Engelliler 
ve KSO Başkanı Zeytinoğlu birlikte kestiler.

9. ve 10. Meslek Komitesi Üyeleri Bizimköy 
Engelliler Üretim Merkezi’ni ziyaret etti

9. Meslek Komitesi Başkanı Hasan Şerefhan, Başkan Yardım-
cısı Selçuk Denizligil, Meclis Üyesi Mustafa Kenan Selçuk ve Mec-
lis Başkan Yardımcısı Melih Karakaş, 10. Meslek Komitesi Üyesi 
Ahmet İlker Can, Komite Üyesi Kutluhan Bayrak ve Meclis Üye-
si Mehmet Yılmaz katıldığı ziyarette Bizimköy Engelliler Üretim 
Merkezi’nin tekstil atölyeleri, mantar ve çiçek seraları gezildi. KSO 
heyetini karşılayan Bizimköy Engelliler Üretim Merkezi Müdürü 
Hüsnü Bayraktar; merkezin yapısı, üretimi, personeli ve çalışmaları 
konusunda bilgi aktardı.

Aynı zamanda Komite Toplantısı’nın da yapıldığı ziyarette mes-
leki eğitim, gümrük sorunları ve SEVESO konuları tartışıldı. 
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‘Güzel Sanatların Filizleri’ 
sergisi gerçekleşti

Kocaeli’de özel yetenekli öğren-
cilerin eğitim gördüğü İzmit Bilim 
ve Sanat Merkezi (BİLSEM) Ko-
caeli Sanayi Odası sergi salonunda 
“Güzel Sanatların Filizleri” başlıklı 
güzel bir sanat etkinliğine imza at-
tılar. 

Milli Eğitim Bakanlığı Özel Eği-
tim ve Rehberlik Hizmetleri Genel 
Müdürlüğüne bağlı faaliyet gösteren 
ve üstün yetenekli veya özel yetenekli 
olarak tanımlanan öğrencilerin okul 
eğitimi dışında destek eğitimi aldığı 
BİLSEM Görsel Sanatlar atölyesi-
nin ve müzik atölyesinin çalışmala-
rının sergilendiği sanat etkinliğinin 
açılışına birçok davetli katıldı. 

KSO’daki serginin açılışını Ko-
caeli Kent Konseyi Başkanı Abdul-
lah Köktürk, İzmit Bilsem Müdürü 
Mustafa Özgül, KSO Genel Sekreter 
Yardımcısı Elif Bilgisu,TEGV gö-
nüllüsü ve işadamı Mesut Kavurt ile 
TED okulları müdürü Handan Yat-
kın birlikte yaptılar.

Açılışta İzmit BİLSEM Çok Sesli Korosu ve Oda orkes-
trası, Müzik danışmanı Onur Aysu yönetiminde birbirinden 
güzel performanslarıyla davetlileri büyüledi. Konserin ardın-
dan ziyaretçiler, Görsel Sanatlar danışmanı Ufuk Tekin’in 

liderliğinde BİLSEM öğrencilerinin yaptığı birbirinden gü-
zel eserleri inceleme fırsatı buldu. İzmit BİLSEM’in KSO’da 
bir hafta boyunca açık kalarak davetlileri bekleyen sergisi 
ile ilgili olarak, İzmit BİLSEM Müdürü Mustafa Özgül, bu 
tür sergi ve konserlerin öğrencilerin kişisel gelişimleri ve öz-
güven gelişimi açısından çok önemli olduğunu belirtti.

KSO’nun kitap kampanyası 
çocukları mutlu etti

Çocukların kitap okuma ve araştırma alışkanlıkla-
rına katkı vermek amacıyla Süleyman Şah İlköğretim 
Okulunda kurulması planlanan kütüphane için Odamız  
üyelerinden destek istedi.

Kampanya kapsamında,  üyemiz Göçmen Börekçisi 
“Çocuklar Kitaba Doysun” adlı projesi ile ülke gene-
linde Göçmen Börekçisi’ne gelerek 1 kitap getiren her-
kese, 1 poğaça hediye etti. Kampanya sonunda  2 bin 
600 kitap toplayan Göçmen Börekçisi’ne,  üyelerimizin 
destekleri  ile sağlanan   400 adet kitap ve  170 adet 
ansiklopedi  de ilave edilerek okula teslim edildi. 

Teslim töreni esnasında Göçmen Börekçisi Yönetim 
Kurulu Başkanı İlker Can Dönmez, Kartepe İlçe Milli  
Eğitim Müdürü Mahmut Sami Demirci, Odamız Genel 
Sekreteri Memet Barış Turabı  öğrenciler ile birlikte 
kütüphanenin açılışını gerçekleştirdiler. 
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‘Türkiye’nin Girişimci Kadın Gücü 
Buluşması’ Isparta’da gerçekleşti

TOBB Kadın Girişimciler Kurulu tarafından bir dizi 
etkinlik halinde sürdürülen; “Türkiye’nin Girişimci Kadın 
Gücü Buluşması”nın yedincisi Isparta’da 23 Mayıs 2016 
tarihinde TOBB Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Evrim 
Aras’ın başkanlığında Süleyman Demirel Üniversitesi’nde 
gerçekleştirildi. Toplantı, TOBB Kadın Girişimciler Kurulu 
Başkanı Evrim Aras’ın başkanlığında Süleyman Demirel 
Üniversitesi’nde yapıldı.

Açılış Konuşmalarını TOBB Isparta Kadın Girişimciler 
Kurulu Başkanı Gözde Çağlar, Isparta Ticaret ve Sana-
yi Odası Başkanı Şükrü Başdeğirmen, Süleyman Demirel 
Üniversitesi Rektör yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Saltan’ın; 
moderatörlüğünü ise TOBB Kadın Girişimciler Kurulu üyesi 
Merih Eskin’in yaptığı panele, TOBB Kadın Girişimciler Ku-
rulu Başkanı Evrim Aras, TOBB Kadın Girişimciler Kurulu 
Başkan Yardımcısı Ayfer Yılmaz, TOBB Kadın Girişimciler 
Kurulu Üyesi Canan Özdemir  ve Isparta’da başarıları ile 
örnek olmuş Gülşah Gürkan konuşmacı olarak katıldı. 

TOBB Isparta Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Göz-
de Çağlar açılış konuşmasında, 81 ilde faaliyet gösteren ve 
nitelikli kadın girişimci sayısını artırmayı hedefleyen TOBB 
Kadın Girişimciler Kurulu hakkında genel bilgilendirmede 
bulunarak, TOBB Isparta Kadın Girişimciler Kurulu tarafın-
dan gerçekleştirilen faaliyetlerden örnekler verdi.

Süleyman Demirel Üniversitesi Rektör yardımcısı Prof. 

Dr. Mehmet Saltan da Türk tarihine bakıldığında hiçbir za-
man kadınların arka planda kalmadığını söyleyerek, eksik-
liklerin kadınlar sayesinde giderilebileceğini söyledi.

Kendi alanlarında başarılı olmuş kadın girişimciler, iş 
dünyasında yaşadıkları zorlukları, zorlukları nasıl kolaylaş-
tırdıklarını, korkularını, başarılarını, hayallerini ve hedefle-
rini katılımcılar ile paylaştı.

Söyleşinin ardından konuşmacılar, kendilerine yöneltilen 
soruları cevapladı.

Programın ikinci bölümünde ise, TEB KOBİ Bankacılı-
ğı ve İş Geliştirme Direktörü Simla Ünal “Finansal Okuya-
zarlık”, Eğitmen Bilge İnal ise, “Kendine Lider Ol” konulu 
sunumlarını yaptı.

Söz konusu buluşmaya Isparta Valisi Vahdettin Özkan’ın 
eşi Dr. Ruhan Özkan, Isparta Ticaret ve Sanayi Odası Baş-
kanı Şükrü Başdeğirmen, Süleyman Demirel Üniversitesi 
Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Saltan, TOBB Ada-
na KGK Başkanı ve Akdeniz Bölgesi Temsilcisi Rana Dal, 
TOBB Antalya Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Serap 
Kocaoğlu, TOBB Bilecik Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı 
Hülya Esel ve Kurul üyeleri, TOBB Hatay KGK Başkanı Ye-
şim Ügütmen, TOBB Kocaeli KGK Üyeleri, TOBB Manisa 
KGK Başkanı Nilgün Aksoy ve Kurul Üyeleri, TOBB Isparta 
KGK Üyeleri ve çok sayıda üniversite öğrencisi katılım sağ-
ladılar. 
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Kiğılı, erkekleri kendi iç 
dünyasını keşfe çağırıyor...

Kiğılı 2016 İlkbahar-Yaz Koleksiyonu’nda özgürlük 
ve rahatlık temaları önceki koleksiyonlarda olduğu gibi 
ön planda. Takım elbiselerden, t-shirt’lere, pantolonlardan 
gömleklere tüm tasarımlar stil sahibi erkeklerin her ortam-
da rahat edebileceği ve tarzlarını ortaya koyabilecekleri şe-
kilde tasarlandı. 

Koleksiyona okyanus derinlikleri esin kaynağı oluyor. 
Okyanusun renkleri, eğlenceli ve gizemli yönleri koleksiyo-
nun farklı parçalarında kendini gösteriyor. Renklerde mavi 
ve yeşil ön plana çıkıyor. Yumuşak indigo, parlak su mavisi, 
uçuk maviler deniz tutkusunu erkekleri koleksiyona çeki-
yor. 

- Yaz renkleri, şehre festival havası katıyor
Tek rengin farklı tonları ile uygulanan monokrom de-

senler koleksiyonun diğer önemli başlığı. Bu temada par-
lak pasteller ve doğal renkler siyah beyaz ile kombinleniyor. 
Pastel ve parlak renklerin geçişi yaza hareket katıyor.

Koleksiyondaki sweatshirt’ler, t-shirt’ler, kapriler ve 
gömlekler, popüler kültürden besleniyor, tasarımlarda over-
size formlar pastel renklerle 
buluşuyor. Kendini keşfetme 
yolculuğundaki enerjik genç 
ruhu temsil eden sportif ta-
sarımlar, mavi indigo ve kum 
beji, bordo ve oksit kırmızı-
lar ile renkli festival havası-
nı şehre taşıyor. Fit kalıplar, 
hafif kumaşlarla buluşarak 
hayatının her alanında özgür 
olmayı sağlıyor.

T-shirtler, bermudalar, 
pantolonlar, plajlardaki ak-
şamüstlerini temsil ediyor. 
Sörf tutkusunun, plaj ve 
marin havasının öne çıktığı 
koleksiyonda nefes alabilen 
kumaşlar, rahat ve salaş 
kalıplarla bir araya gelerek 
casual bir görünüm sağlıyor. 
Koleksiyon, mavi ve beya-
zın uyum içerisinde olduğu 
aksesuarlarla rahatça kom-
bilenerek yaz modasına yön 
veriyor.

Türkiye’nin erkek giyim markası Kiğılı, 2016 İlkbahar Yaz Koleksiyonu ile şehirli erkeğin gardırobuna 
yeni bir bakış açısı kazandırıyor. Erkekleri kendi iç dünyalarını keşfetmek için bir yolculuğa çağıran Kiğılı bu 

sezon, petrol ve mavi tonları ile okyanusun derinliklerinden ilham alıyor.

Türkiye’nin erkek giyim markası Kiğılı, 1938 
yılında erkekler için kumaş satışı amacıyla kurul-
muştur. Üretime ilk kez 1965 yılında geçmiş; 1969 
yılında ise Beyoğlu’nda ilk mağazasını açmıştır. 
Kiğılı, bugün Türkiye genelinde 67 ilde, 225 ma-
ğaza; yurt dışında Avusturya, Fransa, İran, Irak, 
Azerbaycan, Gürcistan, Türkmenistan, Kırgızistan, 
Kazakistan ve Çin’de 31 mağaza, 9 satış noktası 
olmak üzere toplam 39 Kiğılı mağazasıyla hizmet 
vermektedir.

Her yaştan erkek için her gün en konforlu giyim 
deneyimi yaşatmayı amaçlayan Kiğılı, aralarında 
Yılın Perakende Kuruluşu, Yılın Teknoloji Uygu-
laması, Vitrin Tasarım Birincilik Ödülü, Müşteri 
Hizmetlerinde Üstün Başarı Ödülü, Alışveriş Mer-
kezlerinde En Çok Tercih Edilen Erkek Giyim Mar-
kası, İnsana Saygı Ödülü’nün de olduğu pek çok 
ödüle layık görülmüştür.
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Yaklaşık bin 500 kişinin katıldığı Kanca 50’nci kuruluş 
yılı kutlaması pikniğinde, Kanca AŞ. Genel Müdürü Alper 
Kanca; “Merhum babam Abdullah Kanca 50 yıl önce 5 kişi 
ile bir atölyede üretim hayatına başlamıştı. Bu günlere gel-
mek için o kadar çok çalıştı ki çocukluğumda akşamları 
kendisini gördüğümü çok az hatırlıyorum. Babam sabah 
erken çıkardı, akşam geç gelirdi, inanılmaz bir çalışma 
temposu vardı. Babam bütün ömrünü çalışmaya vermiş bir 
insandır. Geri dönüp bakınca eğer  o  ve çalışma arkadaş-
ları zamanında o kadar çabalamış olmasalardı, bugün bu 
şartları yaşamamız mümkün değildi. Bugün 5 kıta 135 ül-
kede bir çok otomobilde hayati öneme sahip dövme çelik 
parçalarımız araçları hareket ettirirken, kuruluşumuzun 
ana ürünleri el aletleri de 5 farklı kıtada, 50 ülkeye ihraç 
ediliyor. Bu başarı ve gurur  aslında 50 yıldır şirketimizde 
emek veren herkese aittir.” cümleleri ile duygularını dile 
getirdi.

50’nci yıl pastasının kesilmesinden sonra Kanca çalı-
şanları ve aileleri Cimilli İbo’nun verdiği konserde kemen-
çe eşliğinde horon ile doyasıya eğlendi. Cimilli İbo sadece 

Kanca, 50’nci kuruluş yılını 
çalışanları ile kutladı

Dövme ve el aletleri sektörünün lider kuruluşu Kanca AŞ., 50’nci kuruluş yılını çalışanları ve aileleri ile 
birlikte Cumhuriyet köyünde gerçekleştirdiği piknik ve konser organizasyonunda kutladı.

[şirketlerden ►
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türküleri ile değil, esprileri ve anlattığı hikayeler ile 
dinleyicileri mutlu etti, kahkahaya boğdu.

Kanca çalışanlarının 50’nci yıl kutlamaları için 
kurduğu  folklor ekibi Türkiye’nin farklı yörelerinden 
halk oyunları gösterisi yaparak söz konusu güne ayrı 
bir güzellik kattı. Her biri Türkiye’nin farklı yerinden 
gelen Halk Oyunları ekibi bu tören için 6 aydır mesai 
sonrası çalışıyordu. Performansları iş arkadaşları ta-
rafından alkışlarla ödüllendirildi. 

Günlerden beri bu etkinliği bekleyen Kanca ça-
lışanları için en heyecan verici şeylerden birisi de 
‘piyango çekilişi’ oldu. Ütüden tencere takımına, fı-
rından buzdolabına uzanan çeşitlilikte  50 değerli  he-
diye çekiliş piyangosu ile 50 çalışanın oldu. Çekilişte 
kazanan yeni evlilerin, eşyalarını değiştirmek isteyen-
lerin sevinci görülmeye değerdi.

Abdullah Kanca’nın Sürmene kökenli olmasını 
hatırlatmak amaçlı olarak tüm çalışanların eşlerine 
Sürmene’ye özel bıçak takımı hediye verilerek, bu ba-
şarıda eşlerin Kanca AŞ. için ne denli önemli olduğu 
vurgulandı. Çalışanların eşlerinin mutluluğu etkinli-
ğin en güzel anlarından biri idi.

Son olarak 25 ila 45 yıl arası kıdeme sahip 50 
kişiden  25 mavi yakalı çalışana verilen ve sadece bu 
gün için dövme çelikten üretilmiş olan plaket ile Kan-
canın uzun yıllardır emektarlığını yapan çalışanları 
onurlandırıldı. Kanca AŞ., diğer 25 çalışanını daha 
önce yapılan başka bir organizasyonunda ödüllendir-
mişti.

Sabahtan akşam saatlerine kadar süren program-
da çocuklar unutulmadı ve her an onlar için de oyun-
lar düzenlendi. Türkiye’nin ilk el aletleri üreticisi ve 
lider dövme parçaları imalatçısı olan Kanca AŞ.’nin 
çalışanlarına yönelik 50 yıl kutlama pikniği sona erdi 
ama gerek kültürel gereksel sanatsal başka kutlama 
faaliyetleri yıl sonuna kadar devam ediyor olacak.

Kanca,1966 da başladığı el aletleri üretimi ile konusunda Türkiye’nin ilk üretici olması yanında, Türkiye’nin 
ilk el aletleri ihracatçısı ve yine ilk Ar-Ge merkezine sahip el aletleri üretici kimliklerini de taşıyor.

1966 yılında Trabzon Sürmene’de başlayan el aletleri imalatı, daha sonra İstanbul Topkapı’da küçük bir 
atölye de devam etti. Müşterilerinden gördüğü yoğun ilgi ve teveccüh üzerine 1970’li yıllarda 12 bin m2 kapalı 
alana sahip Güneşli tesislerine taşınan Kanca, 2004 senesinde Kocaeli-İstanbul sınırında yer alan Taysad (Taşıt 
Araçları Yan Sanayicileri Derneği) Organize Sanayi Bölgesindeki, 55 bin m2’si açık, 25 bin m2’si kapalı olan  
yeni fabrikasına taşındı. 

1980’li yıllarda Türkiye’de otomotiv sektörünün gelişimine paralel olarak dünyanın en prestijli araçlarının 
da yer aldığı geniş bir müşteri portföyüne dövme parça tedariki yapıyor. Kanca’nın ürettiği dövme emniyet par-
çaları dünyanın dört bir yanında sürücüleri hayata bağlıyor. Dövme parçaları, taşıt araçlarında; motor, aktarma 
organları, ateşleme sistemleri, aks ve süspansiyon sistemleri, direksiyon ve sürüş takımları gibi geniş bir alanda 
kullanılıyor. Otomotiv sektörünün katı kalite standartları, yüksek beklentileri ve müşterilerin teknik şartname-
leri  Kanca’yı sektöründeki rakiplerinden bir adım öne geçiriyor. 80’li yıllarda Tofaş, Mercedes, İveco, Ford 
ve Renault gibi ana sanayi firmaları müşteri portföyünde yer alırken, bugün VW Group, BMW,Toyota, TRW, 
Delphi, Bosch, Scania gibi bir çok dünya markası, emniyet parçalarında Kanca kalitesine güveniyor. 

Otomotiv ve el aletleri yanında demiryolları, denizyolları, ağır iş makinaları, savunma sanayi gibi sektörlere 
de dövme parça üretimi yapması nedeni ile bugün Kanca, geniş bir sertifika portföyüne sahip durumda. Kanca 
AŞ., el aletleri için kullandığı ISO 9001 ve TUV sertifikaları yanında, ISO 16949 otomotiv, ISO 14001 çevre, 
HPQ demiryolları ve denizcilik sektörüne yönelik de 7 farklı sertifikaya sahip.
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Sustainable Brands 2016 İstanbul, (Sürdürüle-
bilir Markalar Konferansı) bu yıl bir kez daha 
sürdürülebilir gelecek için çalışan marka li-
derlerini bir araya getirdi. Dünyanın en önem-

li 50 konferansı arasında gösterilen Global Sürdürülebilir 
Markalar Konferansının İstanbul ayağın, ürdürülebilirlik 
ekseninde yeniden tanımlanan marka değerlerinin paylaşıl-
ması amacıyla düzenlendi. Konferansta, sürdürülebilirlik ve 
markalar dünyasının tüm paydaşları sürdürülebilir gelecek 
için buluştu. İstanbul Swissotel’de düzenlenen konferansta, 
yeni marka stratejileri, inovasyon, dijitalleşme, yeni tüketici 
trendleri, tedarik zinciri, sürdürülebilirlik hedefli start-up, 
sosyal etki ve iletişim konuları masaya yatırıldı. 

Konferansın dikkat çeken konuşmacılarından İspanyol 
Ecoalf markasının yaratıcısı Javier Gyoneche oldu. Javier 
Gyoneche, katılımcılara “Başka bir gezegen yok!” diyerek 

harekete geçme çağrısı yaparken, 2015 yılının en önemli 10 
medya ve iletişim gurusundan biri olan Jakob Tröllback de, 
Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri’ne 
yönelik kurguladıkları yeni iletişim dili hakkında bilgiler 
verdi. 

Jakob Tröllback, şu değerlendirmelerde bulundu:

“Oldukça karmaşık ve uzun bir şekilde dile getirilen 17 
Sürdürülebilir Kalkınma Hedefini, sıfır yoksulluk, sıfır açlık, 
karada yaşam gibi sloganlarla ifade etmeye çalıştık. Görsel 
bir dile olan ihtiyacımızı çeşitli ikonlarla karşıladık. Böyle-
ce insanların sevmesini ve duygusal olarak bağlanmalarını 
sağladık. Dünyanın farklı bölgelerinden fotoğraflar gelmeye 
başladı. Konferanslarda ve hatta konserlerde artık bu ikon-

lar kullanılıyor. Liverpool Futbol Takımı formasının üzerin-
de bu ikonlara yer verdi.”

Tröllback, yeni bir iletişim dili belirlemek isteyen şirket-
lere iletişimi sadeleştirmeleri ve güzel kılmaları çağrısında 
bulundu.

Marka trendisti Jody Turner ‘marka yapıcı’ olarak ni-
telediği bugünkü kuşaklara yeni bir dünya yaratmaları için 
fırsat verilmesi gerektiğine dikkat çekti. Turner, “Küresel 
olanı yerel düzeye indirgemek gerekiyor. Mutlaka bir yerel 
dilimiz olmalı. Bugünkü kuşağa yeni bir dünya yaratması için 
fırsat verilmeli.” diye konuştu. BASF, Unilever, Vodafone, 
Schneider Electric, Sunar Grup gibi dünyanın ve Türkiye’nin 
önde gelen sürdürülebilirlik liderleri, katılımcılara nasıl bir 
gelecek hedeflediklerini anlattı. 

Bu yıl ‘The Power Of And’ temasıyla gerçekleştirilen Sus-
tainable Brands 2016 Istanbul’un açılış konuşmasını yapan 
Sürdürülebilirlik Akademisi Yönetim Kurulu Üyesi Semra 
Sevinç, tüketicinin değiştiği, dijitalleşmenin hızla sürdüğü 
bir ortamda markaların başarı için yeni bir yol haritasına ih-
tiyacı bulunduğunu söyledi. Sevinç, “Her yıl 12 farklı ülkede 
gerçekleşen Sürdürülebilir Markalar Konferansı, iş dünyası-
na bilgi ve işbirliği platformu sunuyor” dedi. Sevinç, ABD/
San Diego ve Brezilya/Rio de Janeiro’dan sonra İstanbul’un, 
Sürdürülebilir Markalar Konferansı’nın düzenlendiği ilk 3 
lokasyon arasında yer aldığını vurguladı.

Atık ağları kullanıp Hollywood markası yaratan İspanyol 
girişimci İstanbul’dan dünyaya seslendi. 2013 yılında geri 
dönüştürülebilir malzemelerden kıyafetler üretmek ama-
cıyla kurulan ECOALF’in yaratıcısı, İspanyol girişimci ve 
aktivist Javier Goyeneche, inovasyon, tasarım, teknoloji ve 
sürdürülebilirliğe dayanan üretim yaklaşımlarının ipuçlarını 
paylaştı. 

- Teknoloji ve kampanyalar damga vurdu
Sürdürülebilir Markalar Konferansı 2016’ya yenilikçi 

teknoloji ve kampanyalar damgasını vurdu. 

BASF sponsorluğunda eğitim konusunun öneminin tar-
tışıldığı bir ‘Activation Hub’ gerçekleştirildi. Konferansa 
katılan şirketler düzenledikleri dijital kampanyalarla katı-
lımcılara eğlenceli saatler yaşattı. 

BASF Türk Üst Yöneticisi (CEO) Buğra Kavuncu, sür-
dürülebilir eğitim hamlesiyle Türkiye’ye katkı sağlamayı 
hedefledikleri “81 İlde 81 Kimya Laboratuvarı” projesinin 
detaylarını da paylaştı. Kavuncu, şunları aktardı:

“’Sürdürülebilir bir gelecek için kimya yaratıyoruz’ mis-
yonu doğrultusunda farklı ihtiyaç gruplarının sesini dinliyor; 
ihtiyaç neredeyse orada olmaya çalışıyoruz. Türkiye gene-
lindeki liselerde laboratuvarlarla ilgili bazı çalışmalar yapı-
labileceğini tespit ettiğimiz 2010 yılında bu projeyi hayata 
geçirdik. Bugüne kadar 60 laboratuvar açtık, bu yıl 10 yeni 
laboratuvar daha açmayı hedefliyoruz. Çocukların, genç-
lerin gözündeki ışığı görmek, bize büyük mutluluk veriyor. 

Markalar sürdürülebilir gelecek için buluştu

Sürdürülebilir gelecek için çalışan marka liderleri, Sustainable Brands 2016 İstanbul’da 
bir araya geldi. 2 gün süren konferansta yeni marka stratejileri, inovasyon, dijitalleşme 

ve tüketici trendleri gibi konular masaya yatırıldı.
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Aralarından yeni Nobeller alacak Aziz Sancarlar çıkması 
bize gurur verir.”

SchneIder Electric Dijital ve Web Pazarlama Başkan 
Yardımcısı Shawn Burns, “Schneider Electric müşterileri, 
bir ürün veya hizmetimizi satın almadan önce ortalama 12 
kez internet araştırması yapıyor” diyerek dijitalleşmenin 
önemini vurguladı. Burns, bu nedenle dijital iletişimin pa-
zarlama stratejilerinin temelini oluşturduğunu belirtti. Diji-
tal dünyada markalar için kuralların değiştiğinin ve müşteri 
olarak tasvir edilen kişilerin gittikçe gençleştiğinin altını 
çizen Burns, ürünlerin artık videolar sayesinde satıldığını 
belirtti. Ticari (B2B) alıcıların yüzde 90’ının akıllı telefon-
lar üzerinden işlem yaptığını aktaran Shawn Burns, mobil 
üzerinden arama yapma oranının son iki yılda yüzde 300 
arttığını kaydetti.

Unilever Türkiye Dondurma Kategorisi Pazarlama Di-
rektörü Tolunay Tanrıdağlı, Türkiye’de sürdürülebilirlik ha-
reketine duyarlılık 
olduğunu ve hare-
kete geçme isteği 
bulunduğunu dile 
getirerek, “2010 
yılından bu yana 
Türkiye’de 1000 
kadına iş imkanı 
yarattık. Knorr ile 
yüzde 100 sürdü-
rülebilir tedarike 
ulaştık. Bugün 52 
Yeşil Satış Nok-
tamız var. Lipton 
ve Knorr marka-
larımız toplam 27 
bin çiftçiye eğitim 
ve destek sağladı. 
Algida yüzde 100 
sürdürülebilir tek 
şirket konumunda. Konya’da 40 aile Algida için sürdürüle-
bilir çilek üretiyor.” ifadelerini kullandı.

Sunar Grup Üst Yöneticisi (CEO) Hüseyin Nuri Çomu, 
bugünkü değerleri koruyarak daha öteye taşımaları gerek-
tiğini belirterek, “Biz, geleceğe oynayan insanlarız. Gele-
cekte daha iyi bir dünyayı yeni kuşaklara sağlamalıyız” diye 
konuştu. Çomu, hayata geçirdikleri Sunar Parlak Gelecek 
Platformu hakkında da bilgiler verdi. 

Vodafone Türkiye Kurumsal İlişkiler ve Çeşitlilik Direk-
törü Gizem Keçeci de şirket olarak ticari ve sosyal yatırım-
larının merkezine yerleştirdikleri sürdürülebilirlik strate-
jisi doğrultusunda verimlilik uygulamalarıyla bir yılda 8,3 
milyon liraya yakın tasarruf elde ettiklerini söyledi. Gizem 
Keçeci şunları söyledi: “Bu uygulamalarla 18 binden fazla 
ağacın kesilmesini önlerken, son 5 yılda 46 milyon TL’yi aş-
kın tasarruf sağladık. Öte yandan, Dijital Dönüşüm, bugün 
sadece bireysel haberleşme ihtiyaçlarımızı karşılamakla kal-
mıyor; sağladığı verimlilik ve tasarruf artışıyla sürdürülebi-
lir büyümenin de lokomotifi olmayı sürdürüyor. Türkiye’nin 
Dijital Dönüşüm vizyonuna liderlik etme hedefiyle, iki yıl 
önce duyurduğumuz Dijital Dönüşüm Hareketi’nin önemli 
bir ayağını da toplumsal gelişime destek vermek için yap-

tığımız sosyal yatırımlar oluşturmaya devam ediyor. Dijital 
Dönüşüm ile sürdürülebilirlikte yeni kapılar açmaya devam 
ediyoruz. Bu doğrultuda 2011 yılından bu yana kadın odaklı 
yürüttüğümüz tüm çalışmalarımızı 2013 yılında Aile ve Sos-
yal Politikalar Bakanlığı’nın da desteğiyle ‘Vodafone Önce 
Kadın’ programı altında topladık. Böylece Türkiye’de ilk kez 
kadına yönelik tüm ürün, servis, proje ve hizmetler tek çatı 
altında buluşturduk. İletişim teknolojilerinin gücünü kullan-
dığımız ‘Vodafone Önce Kadın’ programı kapsamında bugü-
ne kadar 650 binden fazla kadınımıza bilgiye erişim, gelir 
ve iletişim fırsatları sağladık. Engeli ve dezavantajlı gençle-
rin aktif ve üretken bireyler olarak toplumda yer almalarını 
hedefleyen çalışmalarımızla da 140 binden fazla engelli ve 
sosyal dezavantajlı bireyin hayatına dokunduk.”

Kale Yapı Ürünleri Grubu Pazarlamadan Sorumlu Baş-
kan Yardımcısı H. Derya Ercan, “Son geliştirdiğimiz inovas-
yonla, tümüyle mobil cihazları kullanarak müşterilerimize 
sanal gerçeklik deneyimi yaşatıyoruz. Hayata geçirdiğimiz 
‘Kale 360’ ve ‘Kale Vizyon’ gibi yenilikçi deneyimlerle, in-

sanların hayallerini 
yaşayabilmesini sağ-
lıyoruz” dedi. 

Yaptıkları araş-
tırmalarda, müşte-
rilerinin banyoları-
nın nasıl olacağını, 
daha yapılmadan 
önce görmek istedi-
ğini tespit ettiklerini 
ifade eden H. Derya 
Ercan, “Tüketicinin 
banyosunu değiştir-
mek istediğini ama 
nasıl bir sonuç elde 
edeceğine dair be-
lirsizliklerle dolu bir 
süreçten korktuğunu 
gördük. Kale olarak, 

müşterilerimizin bu 
süreci daha eğlenceli, daha keyifli geçirmeleri ve banyola-
rının neye dönüşeceğinden emin olmaları amacıyla sektöre 
öncülük edecek bir dijital dönüşüm gerçekleştirdik. Tüketi-
cilere banyosunu tasarlama olanağı veren, ‘Kale 360’ uygu-
lamasından sonra, sanal gerçeklik teknolojisi ‘Kale Vizyon’u 
hayata geçirdik. Dünyada bir ilk olan ‘Kale 360’ın sunduğu 
3 boyutlu çizimlerle, banyolarının gerçek anlamda nasıl ola-
cağı konusunda fikir edinen müşterilerimiz, artık hayalini 
kurduğu banyoyu, ‘Kale Vizyon’ teknolojisi ile görüntüleyip 
satın almadan önce deneyimleyebiliyor” dedi.

 

Değişimi Yönetmek: Sürdürü-
lebilirlik Ekseninde Yeni Marka 
Stratejileri başlıklı oturumda 
Coca Cola Kurumsal İlişkiler Di-
rektörü Atilla Demir Yerlikaya ve 
Kale Grubu Yapı Ürünleri Grubu 
Başkan Yardımcısı İhsan Kara-
göz görüşlerini paylaştılar.

Anadolu Basın Merkezi tarafından hazırlanan ‘Turquality ve Danışmanları’ 
dergisi, SANTEK Fuarı’nın yanı sıra sözkonusu etkinliğin katılımcılarına da 

ulaştırıldı
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[sağlık ►

Uykusuzluk ya da diğer adıyla “insomnia” en 
basit şekliyle uykuya dalmakta ve uykuyu sür-
dürmekte zorluk olarak tanımlanıyor. İnsan-
ların çoğu uykusuzluk şikâyeti ile değişik za-

manlarda karşılaşabiliyor. Uykusuzlukta sorunun ne kadar 
süredir devam ettiğinin önemli olduğunu söyleyen Anadolu 
Sağlık Merkezi Nöroloji Bölümü Direktörü Prof. Dr. Yaşar 
Kütükçü, “Geceleri uykuya dalmakta zorluk, sık uyanma, 
sabahları erken uyanma, uykusuzluğa bağlı olarak sabahları 
yorgun uyanma, gün içinde uykulu olmak ve yorgunluk; kon-
santrasyon ve dikkat bozuklukları, huzursuzluk, depresyon 
anksiyete, uykusuzluğa bağlı baş ağrısı, iş hayatında başarı-
sızlık ve hatta kazalara neden olabiliyor. Uykusuzlukları sü-
relerine göre geçici, akut ve kronik olmak uykusuzluk olmak 
üzere üç başlık altında toplayabiliriz” dedi.

- Önemli bir sınava girmek ve ev değiştirmek 
geçici uykusuzluğa sebep oluyor

Geçici uykusuzluğun bir ya da birkaç gece sürebileceğini 
belirten Anadolu Sağlık Merkezi Nöroloji Bölümü Direktörü 
Prof. Dr. Yaşar Kütükçü, “Geçici uykusuzluk en sık görü-
len uykusuzluk tipidir. Önemli bir sınav ya da iş görüşmesi 
öncesi olan veya yatak, ev gibi ortam değiştirme sonrası or-
taya çıkan uykusuzluklardır. Bu uykusuzluk tipi bazen bir-
kaç haftaya kadar uzayabilir. İkinci olarak akut -ya da kısa 
süreli- uykusuzluk da geçici uykusuzluklara benzer olarak 
aşırı sıkıntı, stres ve gerginlik sonrasında gelişebiliyor. Ge-

nellikle stres nedeninin ortadan kalkmasıyla düzelen ve 1-4 
hafta kadar süren uykusuzluklardır. Bunlar iyi izlenmezse 
uzun süreli kronik uykusuzluğa dönüşme riskleri yüksektir” 
açıklamasında bulundu. 

- Uzun süreli uykusuzluklar yıllarca sürebiliyor
Kronik yani uzun süreli uykusuzlukların aylar ve hatta 

bazen yıllarca sürebildiğini anlatan Prof. Dr. Yaşar Kütük-
çü “Uykuyu etkileyebilen psikiyatrik, nörolojik, metabolik, 
kardiyak, endokrinolojik sorunlar olduğu gibi, solunum sis-
temi sıkıntıları, değişik ilaç ve madde kullanımları da kronik 
uykusuzluğa neden olabilir. Özellikle nörolojik hastalıklar-
dan huzursuz bacak sendromu, periyodik bacak hareketleri, 
parkinson hastalığı, kaslarda istemsiz ve ağrılı kasılmaların 
gerçekleşmesi, kol ve bacaklarda ortaya çıkan titremeler, 
geceleri olan epileptik ataklar gibi birçok neden uykusuzlu-
ğa yol açabilmektedir. Tedavide nedenin ortaya konulması 
ve buna göre tedavinin planlanması büyük önem taşıyor” 
dedi. 

Uyku hijyeni için bu adımlara dikkat 
• Gündüz uyumayın, bu, gece uykunuzu bozabilir.
• Kafein ve nikotin gibi uyarıcıları almayı en az yat-

madan 3 saat öncesinde kesin. 
• Egzersiz iyi bir uyku için yararlıdır fakat uykuya 

yakın bir saatte yapılmamalıdır. Uyku öncesinde daha ra-
hatlatıcı olan yoga yapılabilir. 

• Uyku saatine yakın fazla ve ağır şeyler yenmemeli-
dir. Çikolatada kafein olduğunu ve uykunuzu kaçırabileceği-
ni unutmayın.

• Gündüz gün ışığına maruz kalmak uyku sıklığınızı 
düzenlemede çok önemlidir.

• Bunun tersine bilgisayar ve TV gibi aletlerden yayı-
lan ışınlar ise uykumuzu bozar yani TV seyrederek uyumayın 
bilgisayarla çalışmayı yatmadan 2-3 saat önce sonlandırın 
ya da telefonunuz ile yatmadan önce fazla uğraşmayın. Uyku 
düzensizlikleri yaşayanların sabah kalkınca gün ışığına ma-
ruz kalması çok önemlidir. 

• Uyku saatinizden önce rahatlamalısınız. Gün için-
deki problemleri yatmadan önce tartışmak iyi fikir değil. 

• Uyku rutini ve uyuduğunuz yer çok önemlidir. Uyku 
ve uyanma saatleri hafta sonu dahil aynı saatlerde olmalı-
dır. 

• Uyuduğunuz yer karanlık, sessiz ve serin olmalı. 
Yatak sadece uyumak içindir. Yemek yemek, çalışmak ya da 
TV seyretmek için değil. 

• Uyku sorunları olan kişilerin uyku günlüğü tutması 
faydalı olur. 

Ruh ve beden sağlığı için düzenli uyku şart olsa da çalışma hayatı, şehir 
stresi gibi birçok neden uyku sorunlarına yol açabiliyor. Herkesin uyku 

sorunu çekebileceğini ancak sorunun ne kadar süre devam ettiğinin önemli 
olduğunu söyleyen Prof. Dr. Yaşar Kütükçü, “Uyku ritmini bozan vardiyalı çalış-
malar, jet-lag, gebelik, depresyon, uykuda solunum bozuklukları, ağrı durumları, kronik 
yorgunluk sendromu gibi hastalıklar uykuyu bozan nedenlerin başında geliyor” dedi. Kü-

tükçü uykusuzluktan kurtulmak için uyku hijyeninin sağlanması gerektiğini söyledi.  

Prof. Dr. Yaşar KÜTÜKÇÜ
Anadolu Sağlık Merkezi 

Nöroloji Bölümü Direktörü

Uyuyamayanlar için uyku hijyeni şart 
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Latin ve Türk ezgileri 
KSO’da buluştu

Avrupa Günü kutlamaları çerçevesinde,  Kocaeli Sanayi 
Odası ve Kocaeli AB Bilgi Merkezi’nin  KSO Sosyal Tesisleri 
Clup Bithynia’nın bahçesinde ortaklaşa düzenledikleri kon-
serde  bir araya gelen Luis Ernosto Gomez-Gülseren Gomez, 
Latin Jazz Band ile KSO Oda orkestrası konserinde  izleyi-
ciler keyifli dakikalar yaşadı. 

Kocaeli Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ayhan 
Zeytinoğlu ve Meclis Başkanı Hasan Tahsin Tuğrul’un ev sa-
hipliğinde gerçekleştirilen konsere, Gölcük Tersane Komuta-
nı Tuğamiral Aydın Eken, Marka Genel Sekreteri Mustafa 
Ayhan, İlçe Belediye Başkanları, Türkçe konuşan komşu 
ülkelerin girişimci temsilcileri, sanayiciler ve müzikseverler 
katıldı. Sahneye ilk olarak Şef Özgür Günay yönetimindeki 
Kocaeli Sanayi Odası Oda Orkestrası çıktı. Klasik eserlerin 
yanı sıra Türk ezgilerini harmanlayıp seslendiren orkestra 
açılışı Çanakkale Türküsüyle yaptı. 2006 yılında çalışma-
larına başlayan, amacı toplumu müzikle buluşturmak olan 
orkestranın müzik yolculuğu sanatseverler tarafından yoğun 
ilgiyle dinlendi. 

Oda Orkestrası’nın konseri sonrası sahneye, ‘Luis Ernesto 
Gomez-Gülseren Gomez Latin Jazz Band’ grubu çıktı. Luis 
Ernosto Gomez, Paris’te yıllarca Arturo Sandoval, Danny 
Brillant, Yuri Buenaventura gibi ünlü Latin sanatçılarıyla 
birlikte, 28 senedir sahnede olan uluslar arası tumba us-
tası. Gülseren Gomez ise 2005 yılında Eurovision’a katıl-
mış, 400 milyon kişi tarafından dinlenmiş, konservatuvarı 
Paris’te bitirmiş, 20 senedir birçok dilde şarkı söyleyen, 
özel bir ses sanatçısı, perküsyoncu ve dansçı. Performans-
larıyla katılımcılardan yoğun alkış alan grup KSO’da La-
tin rüzgarı estirdi. Latin müziklerin yanı sıra ‘Söyle Bana 
Hayatım’ ve ‘Çilli Bom’ gibi Türkçe parçalar da seslendi-
ren Latin grubu, konserin ilerleyen saatlerinde izleyenlerin 
de hareketli ritimlere eşlik etmelerini sağlayarak, müthiş 
bir müzik ziyafeti çektiler.

[konser ►



�� Kocaeli Odavizyon

Ulaştırma ve lojistik sektörünün sorunları 
Ankara’da ele alındı

[lojistik ►

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı – TOBB Türkiye Ulaştırma ve 
Lojistik Meclisi Koordinasyon Toplantısı TOBB Yönetim Kuru-
lu Başkan Yardımcısı Halim Mete’nin de katılımıyla Ankara’da 
gerçekleştirildi. Sektörün yoğun ilgi gösterdiği toplantıda 
Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’ndan beklentiler, gümrüklerde 
yaşanan sıkıntılar ve talepler dile getirildi. Bakanlık yetkilileri 
de 2016 çalışmaları ve 2017 projeleri hakkında bilgi verdi. 

-Lojistik Koordinasyon Kurulu sektörümüz 
için büyük şans
TOBB Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Halim Mete yap-

mış olduğu açılış konuşmasında Başbakanlık Genelgesi ile ku-
rulan Lojistik Koordinasyon Kurulu’nun çalışmalarından bah-
setti. Mete, çalışma grubuu toplantıları dahil Nisan ayından 
bu yana beş toplantı gerçekleştirildiğini, Kurulun, sektörü  ta-
nıma, anlama ve bakanlıklar ve kurumlar arasındaki iletişimin 
güçlenmesi ve ortak akıl çerçevesinde hareket edebilmek için 
büyük çaba sarf ettiğini bildirdi.. Halim Mete, Kurul’a gerek 
teknokrat, gerekse akademik düzeyde tüm desteğin sağlanma-
ya çalışıldığını ifade etti.

TOBB olarak sektörün gelişimi yönünde önemli çalışmalar 
yaptıklarını söyleyen Halim Mete, 2015 yılında başlatılan Çıl-
dır-Aktaş, Dilucu Sınır Kapıları, Halkalı Gümrük Müdürlüğü 
ve Kapıkule Tır Parkının modernizasyonunun tamamlandığını 
açıklayan Mete, Çıldır-Aktaş, Dilucu ve Kapıkule’nin açılışla-
rının yapıldığını en kısa zamanda Halkalı’nın açılının da yapı-
lacağını belirtti. 

İran ile başlatılan eTIR projesinin lansmanının Gümrük 
ve Ticaret Bakanlığı ile birlikte yapıldığını hatırlatan Halim 
Mete, pilot uygulamanın ilerleyen dönemde tüm TIR taşımala-
rında kullanılmasının amaçlandığı bilgisini verdi.

 
-Lojistik Performans Endeksine Yönelik Çalışılmalı 
Lojistik Performans Endeksinde 2010 yılında 39. Sırada 

yer alan Türkiye’nin 2014 yılından 30. Sıraya yükseldiğini 
belirten Halim Mete değerlendirme kriterleri olan “Lojistik 
Hizmetlerin Yeterliliği ve Kalitesi” ve “Sevkiyatların İzleme 

ve Takip Edilebilirliği”nde iyi durumda bulunduklarını, ayrıca 
diğer başlıklarda da daha iyi olma potansiyelinin bulunduğun-
dan söz etti.

 
-Orta Koridor Projesi Sektör tarafından sahiplenilmeli
 Rusya krizi sonrası taşımacılarımızın Kazakistan geçişinde 

ödemek zorunda kaldığı ek teminat ve eskort bedelinin Tır Plus 
(+) uygulaması ile çözüme kavuştuğu bilgisini veren Halim 
Mete kuzey ve güney koridorlarına alternatif bir güzergah olan 
Orta Koridor Projesinin bakanlıklar ve özel sektörce desteklen-
mesinin çok önemli olduğunu vurguladı.

 
-İçinde bulunduğumuz coğrafya bizi sınırlıyor
Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Sezai 

Uçarmak ise konuşmasında coğrafyanın kader olduğunu, için-
de bulunduğumuz coğrafyadan kaynaklı sıkıntılar nedeniyle 
ülkemiz kapılarında da sıkıntı yaşandığını belirtti.

Para cezalarının tahsilatı konusunda Maliye Bakanlığına 
kredi kartı ile ödeme seçeneğinin önerildiğini bundan olumlu 
sonuç beklediklerini bildiren Uçarmak, kapılardaki gümrük 
kapılarındaki beklemelere ilişkin değerlendirmelerde bulun-
du. Bakanlık olarak sektörün gelişimi yönünde düzenlemeler 
çıkarmayı amaçladıklarını ve bu doğrultuda çalıştıklarını ifade 
eden Sezai Uçarmak ancak sektörün de mutlak suretle kendi 
iç denetimini oluşturması gerektiğini ifade etti. Sektörün alter-
natif olabilecek gümrük kapılarını da kullanmasını gerektiğini 
belirten Uçarmak, sektör ile birlikte çalışmaya her zaman ha-
zır olduklarını dile getirdi.

Türkiye Ulaştırma ve Lojistik Meclisi Danışmanı Prof. Dr. 
Füsun Ülengin’in Lojsitik Performans Endeks ve Kapıkule 
Gümrük Kapısı Verimlilik Çalışması hakkında ayrıntılı bir su-
num gerçekleştirdiği toplantıda Türkiye Ulaştırma ve Lojistik 
Meclisi üye dernekler, Demiryolu Taşımacılığı Derneği, T ür-
kiye Kargo, Kurye ve Lojistik İşletmecileri Derneği, Türkiye 
Nakliyeciler Derneği, Uluslararası Nakliyeciler Derneği, Ulus-
lararası Taşımacılık ve Lojistik Hizmet Üretenleri Derneği ta-
rafından sektör sorunları ve istekleri aktarıldı. 
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Yıl / Ay (%) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Yıllık
2013 (Türkiye) 72,4 72,2 72,7 73,6 74,8 75,3 75,5 75,5 75,4 76,4 75,6 76,0 74,6

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

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

2014 (Kocaeli) 70,5 71,9 70,7 70,6 71,4 71,5 72,6 70,6 70,7 71,7 71,9 70,8 71,2
2015 (Türkiye) 73,7 72,8 72,4 74,1 74,9 75,1 75,9 74,8 75,9 75,5 75,9 75,8 74,7

2015 (Kocaeli) 70,9 70,6 70,3 71,8 71,5 70,7 70,8 70,4 70,3 70,6 70,6 70,5 70,8

2016 (Türkiye) 74,9 73,5 74,3 75,3 75,7

2016 (Kocaeli) 70,6 70,4 70,4 71,1 70,1

Aylara göre kapasite kullanım oranlarının seyri

Mayısta sanayinin kapasite kullanımı 
yüzde 70,1 olarak gerçekleşti

Kocaeli Sanayi Odası tarafından her ay açıklanan Kocaeli sanayi kuruluşlarının kapasite kullanım oranı Mayıs ayında yüzde 70,1 
olarak gerçekleşti. Mayıs ayı kapasite kullanım oranı, geçen yılın aynı dönemine göre 1,4 puan, bir önceki aya göre ise 1 puan 

azaldı. Mayıs ayı kapasite kullanım oranı, geçen yılın aynı dönemine göre 1,4 puan, bir önceki aya göre ise 1 puan azaldı. 
Bölgemizin ağırlıklı sektörü olan otomotiv sanayinin kapasitesi yüzde 77 olmasına rağmen diğer sektörlerdeki kapasitelerin düşük 
olması geneli etkiledi. Firmalarımızdan alınan geri bildirimlere göre kapasite kullanımlarındaki azalış nedenleri arasında iç ve dış 
piyasalardaki durgunluk ve ekonomik belirsizliklere bağlı siparişlerdeki azalma gösterildi. Firmalarımızın önümüzdeki ay iç ve dış 
sipariş beklentilerine baktığımızda; önümüzdeki ayda da kapasitelerin değişmeyeceğini söyleyebiliriz. Merkez Bankası tarafından 
açıklanan Türkiye genelinin kapasite kullanım oranı Mayıs ayında yüzde 75,7 ile bir önceki aya göre 0,4 puan ve bir önceki yıla 
göre 0,8 puan artış gösterdi. 2011 yılından bu yana paralel seyreden kapasitelerin bu yılın başından bu yana yaklaşık bir puan 

yukarıda seyrettiğini görüyoruz. Türkiye genelinde Mayıs ayında gıda ürünlerinin imalatı, kağıt ve kağıt ürünlerinin imalatı, kok 
kömürü ve rafine edilmiş petrol ürünleri imalatı, kimyasalların ve kimyasal ürünlerin imalatı ve elektrikli teçhizat imalatı sektörle-

rindeki kapasitelerde gerileme oldu. Bu sektörler otomotivden sonra İlimizin de öncü sektörlerdir. 
Nitekim bunun yansımasını Kocaeli verilerinde gördük.

Mayıs ayı anketine yanıt veren firmaların yüzde 19’unun istihdamlarının arttığı, 
yüzde 66’sının ise istihdamlarında bir önceki aya göre değişim yaşanmadığı belirlendi.

Firmaların yüzde 15’i Haziran ayında iç siparişlerinin arttığı belirtilirken yüzde 30’u siparişlerinin azaldığı belirtildi.

Ankete katılan firmaların yüzde 15’i dış siparişlerinin Haziran ayında arttığını belirtirken, yüzde 23’ü ihracatlarında azalış bildirdiler. 
Firmaların yüzde 62’sinin ise alınan dış sipariş miktarlarında bir değişim yaşanmadı.

Firma Bildirimleri Haziran

Arttı / Artacak 15

Değişmedi / Değişmeyecek 62

Azaldı / Azalacak 23

Dış 
Siparişler

Firma Bildirimleri Haziran

Arttı / Artacak 15

Değişmedi / Değişmeyecek 55

Azaldı / Azalacak 30

Firma Bildirimleri Mayıs (%)

Arttı 19

Değişmedi 66

Azaldı 15

İç 
Siparişler

İstihdam

[kapasite ►
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Ticari ve Teknolojik İşbirliği Teklif ve Talepleri

Referans No:  TOUK20141113002
Londra merkezli İngiliz firma, güneş enerjisi, sıcaklık ve 
rüzgardan ortaya çıkan enerjiyi akım enerjisi ile entegre 
ederek yeni bir sistem geliştirmiştir. Bu sistem, diğer araç-
larla karşılaştırıldığında çalıştırılması ve bakımı için daha 
az maliyetlidir. Şirket, sistemin ortak prototip gelişimi ve 
bu aletin pazara sunulması için ortaklar aramaktadır. 

Referans No: TRLT20160412001
Ticaret, tasarım, ısıtma ve havalandırma ekipmanı, yük-
sek kaliteli entegre şömine ve fırın, baca, klima ve yeni-
lenebilir enerji üretiminde uzman olan Litvanyalı firma, 
zeolit teknolojisi ile ısıtma sağlamaktadır. Bu işbirliğinde, 
teknik yardım verilecek olup ticari anlaşmalar hedeflen-
mektedir.

Referans No: BRRS20160413001
Kurutulmuş ve ısıya dayanıklı kuru meyve üretiminde 
bulunan Sırp firma, organik ve organik olmayan dondu-
rulmuş meyve (vişne, kayısı, erik, böğürtlen) üreticileri ve 
toptancıları aramaktadır. 

Referans No: BRFR20160127001
Glokom hastalarının ameliyatı için kullanılan bir tıbbi ci-
haz üreticisi Fransız firma cerrahi sondaların temizlenip 
yeniden kullanılmak üzere paketlenmesi konusunda taşe-
ronluk yapacak firmalar aramaktadır.

Referans No: BRPL20160226001
Gıda maddeleri paketleme ve ambalaj malzemesi kullanı-
mını üretimi (çift yönlü gerdirilmiş polipropilen - BOPP, 
Dökme Polipropilen - CPP ve Polietilen polietylen – PE)  
konusunda faaliyet gösteren Polonyalı firma, farklı türde 
çeşitleri de tedarik edebileceği üreticiler aramaktadır.

Referans No: BRLT20160408002
Boru ve metal parçaları üretiminde uzmanlaşmış Litvan-
yalı firma ısıya dayanıklı halat tedarikçileri aramaktadır.  
Halatlar organik cam elyaftan ve sıkıca örgülü olmalıdır.

Referans No: BRLT20160412001
Boru ve metal komponentler üretiminde uzmanlaşmış 
Litvanyalı firma ISO 9001: 2008 ve CE belgeli çelik te-
darikçileri aramaktadır.

Referans No: BRSE20160111001
Online ayakkabı ve aksesuar satan İsveçli firma, yüksek 
kaliteli tasarımdan oluşan kendi ayakkabı ve çanta ko-
leksiyonunu pazara sunmak üzere deri ayakkabı ve çanta 
üreticileri aramaktadır. 

Referans No: BRBG20160224001
Banyo mobilya ve aksesuarlarının ithalat, dağıtım ve tica-
retini kapan Bulgar firması banyo mobilyası üreticilerinin 
ticari temsilciliğini almak istemektedir.

Referans No: BRGR20140904001
Yunanistan’ın Arkadya bölgesindeki bir mobilya firması 
çocuk mobilyası imalatı yapan firmalar ile franchise yada 
ticari acentelik anlaşması yapmak istemektedir.

AVRUPA İŞLETMELER AĞI DOĞU MARMARA ABİGEM
TİCARİ ve TEKNOLOJİK İŞBİRLİĞİ PLATFORMU

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

Avrupa İşletmeler Ağı,  Avrupa Birliği ile ilgili konularda, özel-
likle KOBİ ölçeğindeki kurumlar için önemli başvuru noktalarından 
biridir. Bu ağ, belirgin sorulara ana dilde ve pratik yanıtlar sunmak 
üzere organize olmuştur. Yapı içinde yaklaşık 600 adet yerel orga-
nizasyon bulunmakta, bu organizasyonlar yaklaşık 4 bin çalışanı 
ile girişimcilere rekabetçi güçlerini desteklemek amacıyla hizmet 
vermektedir.  Yaklaşık 4 bin çalışanın birbiri arasında iletişim kur-
mak için yapılandırılan ağ üzerinde iletişime geçtiğimiz KOBİ’lerin 
bilgileri potansiyel işbirliği fırsatları için yayınlanmaktadır. Proje-
nin amacı projeye dahil olan tüm ülkeler arasındaki ekonomik faa-
liyetleri geliştirmek ve genişletmektir.

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

Doğu Marmara ABİGEM 
Kocaeli Merkez Ofisi

0 262 323 08 56
Yelda Kanpara ve Burak Çakır

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