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� Kocaeli Odavizyon

[Başkan’dan mektup ►

15 Temmuz darbe girişimini ve bu tarihten sonra yaşanan-
ları değerlendiren KSO Yönetim Kurulu Başkanı Ayhan Zeyti-
noğlu, Türkiye’ye yönelik ‘yanlış dış algı’ların giderilmesi için 
bir dizi çalışma başlatacaklarını söyledi. 

Bu yanlış algıların Türkiye ekonomisine zarar verdiğinin 
altını çizen ve bu algının gerçekle örtüşmesi için Türk iş dün-
yasının da katkıda bulunması gerektiğine dikkat çeken Ayhan 
Zeytinoğlu; Kocaeli Sanayi Odası olarak dev yabancı sermayeli 
firmaların olduğu Kocaeli ve yurt dışındaki çeşitli platformlar 
olmak üzere içte ve dışta bir dizi girişimle hükümetin çabasına 
destek olacaklarını söyledi. 

Darbeciler ve darbe destekçilerine yönelik temizlik çalış-
malarının ekonomide de etkileri olacağına dikkat çeken Ayhan 
Zeytinoğlu; önümüzdeki dönemde Türkiye ekonomisinin daha 
şeffaf, fırsat eşitliğine daha açık ve haksız rekabeti minimize 
etmiş olarak şekilleneceğini söyledi.

Ayhan Zeytinoğlu 15 Temmuz süreci ve sonrasına ilişkin 
olarak görüş, değerlendirme ve beklentilerini şöyle anlattı:

“15 Temmuz Cuma gecesi, ‘hain’ bir darbe girişimi yaşa-
dık. O uzun gecede, Cumhurbaşkanımızın önderliğinde, Başba-
kanımız, ordumuz, siyasetçi ve bürokratlarımız, emniyet güç-
lerimiz, medya, sivil toplum örgütlerimiz ve tankların yolunu 
kesen halkımızla, demokrasi adına dünyaya örnek olacak bir 
sınav verdik. 

Türk milletinin kararlı duruşu ve sarsılmaz direnci ile dar-
be girişimi çok şükür kısa sürede püskürtüldü.

Milletimizi, milli kurumlarımızı, demokrasimizi hedefle-
yen, bu alçakça kalkışmanın bastırılmasıyla, Türkiye tam anla-
mıyla uçurumun kenarından döndü.  

-Anında karşı çıktık
İş dünyası olarak ‘anında’ karşı çıktığımız darbe girişimi 

sırasında 62’si polis, 5’i asker, 173’ü sivil, 240 insanımızı şe-
hit verdik. Olaylarda bin 535 vatandaşımız yaralandı…

Şehitlerimize bir kez daha Allah’tan rahmet, yaralılarımı-
za acil şifalar diliyoruz.

Darbe girişimi sonrasında çeşitli kamu kurum ve kuruluş-
ları ile kritik pozisyonların nasıl ele geçirilmiş olduğu ortaya 
çıktı. Bu  hain kalkışmanın önlenmesinin ardından, 20 Tem-
muz tarihi itibariyle, 3 ay süreyle Olağanüstü Hal (OHAL) ilan 
edildi. 

Anayasal düzeni ve demokrasiyi ortadan kaldırmaya kalkı-
şan darbecilerin ve darbe destekçilerinin kökünün ‘hızla’ kazın-

ması, yuvalandıkları kurumların temizlenmesi için çalışmalar 
başlatıldı. 

-En kısa sürede toparlanacağız
Hükümetimiz halen bu çalışmaları sürdürüyor. Hükümeti-

mizin gayretleri ve iş dünyasının destekleri ile Türkiye’nin en 
kısa sürede toparlanacağına inanıyoruz. 

Bu süreçte kısa zamanda içeride demokrasi ve özgürlükler 
teminat altına alınmış, ekonominin işleyişi normalleşmiştir. 

-Ekonomide şeffaflık artacak
Darbe girişiminin ekonomideki tahribatının da ortadan kal-

dırılacağı önümüzdeki dönemde, bu yapının ekonomik hayattaki 
uzantılarının da temizlenmesiyle haksız rekabetin azalacağını, 
ekonomide şeffaflığın artacağını, fırsatlara erişim noktasında 
adalet olacağını, bu yapının iş dünyasındaki kendi uzantılarına 
yönelik kayırmacılığın sona ereceğini düşünüyorum.

Bu süreçte evrensel hukuk ilkelerinin titizlikle uygulanması, 
boşalan kamu kadrolarının takviyesinde   ‘liyakat’ın tek kriter 
olması Türkiye’nin hızla toparlanmasına ivme katacaktır.

Ayrıca iktidar ve muhalefet ilişkilerinde gözlenen uzlaşma-
nın da Türk siyaset iklimine ve sorunların daha hızlı çözülme-
sine olumlu katkıları olacağını düşünüyorum. 

-Hedefimiz Türkiye’nin güçlenmesi
Önümüzdeki dönemde iş dünyası olarak hedefimiz, küresel 

rekabeti artırmaya yönelik yeni reformlarla, Türkiye’nin, özel 
sektör öncülüğünde daha da güçlenmesini sağlamak olacaktır. 

Bu kapsamda hükümetimizin üzerine düşenleri yaptığını 
görüyoruz. 

Hükümetimizin ekonomiye yönelik adımlarının yanı sıra, 
Türkiye’nin düşmanlarını azaltmaya, dostlarını artırmaya yö-
nelik dış siyaseti,  iş dünyasının önünü açacak yeni sonuçlar 
üretecek, iş dünyası açısından yeni imkanlar yaratacaktır. 
(Rusya, Suriye, İran, Mısır)

-İş dünyası sorumluluklarının bilincinde
İş dünyası sorumluluklarının bilincindedir. İş dünyasının 

ana hedefi demokrasiye her zaman ve her koşulda sahip çıka-
rak, üretim ve yatırımla Türkiye’nin büyümesine, zenginleşme-
sine katkıda bulunmak,  iş ve aş yaratmaktır. 

Bunun için iş dünyası, hükümetimizle uyum içinde, yeni im-
kanları da değerlendirerek, Türkiye’nin küresel bir güç olması-
na yönelik tüm çalışmalara destek verecektir. 

Türkiye’nin imajına katkı için 
bir dizi çalışma başlatıyoruz

“İş dünyası sorumluluklarının bilincinde” diyen
KSO Yönetim Kurulu Başkanı  Ayhan Zeytinoğlu;
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-Kendimizi iyi anlatmalıyız
Bu noktada bir başka hususun altını çizmek isterim. 

Türkiye’nin bu darbe girişimi sonrasında yaşadıklarını dış dün-
yaya anlatmakta zorluk çektiğini, daha doğrusu dost ve mütte-
fik ülkelerin her nedense bu yaşananları anlamak istemediğini, 
farklı değerlendirmeler yaptıklarını gördük. 

İş dünyası olarak, bu konuda bize de görevler düşmektedir. 
Yaşananların ne anlama geldiğini, iş yaptığımız kişi ve ku-

rumlara anlatmalı, onların Türkiye’nin yanında yer almalarını 
sağlamalı, Türkiye’ye duyulan güveni pekiştirmeliyiz. 

-KSO aktif olacak
Kocaeli Sanayi Odası bu olayların hemen ardından, bölge-

mizde faaliyet gösteren yabancı sermayeli kuruluşların temsil-
cileri ile bir araya gelerek, benzer bir çalışma başlatmıştır. Bu 
görüşmelerde Türkiye’nin güven ve istikrar içinde büyüyen bir 
ülke olduğunun altı çizilmiş, Türkiye’nin yönetim anlayışında 
herhangi bir değişiklik olmadığı anlatılmıştır.. 

-Yatırımlarda yavaşlamaya tahammülümüz yok
Kocaeli Sanayi Odası olarak aynı çalışmalara eylül ayı ile 

birlikte daha da hız verecek, Türkiye’nin yatırım çekmeye de-
vam etmesine katkı sağlayacaktır. Aynı şekilde yurt dışında 
yapacağımız faaliyetlerle de, mevcut Türkiye imajını daha da 
geliştirmeye çalışacağız. Böylelikle bazı uluslar arası rating ku-
ruluşlarının haksız bir şekilde yaptığı not düşüşleriyle ortaya 
çıkabilecek olumsuz algıyı da değiştirebileceğimizi umuyorum. 
Türkiye için son derece önem taşıdığını düşündüğümüz yabancı 
yatırımların bırakın kesintiye uğramasını, kesintisiz ve katlana-
rak artması arzusundayız. 

-Cumhurbaşkanımızın uyarısı sonuç verdi
Bu arada bir hususu daha belirtmeden geçemeyeceğim. 

Darbe girişiminden sonra bankacılık sisteminde kredilerin geri 
çağrılması ya da faizlerin artırılması gibi beklentileri olanları 
gördük. Burada Sayın Cumhurbaşkanımızın bankalara yaptığı 
döviz ve faiz çağrılarının olumlu etkilerini gördük. Hatta tersine 
faiz oranları düşüşe geçti, dövize yöneliş olmadı. Bu da reel sek-
tör açısından sevindirici bir gelişme oldu. Bankalar ile sanayi 
kuruluşlarının bir bütün olarak uyum içinde çalışmaları sanayici 
olarak fazlasıyla önemsediğimiz bir husustur. 

-Yabancı sermayeli firmalarla toplandık
Bu süreçte Oda olarak neler yaptığımızdan söz etmek isti-

yorum.
Sürecin ilk gününden itibaren KSO ve İKV olarak; yerel, 

ulusal ve uluslararası basına kınama mesajları vererek, darbe 
girişimine karşı tepkilerimizi gösterdik.

Sayın Valimizin önderliğinde, ilimizde yapılan demokrasi 
yürüyüşüne ve demokrasi nöbetlerine katıldık.

Demokrasi şehitlerimiz için bağışta bulunduk.
Firmalarımızın OHAL sürecinde yaşadıkları sorunları ve çö-

züm önerilerini belirleyerek, 23 öneriden oluşan kapsamlı bir 
rapor hazırladık. Hazırladığımız bu raporu 4 Ağustos Perşembe 
günü katıldığım TOBB İstişare toplantısında, Gümrük ve Ticaret 
Bakanımız Sayın Tüfenkçi’ye, Maliye Bakanımız Sayın Ağbal’a 
ve TOBB Başkanımız Sayın Hisarcıklıoğlu’na elden verdim.

Bu süreçten, yabancı sermayeli firmalarımızın çok daha faz-
la etkileneceği düşüncesiyle, 5 Ağustos Cuma günü, yabancı ser-
mayeli kuruluşlarımızla bir toplantı yaptık. Onların sorunlarını 
ve çözüm önerilerini dinledik. Yabancı sermayeli kuruluşları-
mızdan, merkezlerinde, Türkiye aleyhine oluşabilecek kamuo-
yuna karşı seslerini duyurmalarını istedik.

Ayrıca 9 Ağustos tarihinde Odamızla en yakın işbirliği içe-
risindeki 10 yurt dışı kuruluş ile temasa geçerek görüşlerimizi 
anlattık ve Türkiye için destek istedik. 

Bugün, yaptığımız bu girişimlerin olumlu dönüşlerini alıyo-
ruz. Benzer çalışmalarımızın süreceğini, Türkiye’nin imajının 
geliştirilmesi için, yurt içi ve yurt dışında elimizden gelen her 
şeyi yapacağımızı bilmenizi istiyorum. 

-Rusya kapısının açılması çok önemli
Cumhurbaşkanımızın Rusya ziyaretinden özellikle ticari ve 

ekonomik ilişkilerimiz açısından olumlu sonuçlar çıktı.
Rusya kapısının açılıyor olması bizler için çok önemli.
En önemli ticaret partnerlerimizden biri olan Rusya, bu yıl  

ihracatımızda ilk 20 ülke arasında yer almıyor. Oysa 2012 yı-
lında 4’üncü, 2013 yılında 4’üncü, 2014 yılında  7’nci, 2015 
yılında 9’uncu sıradaydı. Rusya ile olan ihracatımız geçen yılın 
ilk 7 ayında yüzde 60 gerilemiş.

-Rusya ile 100 milyar dolarlık hedef umut veriyor
Geçtiğimiz yıl 24 milyar dolar olan iki ülke arasındaki dış 

ticaret hacminin 100 milyar dolar olarak hedeflenmesi umut 
veren  bir gelişme. 

Bu hedef, Rusya’yı ülkemizin en önemli ticaret partneri ya-
pacaktır.

Yapılan görüşmelere göre; Tarım ürünleri 
dahil ikili ticareti kısıtlayan düzenlemeler 
ortadan kaldırılacak, Savunma sanayin-
de işbirliği artacak, Mavi Akım Projesi 
hızlı şekilde hayata geçirilecek, Akku-
yu Nükleer Santral Projesi stratejik 
yatırım statüsüne alınacak ve hız ka-
zanacak.

Biliyorsunuz, kısa adı NÜKSAK 
olan Nükleer Santral Kümesinin Oda ola-
rak partneriyiz. Bakanlık hızlı bir şekilde 
geçtiğimiz hafta kümede üye olan firmala-
rımızdan taahhütname istedi. 

Bütçesi 9 milyon TL 
olan bu küme faali-
yetlerinin de hız ka-
zanacağını düşünü-
yoruz.

-Kocael i ’de 
132 büyük

Bu arada 
İstanbul Sa-
nayi Odası 
T ü r k i y e ’ n i n 
ikinci 500 bü-
yük sanayi 
kuruluşu liste-
sini açıkladı. 
T ü r k i y e ’ n i n 
İkinci 500 bü-
yük listesinde 
52 firmamız 
bulunuyor. 4 
firmamız ilk 
500’den ikinciye 
düştü. İlk 500 bü-
yük firma içerisinde 
80 firmamız yer alı-
yordu.

Böylece, 
Türkiye’nin en büyük 

1000 işletmesi içerisinde, 
Kocaeli’nden toplam 132 

firma yer almış oldu. 
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“Demokrasi Nöbetleri”
tüm Türkiye’yi ortak noktada birleştirdi

15 Temmuz’daki darbe girişimine karşı koymak için, 
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın daveti ile 
ellerinde Türk bayraklarıyla meydanlara koşan va-

tandaşların “demokrasi nöbeti” 27 gün sürdü. Cumhurbaşka-
nı Erdoğan’ın talimatı ile sona eren “Demokrasi Nöbeti”nde 
Türkiye’nin her yerinde kadın erkek, yaşlı genç demeden sabah-
lara kadar nöbet tutuldu. Edirne’den Hakkari’ye, Giresun’dan 
Şanlıurfa’ya yurdun dört bir yanında meydanlara akın eden 
vatandaşlar, darbeye tepkisini dile getirdi. Her geçen gün ka-
labalıklaşan meydanlarda nöbet tutan “demokrasi bekçileri”, 
“Şehitler ölmez vatan bölünmez”, “Darbeye hayır” sloganla-
rı ile birlik mesajları verdiler.

Demokrasi Nöbetleri’nin son günü Cumhurbaşkanı Re-
cep Tayyip Erdoğan, demokrasi nöbeti tutan vatandaşlara 
Ak Saray’dan seslendi. Erdoğan, demokrasi mitinglerinin 
sonlandırıldığını bildirdi. İlk defa bir mitingde vatandaşları 
ağırlayan Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde resmi karşılama 
törenlerinin yapıldığı alanda ilk olarak şehitler için Kur’an-ı 

Kerim okundu. Başbakan Binali Yıldırım’ın konuşmasından 
sonra kürsüden vatandaşlara seslenen Cumhurbaşkanı Erdo-
ğan, Amerika’nın Türkiye ile FETÖ arasında bir tercih yapma-
sı gerektiğini söyledi. 

15 Temmuz’dan bu yana 27 gündür meydanlarda demok-
rasi nöbeti tutan vatandaşlara son nöbette Cumhurbaşkanlığı 
Külliyesi’nde seslenen Erdoğan, “15 Temmuz’da tarihinde ilk 
defa işgal girişimine maruz kalan Ankara, hainlerin emellerini 
tek yürek, tek bilek olarak engelleyen Ankara. Seni gönülden 
selamlıyorum Ankara. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nden 79 
milyon vatandaşımı selamlıyorum. Ankara ülkemizde ade-
ta kurtuluş günü olmayan ender şehirlerimizden birisiydi, 
15 Temmuz Ankara’nın da kurtuluş günüdür. Milletimiz 15 

Temmuz’da kendisini esarete, zulme, kaosa mahkum etmek 
isteyenlerin hevesini kursağında bıraktı” dedi.

 15 Temmuz gecesi milletin darbe girişimcilerini esir 
alarak asaletini gösterdiğinin altını çizen ve 
“Rabbim bu milletten razı olsun” diyen Erdo-
ğan, Ankara’nın o gece çok farklı bir destan 
yazdığını söyledi. Erdoğan “Ankara’nın her 
köşesinde ayrı bir destan yazıldı. Tüm şehit-
lerimize Allah’tan rahmet gazilerimize şifalar 
diliyorum. Pazar günü bu millet farklı bir des-
tan yazdı, 21. asrın yeni kapısını, demokrasinin 
yeni kapısını açtı, adalete yönelik bir yeni kapı 
açtı. Orada birlik, beraberlik, kardeşlik vardı. 
Rabbim birliğimizi, beraberliğimizi, kardeşli-
ğimizi daim eylesin. Aslında ‘İstanbul’daki mi-
tingle demokrasi nöbetlerini devam ettirelim’ 
dediler, dedik ki, sizler zaten bunu gönlünüzde 
devam ettiriyorsunuz, ama biliyorum ki mille-
timiz ülkesine, özgürlüğüne öyle yapışmış du-
rumdaki bitti demeye gönlümüz razı olmadı. 
Finali Ankara’da yapalım istedim. Milletimiz 
hala meydanları bırakmak istemiyor” dedi.

- 237 şehidimizin adını da anıtlaştıracağız
“15 Temmuz gecesi 170’i sivil, 62’si polis ve 5’i de as-

ker olmak üzere 237 şehit verdik. 2 binin üzerinde yaralımız 
var.  Şehitlerimize Allah’tan rahmet, yakınlarına, milletimize 
başsağlığı diliyorum” diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan şunları 
söyledi: 

“237 şehidimizin her birinin adını aynen Çanakkale 
Şehitleri’nde olduğu gibi anıtlaştıracağız. İnşallah kurumla-
rımızla anıtlaştıracağız, inşallah aynı zamanda İstanbul’da 
Boğaz Köprüsü’nden çıkar çıkmaz Anadolu yakasındaki tepe 
noktada, orada anıtlaştıracağız. Ankara’da hemen Külliyemi-
zin karşısında, orada anıtlaştıracağız ve okullarımıza isimleri-
ni vermek suretiyle anıtlaştıracağız ve kalıcı kılacağız.”

15 Temmuz darbe girişiminin ardından darbe girişiminin ardından Türkiye’nin dört bir yanında “demokrasi 
nöbeti” için vatandaşların doldurduğu meydanlardan birlik ve beraberlik mesajları yükselldi.
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- Muhalefet ilk kez Külliye’de idi
15 Temmuz darbe girişimi sonrası Cumhurbaşkanı Tay-

yip Erdoğan’ın daveti üzerine yapılması kararlaştırılan Li-

derler Zirvesi Cumhurbaşkanlığı 
Külliyesi’nde gerçekleştirildi. Başba-
kan Binali Yıldırım’ın yanı sıra CHP 
Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 
MHP Lideri Devlet Bahçeli Külliye’de 
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın konuğu 
oldu. 

Erdoğan liderleri “geçmiş olsun” 
ve “hoşgeldiniz” diye karşıladı. 15 
Temmuz darbe girişimi sonrasında 
yaşananların değerlendirildiği tarihi 
toplantı 2 saat 40 dakika sürdü. Mu-
halefet liderleri Erdoğan’ın Cumhur-
başkanı olmasının ardından ilk kez 
Külliye’ye çıktı. Zirve aynı zamanda 

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın başkanlığında 3 partinin bir araya 
geldiği ilk toplantı oldu.

- TİM üyeleri ile istişare toplantısı...
Türkiye İhracatçılar Meclisi üyeleri ile bir isti-

şare toplantısı gerçekleştiren Cumhurbaşkanı Er-
doğan, burada yaptığı konuşmada, “15 Temmuz 
nasıl karanlık bir gece olarak başladıysa, 16 Tem-
muz sabahı da, istiklalimize ve istikbalimize dair 
ümitlerimizi tazelediğimiz aydınlık bir gün olarak 
doğdu” dedi. 

Konuşmasında, gündemlerinin sadece terör 
örgütleriyle mücadeleden ibaret olmadığını işaret 
eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, ihracatta ve tu-
rizmde yaşanan daralmanın telafisi başta olmak 
üzere, ekonominin güçlendirilmesi ve geliştirilme-
si konusunda kesintisiz çalışma içinde olduklarını 
kaydetti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 11-17 Temmuz 
haftasında 2,1 milyar olan ihracatın, 18-24 Tem-

muz haftasında 2,4 milyar dolara, bir sonraki hafta 2,7 milyar dolara ulaştığı, 2016 yılının ilk 7 aylık ihracatının 80,5 mil-
yar dolar olduğu bilgilerini paylaşarak, rakamların 2015 yılı performansının altına düşülmeyeceğini gösterdiğini açıkladı.

- OHAL uygulaması Avrupa Birliği prosedürle-
rine uygundur

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Uluslararası 
Yatırımcılarla Yüksek Düzeyli Ekonomi Toplantısı’nda yerli 
ve yabancı iş adamları ile bir araya geldi. Erdoğan burada 
yaptığı konuşmada; “Olağanüstü hâl uygulamalarına daya-
nılarak ekonominin işleyişine en küçük bir şekilde müdahale 
edilmemiştir, edilmeyecektir. Ülkemizdeki olağanüstü hâl 
uygulaması tamamen Avrupa Birliği prosedürlerine uygun-
dur” dedi. 

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü: “Dik-
kat ederseniz, darbe girişiminin hemen ardından yaşanan 
sınırlı bir dalgalanma dışında, ekonomik göstergeler, hızlı 
bir toparlanmaya ve normalleşmeye işaret ediyor. Dolar ye-
niden 3 liranın altına indi, borsa yükselişte, diğer veriler de 
toparlanmayı ve yeniden olumlu yönde yükselişi teyit ediyor. 
Merkez Bankası’ndaki döviz rezervimiz azalmak şöyle dur-
sun, 125 milyar doların üzerine çıkarak, artmıştır. İşsizlik 
ve faiz oranları yüzde 10’un altında seyretmeyi sürdürüyor. 
Yılın ilk çeyreğindeki yüzde 4’lük büyüme oranımızı, yılso-
nuna kadar koruyacağımıza inanıyorum.”
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‘15 Temmuz’: 36 yıl sonra gerçekleştirilen  
‘hain’ askeri darbe teşebbüsü

2016 Türkiye askerî darbe girişimi ya da darbecilerin 
verdiği adıyla Yurtta Sulh Harekâtı, 15-16 Temmuz 
2016 tarihleri arasında Türk Silahlı Kuvvetleri bün-

yesinde kendilerini Yurtta Sulh Konseyi olarak tanımlayan bir 
grup asker tarafından gerçekleştirilen askerî darbe teşebbü-
südür. 

Türk Silahlı Kuvvetlerinin resmî internet sitesi ve TRT’de 
yayınlanan bildiride ordunun yönetime el koyduğu ifade edi-
lerek ülkede sıkıyönetim ve sokağa çıkma yasağı ilan edildiği 
açıklandı.

İstanbul’daki Boğaziçi ve Fatih Sultan Mehmet 
Köprüsü’nün jandarma tarafından kapatılması ile başlayan 
süreçte, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı İsmail Kahra-
man ve yaklaşık 50 kadar milletvekilinin mecliste bulunduğu 
sırada F-16 savaş uçakları meclis üzerinde uçuş yaparak par-
lamentoyu dört kez bombaladı. Ankara’nın Beştepe semtinde 
bulunan Cumhurbaşkanlığı Sarayı’na bombalama girişiminde 
bulunulsa da başarılı olunamadı, Muğla’nın Marmaris ilçesin-
de bir otelde bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a 
karşı suikast girişiminde bulunuldu. Genelkurmay Başkanı 

Hulusi Akar, Kara Kuvvetleri Komutanı Salih 
Zeki Çolak, Hava Kuvvetleri Komutanı Abidin 
Ünal ve Jandarma Kuvvetleri Komutanı Galip 
Mendi darbeyi gerçekleştiren askerler tarafın-
dan rehin alındı.

Gelişmeler üzerine Cumhurbaşkanı Recep 
Tayyip Erdoğan, CNN Türk’te FaceTime ara-
cılığı ile gerçekleştirdiği bağlantıda darbecile-
re hiçbir şekilde imkan tanınmayacağını ifade 
ederek halkı darbeye tepki göstermek için mey-
danlara ve havalimanlarına çıkmaya davet etti. 
Çağrının ardından, Türkiye’nin birçok ilinde 
darbe karşıtı protesto gösterileri düzenlendi.

16 Temmuz sabahı, Türk Silahlı Kuvvetle-
ri ve Emniyet Genel Müdürlüğü personelinin gerçekleştirdiği 
operasyonlar sonucunda darbe girişimi bastırıldı ve askerler 
silahları ile birlikte teslim oldu. Olaylar sonucunda 104’ü 
darbe yanlısı asker olmak üzere 300’den fazla kişi hayatını 
kaybetti, 2009’in üzerinde kişi yaralandı, farklı rütbelerden 
binlerce asker gözaltına alındı. Yargı ve sivil siyaset mensup-
ları dahil olmak üzere toplam gözaltı sayısı 10 binleri aştı. 
Bunun yanı sıra askerî, idari ve adli kurumlarda birçok kişi 
görevden alındı.

Gülen Hareketi destekli olduğu öne sürülen askerî darbe 
girişiminin ardından İstanbul Bakırköy Cumhuriyet Başsavcı-
lığı ve Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Türk Ceza 
Kanununun anayasal düzene karşı suçlar kapsamında yer alan 
‘cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Büyük Millet Meclisini 
ve Türkiye Cumhuriyeti hükûmetini ortadan kaldırmaya veya 
görevlerini kısmen veya tamamen yapmasını engellemeye te-
şebbüs’, ‘Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nın öngördüğü düze-
ni ortadan kaldırmaya veya bu düzen yerine başka bir düzen 
getirmeye teşebbüs’, ‘halkı, Türkiye Cumhuriyeti hükûmetine 
karşı silahlı isyana tahrik’ ve ‘cumhurbaşkanına suikast’ suç-

larından soruşturma başlatıldı. 
21 Temmuz’da Millî Güvenlik 
Kurulu toplantısı sonrasında, 
Türkiye Büyük Millet Mecli-
si tarafından anayasanın 120. 
maddesi gereğince üç ay sürey-
le olağanüstü hâl ilan edildi.

Darbe girişimi, Türkiye si-
yasi tarihinde 12 Eylül 1980 
askerî darbesinden 36 yıl sonra 
gerçekleştirilen ilk askerî dar-
be teşebbüsü olarak kayıtlara 
geçti.

15 Temmuz Türkiye siyasi tarihinde 12 Eylül 1980 askerî darbesinden 36 yıl sonra gerçekleştirilen ilk askerî 
darbe teşebbüsü olarak kayıtlara geçti.
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15 Temmuz kronolojisi...
Darbe hazırlığında olunduğuna dair 15 Temmuz 16:00’da 

istihbarat edinen Millî İstihbarat Teşkilatı Müsteşarı Hakan 
Fidan, Genelkurmay İkinci Başkanı Orgeneral Yaşar Güler’e 
ilk bilgilendirmeyi gerçekleştirdi. 17:30’da gerçekleştirilen ay-
rıntılı bilgi paylaşımı sonrasında durumun ciddi olduğu değer-
lendirmesinde bulunuldu ve hava sahasının kapatılması, tüm 
askerî hareketliliğin yasaklanması, Kara Havacılık Okulunun 
ivedi teftiş edilmesi gibi tedbirler alındı.

16 Temmuz 03:00’da harekete geçmeyi ve 06:00’da sıkı-
yönetim ilan etmeyi planlayan cuntacılar ise planlarının deşif-
re olmasının ardından girişimlerini öne çekti.

 22:00 civarında Boğaziçi Köprüsü ve Fatih Sultan Meh-
met Köprüsü bir grup Jandarma Genel Komutanlığı mensubu 
tarafından araç trafiğine kapatılırken iddiaya göre eş zamanlı 
olarak Orgeneral Akın Öztürk’ün emriyle 4. Ana Jet Üs Komu-
tanlığındaki 141. Filo’dan kalkan F-16 tipi savaş uçakları ile 
destek kuvvet olarak jandarma ve kara havacılığa bağlı AH-
1 SuperCobra tipi helikopterler Ankara üzerinde alçak uçuş 
yapmaya başladı.Aynı zamanda savaş uçaklarının uzun süre 
havada kalmasını sağlamak amacıyla da havada yakıt ikmali 
yapılmasını sağlayan KC135R tanker uçaklar görevlendirildi. 
Bu sıralarda 4. Ana Jet Üs Komutanlığında bulunan Genel-
kurmay Başkanı Hulusi Akar rehin alındı.  Saat 22.30 civar-
larında ise Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından yapılan çağrı 
ile tüm emniyet mensupları göreve çağırıldı.[Aynı sırada Millî 
İstihbarat Teşkilatı binasına askerî helikopterden ateş açıldı, 
buna teşkilat mensupları tarafından uzun namlulu silahlar ile 
cevap verildi.Bunlara karşın emniyet kuvvetleri darbeci asker-
lerin içerisinde bulunduğu Genelkurmay Başkanlığı yerleşkesi-
ne giden yolları kapattı.

İstanbul’da ise Atatürk Havalimanı, hava trafik kontrol 
kulesini kontrol altına alan 1. Ordu Komutanlığına bağlı as-
kerlerce sadece iniş yapacak uçaklara izin verilmesi kaydıyla 
hava trafiğine kapatıldı.

23.25 dolaylarında İstanbul’da Bayrampaşa Çevik Kuvvet 
Şube Müdürlüğü binası zırhlı askerî araçlar ile kuşatılırken 
yine askerlerce İstanbul Emniyet Müdürlüğünde bulunan po-
lislerin silahlarının alınmasına teşebbüs edildi.Ankara’da da 
olaylara müdahale etmek üzere hazırlanan Emniyet Genel 
Müdürlüğüne bağlı Özel Harekat Daire Başkanlığının binası 
iki F-16 savaş uçağı tarafından bombalandı.

Saat 23.00 sıralarında Adalet ve Kalkınma Partisi İstan-
bul İl Başkanı Selim Temurci tarafından SMS kanalıyla parti 
üyelerine partinin il, ilçe başkanlarında toplanma ve tepki gös-
terme çağrısı yapıldı.

Darbe girişimi sırasında Marmaris’te bulunan Cumhurbaş-
kanı Recep Tayyip Erdoğan ise Hande Fırat aracılığıyla Fa-
ceTime üzerinden canlı yayınına katıldığı CNN Türk ekranla-
rında girişimin ordu içerisindeki Gülen Hareketi mensubu bir 
azınlık tarafından gerçekleştirildiğini belirterek halkın kent 
meydanlarına inerek tepki göstermesi çağrısında bulundu ve 
Atatürk Havalimanı’na hareket etti.

Ayrıca Ankara’da Emniyet Genel Müdürlüğü resmî Twit-
ter hesabı aracılığıyla, birçok ilde Diyanet İşleri Başkanlığının 
talimatıyla camilerden selâ okunarak halk sokağa çıkmaya ve 
darbecilere karşı durmaya davet edildi.

Saat 01.00’e doğru ise darbeye teşebbüs edenlere Küçük-
çekmece Cumhuriyet Başsavcılığınca Türk Ceza Kanununun 
309, 311, 312 ve 313. maddelerine dayanılarak resmen so-
ruşturma başlatıldı ve gözaltı kararı alındı. Aynı dakikalarda 
Ankara Emniyet Müdürlüğü savaş uçakları tarafından bomba-
lı saldırıya uğradı, aynı saldırı bir saat sonra tekrarlandı.

Gece yarısı 02:00 dolaylarında Ankara’da darbecilerin 
kullanımındaki AH-1 SuperCobra ve UH-60 tipi iki helikop-
ter Türk Hava Kuvvetlerine ait F-16 savaş uçakları tarafından 
düşürüldü.

Saat 05:00’ten sonra İstanbul Bakırköy Cumhuriyet Baş-
savcılığı darbeyi planlayanlara darbeye teşebbüs suçundan 
soruşturma başlattı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı ise dar-
becilerin darbe başarılı olduktan sonrası için hazırladıkları sı-
kıyönetim atama listesinden yola çıkarak içerisinde askerler, 
siviller ve yüksek yargı mensuplarının bulunduğu birçok kişi 
hakkında yakalama kararı çıkardı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin Vezneciler’deki hizmet 
binasını ele geçiren askerler ile polis arasında sabaha kadar 
süren çatışma sonucu polisler binayı emniyet altına aldı. Aynı 
sularda Ankara’da Cumhurbaşkanlığı Sarayı ve Jandarma 
Genel Komutanlığının yakınlarına bir savaş uçağı tarafından 
bombalı saldırı düzenlendi, saldırının ardından emniyet güçle-
rince askerlerin elindeki bir UH-60 helikopteri düşürüldü.Saat 
06:40’ta ise darbe girişiminin başladığı Boğaziçi Köprüsü’nü 
ellerinde tutan yaklaşık elli asker silah bırakarak teslim oldu.

Boğaz köprülerinin emniyet güçlerince teslim alınmasının 
ardından Kadıköy’deki Türk Telekom binasını ele geçiren as-
kerler teslim oldu. Ardından Kuleli Askerî Lisesine düzenlenen 
operasyon ile seksen öğrenci gözaltına alındı.

Saat 08:00 civarında ise Genelkurmay Başkanlığı yerleş-
kesinin kontrolünü elinde bulunduran askerler barikat olarak 
kullanılan kamyonların üzerine tank atışı gerçekleştirdi.Jan-
darma Genel Komutanlığında ise operasyon düzenleyen emni-
yet kuvvetleri on yedi askeri ölü ele geçirip iki yüz elli askeri 
gözaltına alarak darbe teşebbüsünün merkezi olarak gösteri-
len binayı kontrol altına aldı. 

08:30 sularında da Boğaziçi Köprüsü kısmen araç trafi-
ğine açıldı.

Son olarak ise Genelkurmay Başkanlığını ellerinde tutan 
askerlere karşı düzenlenen operasyon ile yedi yüze yakın silah-
sız er ve erbaş teslim oldu.

DARBENİN HER TÜRLÜSÜNE KARŞIYIZ...

ULUSOY KAĞIT SANAYİ ve TİCARET A.Ş.
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TOBB ve Oda-Borsa camiası her zaman 
demokrasiden ve milletten yana olacaktır

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde Oda ve Borsa Baş-
kanları ile İstişare Toplantısında bir konuşma ya-
pan TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, Cum-

hurbaşkanı Erdoğan’ın bu olağanüstü durum karşısındaki 
soğukkanlı tavrının ve bu zor süreçte bile ekonomiyi ön planda 
tutmasının iş dünyasının moralini ve çalışma şevkini artırdı-
ğını söyledi. “Bizler, ülkemizin tüccar ve sanayicileri olarak, 
daha güçlü bir ekonomi için, hiçbir kesintiye uğramadan yola 
devam etmek azmindeyiz. Bu çerçevede üzerimize düşeni ya-
pıyoruz, yapacağız” diyen Hisarcıklıoğlu, ülke ve millet olarak 
büyük bir badire atlatıldığını ifade etti. 

Karşılaşılan tehlikenin sıradan bir darbe girişimi olmadığı-
nı anlatan Hisarcıklıoğlu, “Bu aynı zamanda yeniden yükselişe 
geçen Türkiye’nin önünü kesme ve emin adımlarla ilerlediği-
miz Büyük Türkiye hayalimizi sonsuza kadar yok etme planıy-
dı. Allah’ıma hamd ediyorum. O gece bu milletin yardımına 
yetişti. 15 Temmuz gecesi gerçekleştirilen hain saldırı, Cum-
hurbaşkanımızın liderliğinde başlatılan milli direnişle ve mil-
letimizin ferasetiyle akamete uğradı. Bizleri böyle bir milletin 
ferdi yaptığı için Allah’a şükürler olsun” diye konuştu.

-TOBB camiası demokrasi mücadelesinin ya-
nınnda

TOBB camiasının, oda ve borsaların il ve ilçelerinde, cunta 
karşıtı mücadelenin şerefli birer neferi olduğuna işaret eden 
Hisarcıklıoğlu bu süreçte camianın bir de şehit verdiğinden 
söz etti. Hisarcıklıoğlu, TOBB ETÜ öğrencimiz Ömercan 

Açıkgöz’ün darbecilere karşı, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi 
mevkiinde mücadele verirken şehit düştüğü bilgisini verdi.

Sözkonusu darbe girişiminin ortaya çıkmasıyla birlikte, ilk 
tepkiyi gösteren meslek örgütü olduklarının altını çizen TOBB 
Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu şöyle konuştu:

“Korsan darbe bildirisi okunur okunmaz, demokrasiden 
ve milli iradeden yana olan tavrımızı, internet üzerinden ve 
TV’lerden tüm ülkeye hemen duyurduk. Demokrasiye sahip çı-
kılması için, 81 il ve 160 ilçede Oda ve Borsalarımızın meclis 
üyesi, meslek komitesi üyeleri dahil 85 bin kişiye SMS mesajı 
attık. Ertesi gün 16 Temmuz’da gazi Meclisimize gittik. Mec-
lis Başkanımıza, siyasi partilere taziye ziyaretinde bulunduk. 

Meclisteki tarihi oturuma katılarak, Türk iş dünyası ola-
rak demokrasiden yana olduğumuzu gösterdik. 19 Temmuz’da 
365 Oda ve Borsamızla birlikte darbeye karşı tepkimizi, 81 il 
ve 160 ilçede eş zamanlı olarak gösterdik. ‘Demokrasi Vazge-
çilmezimiz, Milli İrade Gücümüz, Kardeşliğimiz Geleceğimiz-
dir’ dedik. 20 Temmuz’da da 538 STK temsilcisi ile TBMM’yi 
bir kez daha ziyaret ettik. ‘Demokrasiye Bağlılık’ bildirimizi 
deklare ettik. Yurt dışındaki tüm muhataplarımızla temasa 
geçtik. Demokrasimizin ve ekonomimizin sapasağlam ayakta 
olduğunu, Türkiye’ye yönelik hiçbir endişe duymamaları ge-
rektiğini bildirdik. 

Türkiye’deki en büyük uluslararası yatırımcılarla bir araya 
geldik. Hem yaşadığımız süreci, hem Türkiye ekonomisinin te-
mellerinin nasıl güçlü olduğunu anlattık. Yine tüm bu süreçte, 
Oda ve Borsalarımız, il ve ilçelerinde, ilk andan itibaren cunta 
karşıtı bu mücadelenin şerefli birer neferi oldular.

Her bir şehirde halkımızın demokrasi nöbetlerine katıldı-
lar, lojistik ve gıda gibi destekler verdiler. 

Demokrasiye ve sandığa sahip çıkan Oda ve Borsa cami-
amla, buradaki tüm arkadaşlarımla gurur duyuyorum. 

Bu mücadelede ağır bedeller de ödedik. Şehit düşen kar-
deşlerimize bir kez daha Allah’tan rahmet, yaralılarımıza acil 
şifalar diliyorum. Şehitlerimizin kanının yerde kalmaması için 
devletimiz terör örgütü ile en etkin şekilde mücadele ediyor, 
suçluların cezalandırılması için çalışıyor.

Bizlerin yapması gereken de şehitlerimizin verdiği müca-
deleye yakışır şekilde, her zamankinden daha fazla çalışmak 
ve üretmektir. Artık kaybedecek vaktimiz yok. Türkiye’yi eko-
nomik olarak çok daha güçlü hale getirmek zorundayız.”

-OHAL’a destek
Öte yandan Oda-Borsa camiası olarak, kamu düzeninin ko-

runması ve hizmetlerin etkin bir şekilde işlemesi için alınan 
OHAL kararını desteklediklerini de vurgulayan Hisarcıklıoğlu, 
bu zor dönemde herkesin devlete yardım etmesinin millet ol-
manın gereği olduğunu anlattı. TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, 

TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, oda ve borsa başkanlarıyla birlikte Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde 
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile düzenlenen istişare toplantısına katıldı. M.Rifat Hisarcıklıoğlu, 

“TOBB ve Oda-Borsa camiası olarak, dün olduğu gibi yarın da, demokrasiden, milletimizden, devletimizden 
yana olmaya devam edeceğiz” dedi. 
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devletin başlattığı şehit ve gazilere yönelik dayanışma kam-
panyasına da, TOBB-Oda-Borsa camiası olarak önemli bir 
katkı sağlayacaklarını bildirdi. 

“Özetle bu camia, demokrasiye ve sandığa sahip çıkmıştır. 
Bundan sonra da, Devletimizin yanında, milletimizin emrinde 
olacağız” diyen TOBB Başkanı şöyle konuştu: “Bu ülkeyi, bu 
milleti daha zengin yapmak için çalışacağız. Şimdi eskisinden 
daha büyük işler yapmak zorundayız. Daha fazla yatırım, is-
tihdam, ihracat sağlamak zorundayız.

Sizin desteğinizle inşallah, tüm bu tuzakları aşacağız, ül-
kemizi dünyanın en büyük 10 ekonomisi arasına sokacağız. 
TOBB ve Oda-Borsa camiası olarak, dün olduğu gibi yarın da, 
demokrasiden, milletimizden, devletimizden yana olmaya de-
vam edeceğiz. 

Kısa sürede hep beraber daha güvenli bir ülke ve daha güç-
lü bir ekonomiye kavuşacağımıza inanıyoruz. Bu süreçte bize 
düşen görev, millete ve devlete bağlılıktır. Ülkemizin birliğine, 
kardeşliğimize ve demokrasimize düşman olanların da karşı-
sına dikileceğiz.”

 
-Oda ve borsa başkanları önce TOBB’da buluştu
TOBB’a bağlı oda ve borsaların başkanları Cumhurbaş-

kanı Recep Tayyip Erdoğan ile istişare toplantısı öncesinde 
TOBB İkiz Kuleler’de biraraya geldi. TOBB Başkanı Hisar-
cıklıoğlu ile Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci’nin de 
katıldığı toplantının ardından otobüslerle Cumhurbaşkanlığı 
Külliyesi’ne hareket edildi.

Türkiye Cumhuriyeti’nin birlik ve beraberliğine 
inancımız ve desteğimiz tamdır

Dünya liderleri ne dediler?
Almanya Başbakanı Angela Merkel 15 Temmuz darbe gi-

rişimiyle ilgili darbe girişiminin püskürtülmesini savunduğunu 
dile getirirken ölçülülük ilkesinin tanınması uyarısında da bu-
lundu.

ABD Başkanı Barack Obama, 15 Temmuz darbe girişimini 
kınarken, “ABD’nin, Türkiye’deki darbe girişimiyle ilgisi oldu-
ğu yönündeki tüm iddialar asılsızdır.” ifadesini kullandı.  Oba-
ma, Gülen’in iadesiyle ilgili de “ Süreç hukuka uygun şekilde 
ilerleyecek; karar verici ben değilim” dedi.

Fransa Başbakanı François Hollande, 15 darbe girişimi 
sonrası yaptığı değerlendirmede kendisine sorulan darbeciler 
için “idam geri getirilsin” taleplerine ilişkin haberler üzerine 
“İnsan hakları konusunda taviz vermeyiz; Avrupa Birliği’ne 
girmek isteyen bir ülke idam cezasını geri getiremez. AB ile, 
katılım müzakereleri bile olsa, ilişki içinde olmak isteyen bir 
ülkenin iç hukukuna idam cezasını geri getiremez” dedi.

Yunanistan Başbakanı Alexis Tsipras, 16 Temmuz sabahı 
yaptığı açıklamada, Türkiye’de seçimle işbaşına gelmiş Türk 
yönetiminin arkasında olduklarını belirtti. 

15 Temmuz sonrası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 
ile telefonda görüşen Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 
Türkiye’nin seçilmiş hükümetine karşı yapılan askeri darbe gi-
rişimi sebebiyle Rusya’nın devlet hayatında anayasa karşıtı ey-
lemlerin ve şiddetin kabul edilemeyeceğine ilişkin prensiplerini 
hatırlattı. Hayatını kaybedenler için başsağlığı dileyen Putin,  
en kısa zamanda Türkiye’de istikrarlı anayasa düzeninin sağ-
lanması dileklerini iletti. 

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Ban Ki-moon, 
tutuklamalar ve gözaltılar konusunda insan hakları ilkelerine 
uyulmasına yönelik beklentilerini dile getirdi. 

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Türkiye’deki 
darbe girişimi nedeniyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 
Erdoğan’a mektup gönderdi. Aliyev mektubunda yer alan bazı 
ifadeler şöyle: “Sayın Cumhurbaşkanı, Aziz Kardeşim, dün 
gece Türkiye’de yaşanan darbe girişimine ilişkin olayları büyük 
rahatsızlıkla ve üzülerek izledim. Bu, bir yandan Türkiye’nin 

devletçiliğine, diğer yandan ise Türkiye halkına, iradesine ve 
seçimine karşı yapılan dehşet verici cinayettir. Eminim ki, 
Türkiye halkı ve yönetiminin birliğini sergileyerek darbe giri-
şiminin karşısının alınması yönünde yaptıklarınız kesin eylem-
ler sonucu kardeş ülkede durum kısa sürede istikrarlaşacak 
ve önceki duruma geri dönecek. Değerli kardeşim, ben darbe 
girişiminin karşısının alınması için canlarını veren şehitlerin 
ailelerine ve yakınlarına Azerbaycan halkı adından ve kendi 
adımdan derin üzüntü ile taziyelerimi iletiyor, yaralananlara 
acil şifalar diliyorum.”

İtalya Başbakanı Matteo Renzi, darbe girişiminin püskür-
tülmesiyle Türkiye’de istikrar ve demokratik kurumların üs-
tünlüğünün tesis edilmeye başlandığını belirtti.
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KSO Başkanı Ayhan Zeytinoğlu
Ankara’da sanayicilerin sorunlarını 

aktardı

Kocaeli Sanayi Odası Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, 15 Temmuz darbe girişiminde demokrasinin cumhurbaşkanı, 
başbakan, ordu, halk, basın ve diğer siyasi partiler ile başarılı bir sınav verdiğinin altını  çizdi.

Kocaeli Sanayi Odası Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, 
Yabancı Sermayeli Firmalar ile OHAL Süreci Top-
lantısının açılış konuşmasında “15 Temmuz Cuma 

gecesi demokrasimize karşı yapılan darbe girişimi püskürtül-
müştür” diyerek, “Cumhurbaşkanımız, Başbakanımız, ordu-
muz, halkımız, basın ve diğer siyasi partilerimizle demokrasi-
miz başarılı bir sınav vermiştir.” dedi. 

Bu darbe girişiminde şehitlerimize Allah’tan rahmet, ya-
ralılarımıza acil şifalar dileklerini ileten KSO Başkanı Zey-
tinoğlu, “Biliyorsunuz; 20 Temmuz tarihi itibariyle 3 ay süre 
için OHAL süreci başlatıldı. Devletimiz, tıpkı Avrupa’daki gibi 
tehditlere karşı önlem almak zorundadır.

Fransa örneği: Türkiye’nin en kısa sürede bizlerin ve hükü-
metimizin desteği ile toplanacağına inancımız tamdır. Burada 
önemli olan demokrasi ve özgürlüklerin teminat altına alın-
ması ve ekonominin işleyişinin olağan seyretmesidir. Bizler de 
bu süreçte  Türkiye’nin imajının zedelenmemesi için hareket 
etmeliyiz.

Hükümetimiz  ekonominin en az zararla etkilenmesi için 
üzerine düşeni yapmaktadır. 

Cumhurbaşkanımız, TOBB İstişare Toplantısı’nda ekono-
mide yapısal reformların kesintisiz süreceğini söyledi. Yatırım 
ortamını iyileştirmek için gerekli hukuki düzenlemelerin yapı-
lacağını belirtti” diye konuştu.

Ayrıca TOBB Başkanı Rıfat Hisarcıklıoğlu ile birlikte Baş-
bakan Binali Yıldırım ile de görüşerek sanayicilerin 21 ana 
maddede toplanan sorunlarını kendilerine aktardıklarını vur-
gulayan KSO Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, Maliye Bakanı Naci 

Ağbal’da ödemesi yapılmamış vergiler için gecikme faizleri-
nin alınmayacağı müjdesini vererek bu bir bakıma vergi affı-
dır. Bu çalışmaların; Başbakan Yardımcısı Nurettin Canikli 
başkanlığında birçok Bakanımızın da katılımlarıyla YOİKK 
toplantısı ile başladığını biliyoruz.Hükümetimizden en büyük 
beklentimiz; bu reformların hızla hayata geçirilmesidir” dedi.

Uluslararası doğrudan yatırımlar, ekonomiye sağladığı 
katma değer, ihracat, istihdam ve teknoloji transferi anlamın-
da ülkemiz için son derece önemli olduğunu kaydeden KSO 
Başkanı Zeytinoğlu, “Bu bakımdan bu reform paketlerinin; 
yabancı yatırımcılara yönelik yeni teşvik unsurlarını içerecek 
şekilde güçlendirilmesini istiyoruz. Bu yaklaşım  önümüzde-

KSO Başkanı Zeytinoğlu, 
Başbakan Yardımcısı Nurettin Canikli ile de görüştü.

KSO Başkanı Zeytinoğlu,
Başbakan Binali Yıldırım’a Sanayicilerin sonunlarını aktardı.

Kocaeli Sanayi Odası Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, 
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile de görüştü.
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ki dönemde ülkemizin yatırım çekmesine katkı sağlayacaktır.
Yabancı sermayeyi çekmede esas olanın  istikrar olduğunu dü-
şünüyoruz.  

Diğer taraftan Hükümetimizden; Şirketlerimizin kamu ile 
yürüttükleri günlük işlerinde hiçbir aksama olmamasını bek-
liyoruz. Etkin bir kamu-özel sektör diyalog mekanizmasının 
oluşturulmasını önemsiyoruz.

İhracatı arttırmaya yönelik teşviklerin de bir an önce yü-
rürlüğe girmesini istiyoruz” diye konuştu.

Toplantıya katılan Yabancı Sermayeli Firma temsilcile-
rinden istemlerini de sıralayan KSO Başkanı Zeytinoğlu, “Bu 
dönemde; sizlerden de beklentilerimiz var. Sizlerin üretime 
odaklanıp, tekrar ekonomiyi gündemin ilk sıralarına taşıma 
noktasında gerekli hassasiyeti göstereceğinizden eminiz. Önce-
likle yatırımlarınıza devam etmenizi ve yeni yatırımları davet 
etmenizi istiyoruz. Ayrıca bağlı bulunduğunuz ülkelerle olan 
ilişkilerinizde, özellikle Türkiye aleyhine oluşan kamuoyuna 
karşı seslerinizi duyurmanızı bekliyoruz.

OHAL kapsamında Ekonomi Bakanlığı bünyesinde; sorun 
yaşayan yabancı sermayeli firmaların sorunlarını aktarabi-
lecekleri bir “Danışma Hattı” oluşturuldu.  İletişim bilgileri 
Ekonomi Bakanlığının web sayfasından ulaşılabilir. Ayrıca 
Oda olarak bizler de sizlerin sorunlarını dinlemeye hazırız” 
dedi.

- Yabancı sermayeli firmaların sorunları
Firmalarla yapılan görüşmelerde en büyük sorunun yaban-

cı ülkelerdeki muhataplarımızın ülkemiz ile ilgili algılarından 
kaynaklandığı belirtildi. 

Diğer taraftan, toplantıda söz alan firma temsilcileri genel 
olarak, kamu alımlarında yaşanan sıkıntılar, müşteri portföy-
lerinde bulunan bazı müşterilerin paralel örgüt kapsamında 
hesaplarının bloke olması nedeniyle alacaklarının tahsil edi-
lememesi, iflas erteleme problemi, darbe girişiminden sonra 
yurtdışından çağrılan teknisyenlerin Türkiye’ye gönderilme-
meleri sorunu, firmaların bazı tedarikçilerine örgüte kaynak 
sağladıkları gerekçesiyle kayyum atanması konusu ve yurtdı-
şında oluşan olumsuz algı sorunlarına değindiler. 

Yabancı sermayeli firma temsilcilerinin en büyük beklen-
tilerinin ise, yatırımların gelebilmesi için her şeyden önce eko-

nomik ve siyasi istikrar olması ve hükümetin aldığı önemlerle 
birlikte ekonomideki istikrarı yurtdışına daha çok anlatmamız 
gerektiği ile bu yönde yabancı ülkelerde algı yönetiminin çok 
iyi yapılması gerektiği vurgulandı.

KSO Başkanı Zeytinoğlu ve Genel Sekreter Turabi

Kocaeli Sanayi Odasında toplanan yabancı sermayeli firmaların 
temsilcileri sorunlarını aktardılar.

Kocaeli sanayi Odası’nda toplanan 43 yabancı sermayeli firma temsil-
cileri toplu olarak görülüyor.

Milli İradeye Karşı 
Gerçekleştirilmeye Çalışılan 

‘Darbe Girişimi’ni En Güçlü Şekilde 
KINIYORUZ...

www.anadolubasinmerkezi.com
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Milli Savunma Bakanı Işık, Kocaeli’de 
düzenlenen ‘demokrasi mitingi’nde konuştu

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde düzenlenen ‘Demokrasi Mitingi’ne katılan Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, bura-
da yaptığı konuşmada; Fetullahçı Terör Örgütü’ne (FETÖ) ilişkin, “Bu hain yapıyı, bu teröristleri başta Türk 

Silahlı Kuvvetleri olmak üzere bütün devlet kademelerinden tamamen temizleyene kadar mücadelemize devam 
edeceğiz.” dedi.

7 Ağustos Pazar günü İzmit’teki Perşembe Pazarı 
alanında düzenlenen demokrasi mitingine Milli Sa-
vunma Bakanı Fikri Işık da katıldı.

Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, burada yaptığı konuş-
mada, 15 Temmuz’dan bu yana meydanlardan ayrılmayan ve 
demokrasi nöbetini sürdüren vatandaşlara teşekkür etti.

Ay yıldızlı bayrağın göklerden inmemesi, ezanların susma-
ması, vatana namahrem el değmemesi için 15 Temmuz gecesi 
ortaya konulan tavır ve sonrasında tutulan nöbetlerin, Türkiye 
tarihine altın harflerle yazılacağını ifade eden Işık, toplumun 
her kesiminden insanın demokrasiye sahip çıktığını kaydetti.

Işık, vatandaşların 15 Temmuz’dan sonraki süreçte ortaya 
koyduğu tavrın dünya demokrasi tarihine altın harflerle ya-
zılacağını dile getirerek, “Bu ülke çok sıkıntılar gördü, çok 
badireler atlattı. Dünya savaşları, işgaller yaşadı, büyük ba-
direler atlattı ama 15 Temmuz gecesindeki gibi bir ihanetle 
karşılaşmadı. Biliyorduk, bu bir ihanet şebekesi, biliyorduk 
bunların kökü dışarıda, biliyorduk bunlar bir takım güç mer-
kezlerinin kulu kölesi olmuş ama bu kadar büyük bir ihanetin 
içerisinde olabileceğini eminim siz de tahmin edememiştiniz 
biz de tahmin edememiştik.” diye konuştu.

-  Ne kadar asil millet olduğumuzu dünya gördü
Çok büyük bir ihanete kalkışıldığını anlatan Işık, demok-

rasinin kalbi olan TBMM’nin 
bombalandığını anımsattı. 
Işık, masum insanlara ateş 
açıldığını belirterek, darbeci-
lerin demokrasiyi katletmeye, 
milli iradeyi ortadan kaldır-
maya kalktığını söyledi.

Darbecilerin Türkiye’yi bö-
lüp parçalamaya çalıştığını, 
böylesi bir ihaneti Türk tari-
hinin görmediğini kaydeden 
Işık, onların ihaneti ne kadar 
büyükse milletin vatan aşkı ve 
imanının da o kadar güçlü ol-
duğunu dile getirerek, şunları 
kaydetti: 

“15 Temmuz akşamı Sayın 
Cumhurbaşkanımızın talima-
tıyla sokağa çıkmaya başlandı-
ğı andan itibaren teröristlerin 
morali bozulmaya başladı. Biz 
de an ve an yaşadık. O dakika-
lardan itibaren demokrasinin, 

milli iradenin korunması, milletin birlik ve beraberliğinin sağ-
lanması için an ve an gayret içinde olduk. Her geçen dakika, 
saat millet iradesine sahip çıktığını ortaya koydu. Bu milletin 
evladı olmak bizim için en büyük iftihar vesilesidir. Ne kadar 
asil bir millet olduğumuzu 15 Temmuz akşamı bütün dünya 
tekrar gördü. Sizlere teşekkür ediyoruz.”
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- Hiçbir güç bu milletin birliğini bozamayacak
Şehitlere rahmet, gazilere acil şifalar dileyen Işık, şehitle-

rin emanetine sahip çıkacaklarını, gazilerin de en iyi şekilde 
tedavi edilmeleri ve hayatlarını sürdürmeleri için gerekeni ya-
pacaklarını bildirdi.

Işık, 15 Temmuz’da verilen mesaja da sadık kalacaklarını 
ifade ederek, konuşmasını şöyle sürdürdü: 

“Bu hain yapıyı, bu te-
röristleri başta Türk Silahlı 
Kuvvetleri olmak üzere bütün 
devlet kademelerinden tama-
men temizleyene kadar mü-
cadelemize devam edeceğiz. 
Sevgili Kocaelililer, birazdan 
İstanbul’a bağlanacağız baş-
ta Cumhurbaşkanımız, Mec-
lis Başkanımız, Başbakanı-
mız ve siyasi parti liderlerinin 
konuşmalarını dinleyeceğiz. 
İstanbul’dan bütün Türkiye’ye 
ve bütün dünyaya yayılan coş-

kuyu hep birlikte izleyeceğiz. Bu heyecana heyecan katacağız. 
Diyeceğiz ki ‘Türk milleti, bu millet birdir, beraberdir. Hiçbir 
güç bu milletin birliğini, beraberliğini bozmaya gücü yetmeye-
cek. Bu ülkeyi parçalamaya hiçbir kuvvetin gücü yetmeyecek’. 
Bunu bütün dünyaya haykırıyoruz. Her gün demokrasi deyip 
de 15 Temmuz gecesi dilini yutanlara Türkiye’nin her tarafın-
dan işte gereken cevabı veriyoruz.”
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Kocaeli Valisi Hasan Basri Güzeloğlu:

40 yıldır bu hain planları hazırlayanları 
20 saatte defettik...

Milli iradeyi yok etmeyi düşünenlere karşı tüm Türkiye 
olarak kararlılığımızı, onurlu duruşumuzu ve ne kadar asil 
bir millet olduğumuzu bir kez daha güçlü ve coşkulu bir şe-
kilde tüm dünyaya gösterdik.

Tüm ülkemizde olduğu gibi  ilimizde de son kez düzenle-
nen ve Perşembe pazarı alanında gerçekleşen “27. Demok-
rasi Nöbeti”ne; Valimiz Sayın Hasan Basri Güzeloğlu ve eşi 
Sayın Ayşe Güzeloğlu, Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim 
Karaosmanoğlu ve eşi, Kocaeli Üniversitesi Rektörü Prof. 
Dr. Sadettin Hülagü,  İzmit Kaymakamı Ersin Emiroğlu, Ba-

şiskele Kaymakamı Ali Partal,  Kartepe Kaymakamı Ayhan 
Durmuş, İl Emniyet Müdürü Levent Yarımel, ilçe belediye 
başkanları, Siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşları 
ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması ile başlayan 
programda, Fevziye Camii İmamı Ali Tel’in Kur’an-ı Kerim 
tilaveti okumasının ardından Kocaeli Dini Yüksek İhtisas 
Merkezi Müdürü Mehmet Sönmezoğlu Demokrasi Şehitleri-
miz için dualar etti.

Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu’nun 
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konuşmasının ardından Valimiz Sayın Hasan Basri Güzeloğ-
lu yaptığı konuşmalarında; “15 Temmuz akşamından buyana 
tüm Türkiye’de olduğu gibi Kocaelimizde de İzmit’ten baş-
layarak bütün ilçelerimizde meydanlarda dimdik durarak 
demokrasisine, Cumhuriyet’ine, iradesine, özgürlüğüne, de-
ğerlerine, ezanına ve bayrağına sahip çıkan herkesi sevgi ve 
saygıyla selamlıyorum. 

“40 YILDIR BU HAİN PLANA HAZIRLANANLARI 
20 SAATTE DEF ETTİK”
Demokrasiye kast eden, birlik ve beraberliğimizi yok et-

mek isteyen, birlikte büyük ve kutlu yürüyüşümüzü engelle-
mek isteyen iç ve dış bütün hainlere karşı iman dolu göğüsleri 
ile dimdik ayakta duran ve bu uğurda şehadete erişen Ömer 
Halis Demir başta olmak üzere bütün aziz şehitlerimizi de 
rahmet ve minnetle anıyorum. Ruhları şad, makamları cen-
net olsun. 

Şehitlerimizle birlikte onurlanan gazilerimizi de milletçe 
minnetle anıyoruz. Şehitlerimiz ve gazilerimiz milletin nez-
dinde silinmez bir şekilde ebediyete kadar hatırlanacaklar-
dır. Onların ve sizlerin bu dik duruşuyla tank, top ve silahın 
karşısında iman dolu göğüsleriyle durmasıyla Türk demok-
rasisi, Türkiye Cumhuriyeti devleti ve milleti bir büyük bela-
yı def etti. 40 yıldır bu hain plana hazırlananları 20 saatte 
Rabbimizin muradı, milletimizin iradesi ve Başkomutanımız, 
Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğiyle def 
ettik. Bu millet siyasi parti farkı gözetmeden tek vücut oldu. 
İradesine kast eden hainlere karşı kararlı ve dünya demok-
rasisinde emsali görülmemiş bir duruş sergiledi. Özellikle 
kadınlarımıza çok teşekkür ediyorum. Yürekleri ile dimdik 
ayakta durarak, tankın karşısına çıkarak, erkekleriyle, kar-
deşleriyle, çocuklarıyla bir milletin şahlanışını simgelediler. 
Bu millet kutlu ve dualı bir millettir. Bu millet imanlı, çılgın 
Türklerdir. Allah bu imanımızı ve birliğimizi daim eylesin. 
Birliğimize kast eden bütün hainler de kahretsin.

Her meydanda çok özel ve güzel anlar yaşandı. Dimdik 
ayakta duran, 20 günlük bebeğinden, 90 yaşındaki dedesine 
kadar bir millet olmanın şuuruyla meydanlardaydık. Rabbim 
bu milletin hiç bir hain emel karşısında boynunu eğdirme-
sin. Rabbim sizlerden razı olsun. Sizlere hizmet etmekten 
ve Valiniz olmaktan büyük onur ve gurur duyuyorum. Allah 
birlik ve beraberliğimizi daim eylesin.” diyen Sayın Valimiz, 
değerli Kocaelililere 27 gündür tuttukları demokrasi  nöbe-
tinden dolayı teşekkür etti.

Demokrasi Meydanı alanını dolduran Kocaelililerin coş-
kuna ortak olan Valimiz Sayın Hasan Basri Güzeloğlu ve 
protokol üyeleri sahneye çıkarak, vatandaşları selamlama-
larının ardından, telekonferans sistemiyle Cumhurbaşkanlığı 

Külliyesinden bağlanan, Başbakanımız Sayın Binali Yıldırım 
ile Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın  tüm 
Türkiye’de Demokrasi Nöbetinde olan vatandaşlara hitaben 
konuşmalarını dev ekrandan izlediler.
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Kökleri Cumhuriyetin kuruluş yıllarına dayanan Pak Gru-
bu şirketlerinden Pakmaya, 1973 yılında Kocaeli’de ilk Pak-
maya fabrikasını kurdu. Prof. Mustafa Nevzat’ın kendi adını 
taşıyan ilaç laboratuvarını 1923 yılında kurması ile temelleri 
atılan grup şirketleri arasında; hamur geliştiricileri ve diğer 
gıdalar üreten As Gıda, Türkiye’nin ve Yunanistan’ın en bü-
yük kuşe karton fabrikaları Kartonsan ve Mel (Macedonian 
Paper Mills SA), Selka, esnek ambalaj imal eden Intermat 
ve yem hammaddeleri üreten Integro A.Ş. yer alıyor.

Şirket 1986’da İzmir/ Kemalpaşa’da ikinci maya fabri-
kasını, 1990’da Düzce /Cumayeri’nde  üçüncü  maya fabri-
kasını ve 1998’de Romanya’da dördüncü maya fabrikasını 
açtı. 

Yeni ürünler geliştirmek ve uluslararası ölçekte rekabet-
çi olmayı hedefleyen Pakmaya, 1989 yılında ‘Pakbiomer’ ve 
‘Fagem’ adıyla maya biyoteknolojisi ve ekmekçilik uygula-
maları için araştırma merkezleri kurdu. 

2015 yılında Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’na 
yaptığı başvuru kabul gören ve bu bölümler ulusal Ar-Ge 
Merkezi olarak onaylanan Pakmaya Ar-Ge Merkezi, fer-
mantasyon teknolojisi, unlu mamüller, pastacılık ürünleri ve 
çevre teknolojileri konularında çalışmalar yapıyor.  

Pakmaya fabrikalarında tüm üretim aşamaları ISO 
9001, ISO 14001, ISO 22000, BRC, Koşer, Helal, GMP  
gibi kalite ve  gıda güvenliği belgeleriyle kontrol altındadır. 

- Yüzde 100 yerli sermaye ile 6 kıtaya ihracat
Pakmaya 1981 yılında ilk ihracatını İran’a 51 ton kuru 

maya ile başlattı. Bugün ise yüzde 100 yerli sermaye ile 6 
kıtada 120’den fazla ülkeye ihracat yapıyor. Pakmaya, üre-
timinin yarıdan fazlasını dış pazarlara gönderirken, Kocaeli 
fabrikası üretiminin yüzde 100’ünü ihraç ediyor. 

Maya  sektöründe dünyanın önde gelen ilk beş firması 
arasında yer alan firma, 2012 yılında ABD’deki satış faali-
yetlerini yürütmek üzere Los Angeles’da PAK North Ameri-
ca şirketini kurdu.  Bu şirket yerel olarak fason katkı imalatı 
yaptırıyor ve Türkiye’den maya ithal edip ABD’de pazarlı-
yor. 

- Pakmaya’nın membran filtrasyonu uygulama-
sı, sektöründe Türkiye’nin ilk uygulamasıdır 

Çevrenin korunması ve gelecek nesillere temiz bir dünya 
bırakma felsefesini benimseyen Pakmaya, 1986 yılında Ko-
caeli fabrikasında ilk arıtma tesisini devreye aldı.

1980 ve 1990’lı yıllarda Türkiye’de anaerobik reaktör ile 
biyolojik arıtma teknolojisi konusunda öncülük yapan Pak-
maya, birçok firmaya yol gösterici ve fiilen yardımcı oldu. 

Başlangıçta biyolojik (anaerobik ve aerobik) arıtmadan 
oluşan arıtma yatırımları, 2000’li yıllarda deşarj yönetme-
liklerinin değişmesiyle yetersiz kalmış, yeni yönetmeliklere 
uymak amacıyla evaporasyon ve membran yatırımlarının ya-

pılması gerekmiştir. 2005-2006 yıllarında tüm fabrikalar-
da atık suyun büyük kısmını buharlaştırma yoluyla bertaraf 
eden evaporasyon tesisleri kuruldu. Kalan koyu renkli sıvı 
ise, Vinas (hayvansal yem katkı maddesi) ve Vinas ekstresi 
(potasyum sülfat gübresi) olarak değerlendirilip, piyasaya 
sunuldu.

2012 yılında ‘Su Kirliliği Kontrol Yönetmeliği’ renk 
parametresini gündeme getirdi. Rengi gidermek amacıyla, 
Gebze Teknik Üniversitesi ile ortak TÜBİTAK-TEYDEB 
destekli proje çalışması yapıldı ve projenin olumlu sonuçları 
firmanın mühendislik bölümü tarafından bir yatırım projesi-
ne dönüştürüldü. Tüm fabrikalarda 2012-2014 yılları ara-
sında ‘Membran Filtrasyon Tesisleri’ kuruldu. 

Yapılan sözkonusu yatırım ile; atıksuda bulunan melas 
kaynaklı renk giderildi. Bu membran filtrasyonu uygulama-
sı, Türkiye’de maya sektöründeki ilk uygulama oldu; dünya-
da da ilklerin arasında yer almaktadır.

Atıksular, Pakmaya tesislerinde arıtıldıktan sonra Bele-
diye atıksu tesislerine gönderiliyor. Atıksuyun özellikleri ve 
deşarj parametrelerine uygunluğu, belediye kanalına deşarj 
edildiği noktada ISU tarafından kurulan SCADA sistemi ile 
24 saat online olarak izleniyor.  Bu sistem işletmenin perfor-
mansını başarılı biçimde gösteriyor.

- Ozon ile koku giderme tesisi kuruldu
Pakmaya fabrikasında 2014 yılında proses kaynaklı ko-

kuların giderilmesi amacıyla, ozon ile koku giderme tesisi 
kuruldu. Sözkonusu uygulama, Türkiye’de ve dünyada bu-
lunan maya fabrikalarında ve diğer fermantasyon yoluyla 
üretim yapan tesislerde yapılan ilk yatırım olup, sektörde 
başka örneği de yok. Bu sayede bacalardaki koku emisyonu 
yönetmeliklerde istenen seviyelerin altına indirildi ve yönet-
meliğe tam uyum sağlandı.

Pak Gıda, teknolojik atılımlarının yanı sıra 
çevre teknolojileri ile ödüllendiriliyor

Pak Gıda (Pakmaya) son otuz yılda maya sektöründe yaptığı teknolojik atılımların yansıra çevre konularında 
geliştirdiği teknolojiler ile birçok ödünün sahibi oldu.

Evaporasyon tesisi
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- Son 3 yılda cironun yaklaşık yüzde 16’sı çevre 
yatırımlarına ayrıldı

Pakmaya 2016 yılında, ISO 14065 Kurumsal Karbon 
Ayakizi izleme programına başladı ve çalışmalar devam edi-
yor.

Uygulanan çeşitli enerji tasarrufu tedbirleri sayesinde 
yılda 1 milyon m3 civarında doğalgaz tasarruf sağlandı. 

2015 yılında gerçekleşen iyileştirme uygulamaları ile 
geri kazanılan su miktarı, toplam su tüketiminin yüzde 
17’sine karşılık geliyor.  Su kullanımını daha da azaltmak 
amacıyla arıtılan suların tekrar kullanımına yönelik çalış-
malar ise devam ediyor. Firmanın uzun dönemli hedefi ise; 
kullandığı suyun yüzde 50’sini geri kazanarak, kapalı bir 
sisteme geçmek.

Bugünün iş dünyasında; başarı elde etmek, kurumsal iti-
bar kazanmak ve diğer şirketlere örnek olmak isteyen Pak-
maya için çevre, hayati bir önem taşıyor. Firma tamamen 
doğadan aldığı hammaddesi ve uyguladığı biyoteknolojik 
proseslerle, elde ettiği gıda maddesi dışındaki yan ürünlerini 
tekrar doğaya en temiz şekilde geri döndüren ürünler elde 
ederek, kâr gayesi gütmeden çevresel açıdan çok ciddi yatı-
rımlar yapıyor ve yapmaya devam edecek. 

- Yalçın Özel: Atıksu m3’üne çok yüksek bedel 
ödüyoruz

İzmit Fabrika Müdürü Yalçın Özel, fabrika tarafından 
‘Su Kirliliği Kontrol Yyönetmeliği’nde maya sektörü için 
uygulanmakta olan deşarj kriterlerinin çok altındaki para-
metrelerle ISU deşarj hattına atık su deşarjı yapılmasına 
rağmen, atık su m3’üne çok yüksek bedel ödendiğini belirti-
yor. Yalçın Özel bu konuda; “Sektörde bizim kadar yüksek 
atık su bedeli ödeyen ikinci bir firma bulunmuyor. Bu durum 
bizim gibi yüzde 100 ihracat yapan firmaların rekabetini 
olumsuz etkiliyor.” dedi.

Yalçın Özel, Pakmaya’nın çevre duyarlılığı misyonu ile 
son 30 yılda maya sektöründe yaptığı teknolojik atılımların 
yansıra çevre konularında geliştirdiği teknolojiler ile 2015 
yılında emalpaşa Fabrikası Ege Bölgesi Sanayi Odası Çevre 
ödülü yarışmasında 2’ncilik ödülü aldığını hatırlattı  ve bu 
yılda Kocaeli Fabrikası’nın; Kocaeli Sanayi Odası Şahabet-
tin Bilgisu Çevre ödülü yarışmasında Teşvik Ödülüne layık 
görüldüğünü vurguladı.

- Çevrenin yanı sıra eğitim de Pakmaya için ön-
celikli  konular arasında

Pakmaya, eğitim odaklı sosyal sorumluluk projeleri ile 
Türkiye’de eğitim alanının gelişmesine ve dünya standartla-
rına kavuşmasına destek oluyor.

Pakmaya bugüne  kadar İzmit Atatürk Ortaokulu da da-
hil olmak üzere, İstanbul, İzmit, İzmir, Düzce, Balıkesir ve 
Sivas’ta toplam 24 adet  ilköğretim, lise, yüksekokul ve öğ-
retmen evi binasını hizmete açtı.

Pakmaya ülkemize kazandırdığı bu eğitim kurumları ile 
öğrencilerin çağdaş bir ortamda eğitim almalarına katkı 
sağlıyor. 

Arıtma Tesisi

Pakmaya İzmit Fabrika Müdürü Yalçın Özel 
‘Şahabettin Bilgisu Çevre Ödülleri - Teşvik 

Ödülü’nü Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı 
İbrahim Karaosmanoğlu’ndan aldı.

MAYA NEDİR?
Maya, insan beslenmesinde önemli bir yer 

tutan ekmeğin yapımında kullanılan temel ve 
vazgeçilmez bir girdidir. Mayalar, doğada 
her yerde bulunabilen ve tek hücreden oluşan 
mikroorganizmalardır. 

Maya, metabolizmasının ayrıcalığı sonucu 
fırıncılıkta kullanılabilmekte ve bu özelliği sebebiyle 
diğer mikroorganizmalardan ayrılmaktadır . 
Hamur ortamına giren maya, ilk anda uykusundan 
uyanır ve canlanır. Ortamda bulunan şeker, maya 
tarafından tüketilerek karbondioksite dönüşür. 
Çıkan bu gaz hamurun kabarmasını sağlar.

Hamurun kabarması ve ekmeğin fiziksel 
özelliğini kazanması yanında , ekmekte tad 
ve kokunun gelişmesi ve ekmek kalitesinin 
artırılmasını da sağlamaktadır.

MAYA ÇEŞİTLERİ 
Piyasada  yaş ve kurumaya şeklinde 

bulunmaktadır. Kuru ürünler, aktif kurumaya ve 
instant kurumaya olarak üretilmektedir. Yaşmaya  
iç piyasa için üretilmekte  ve yakın ülkelere ihraç 
edilmektedir. Kuru ürünlerin  ise neredeyse tamamı 
dünyanın dört bir yanına gönderilmektedir.
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KSO Heyeti, ‘Yatırımcı Gözüyle Çevresel Etki 
Değerlendirme Toplantısı’na katıldı

KSO Yönetim Kurulu Üyesi İrfan Kanık, Çevre ve Kalite Uzmanı Aynur Hacıfettahoğlu 
ve İş Geliştirme Memuru Yasemin Nur Yüce’den oluşan heyet, Çevre ve Şehircilik 

Bakanlığı’nda Bakan Mehmet Özhaseki’nin başkanlığında gerçekleştirilen “Yatırımcı 
Gözüyle Çevresel Etki Değerlendirme Toplantısı”na iştirak etti.

Kocaeli Sanayi Odası heyeti, Çevre 
ve Şehircilik Bakanlığı’nda Bakan 
Mehmet Özhaseki’nin başkanlığında 
gerçekleştirilen “Yatırımcı Gözüyle 
Çevresel Etki Değerlendirme Toplantısı”na 
iştirak etti.

Çevre yönetiminin en etkin aracı ve 
yatırımcının da yol haritası olan Çevresel 
Etki Değerlendirmesi (ÇED) süreci, 
gerçekleştirilmesi planlanan projelerin 
çevreye olabilecek olumlu ve olumsuz 
etkilerinin belirlenmesi, olumsuz etkiler 
ortaya çıkmadan önce önlenmesi ya da 
çevreye zarar vermeyecek ölçüde en aza 
indirilmesi için gerekli önlemlerin tespit 
edilmesi kapsamında yürütülen çevre sorunlarını tespit ve 
önleme çalışmalarını içerir.

Bu kapsamda yatırımcıların yaşadığı 
sorunların ele alındığı “Yatırımcı 
Gözüyle Çevresel Etki Değerlendirme 
Toplantısı” Bakan Mehmet Özhaseki’nin 
başkanlığında, Çevre ve Şehircilik 
Bakanlığı Müsteşarı Prof. Dr. Mustafa 
Öztürk, Müsteşar Yardımcısı Prof. Dr. 
Mehmet Emin Birpınar, Çevresel Etki 
Değerlendirmesi İzin ve Denetim Genel 
Müdürü Mustafa Satılmış ile TOBB, 
TÜSİAD, TİM, Kocaeli Sanayi Odası, 
Ankara Sanayi Odası, İstanbul Sanayi 
Odası, Ege Bölgesi Sanayi Odası, Kayseri 
Sanayi Odası, Gaziantep Sanayi Odası, 
Bursa Ticaret ve Sanayi Odası, Adana 
Sanayi Odası ve Konya Sanayi Odası’nın 

yetkililerinin katılımı ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nda 
gerçekleştirildi. 

Toplantıda; ÇED sürecinin daha etkin, daha hızlı ve daha 
sağlıklı yürütülmesi için yatırımcıların ÇED 
sürecinde karşılaştığı sorunlar ve çözüm 
önerileri tartışıldı. Özellikle; kapasite 
artışları, sürecin uzunluğu ve karmaşıklığı, 
İnceleme Değerlendirme Komisyonu ve 
oluşumu, Çevrimiçi ÇED süreci yönetim 
sistemi ve İllere göre farklılık gösteren 
uygulamalar gibi konular ele alındı. 
Bu kapsamda katılımcılardan gelen 
sorunların ve önerilerin değerlendirilerek 
en yakın sürede Bakanlık tarafından bir 
çalışma yapılacağı ifade edilerek toplantı 
sonlandırıldı.
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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Müsteşarı Dönmez: 
Yenilenebilir enerjide daha çok millileşeceğiz

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Müsteşarı 
Fatih Dönmez, bazı kanunlarda değişiklik 
yapılmasına ilişkin düzenlemenin yürürlüğe 

girmesinin ardından Bakanlık olarak yönetmelik taslakları 
üzerinde çalışmalarının sürdüğünü söyledi. Değişikliklerle 
yeni dönemde daha çok yerli ve yenilenebilir enerjiye 
ağırlık vereceklerini belirten Dönmez; "Yerli ekipman teşvik 
eden bir sistem getiriyoruz. Örnek verecek olursak, güneş 
santralleri kurulacak, güneş santralleri kurma şartı olarak 
güneş panellerinin Türkiye’de üretilmesini şart koşacağız. 
Böylece teknoloji transferi sağlamış olacağız. Ar-Ge 
çalışmaları Türkiye’de yapılmış olacak. Türkiye’de kullanılan 
ekipmanlarının büyük oranını yerleştirmiş olacağız. Sadece 
Türkiye pazarı değil, bölge pazarlarına da hitap eden bir 
gelişmiş potansiyel söz konusu.” dedi. 

Türkiye’de yerli linyit kaynaklarının yeterli olduğunu 
vurgulayan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Müsteşarı 
Fatih Dönmez, 15 milyon tonluk rezerv bulunduğunu anlattı. 
Bu rezervin yarısının son 8 yılda Maden Teknik ve Arama 
(MTA) Genel Müdürlüğünün çalışmalarıyla tespit edildiğini 
aktaran Dönmez, şunları kaydetti:

“Şimdi bu yeni sahalarda yerli kömüre dayalı elektrik 
üretim tesislerini de hayata geçireceğiz. Bu yeni santralleri 
hayata geçirmiş olursak yaklaşık 12 bin megavat kurulu 
güce ilave etmiş olacağız. 12 bin megavat kömüre dayalı 
elektrik ürettiğimiz takdirde yılda yaklaşık 4 milyar dolarlık 
doğalgazı daha az ithal etmiş olacağız. Bunun da anlamı, 
cari açığa olumlu katkısı olacak. Ümit ediyorum ki bu yıl 
içerisinde bunların birkaç tanesinin ihalesini yetiştireceğiz. 
Takip eden yıllarda da hepsini hayata geçirmiş olacağız.”

Dönmez, yeni düzenlemeyle yatırımcıya sahaları 
hazır halde vereceklerini ve gereken izinlerin, Çevresel 
Etki Değerlendirmesi (ÇED) raporlarının, kamulaştırma 
ve kömürle ilgili teknik özelliklerin akredite olarak 
hazırlanacağını belirtti.

Yatırımcının, sahayı aldıktan sonra çok kısa bir sürede 
tesislerini yapabileceğini ifade eden Dönmez, “İstihdam 
artmış olacak. Bin megavatlık yerli kömürde yaklaşık bin 
500 kişi istihdam sağlamış oluyoruz. 12 bin megavat devreye 
aldığımızda 20 bine yakın istihdam sağlamış olacağız. 
Doğrudan bunun en az iki katı kadar dolaylı istihdam 
sağlayarak istihdama olumlu katkı sağlayacağız.” dedi.
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Gülçiçek Kimya ve Uçan Yağlar San Tic. A.Ş. 1961 yılın-
da esans üretmek için kurulmuş 55 senelik sektörel tecrübe 
ve çalışma azmi ile ülkesinin en büyük esans üreticisi ve te-
darikçisi haline gelmiştir. 65 ülkede 4 binden fazla üreticiye 
esans projesi üreterek destek veren şirketimiz 2015 yılında 
20 bin m2 üzerine 31 bin m2 kapalı alana kurulu full otoma-
tik robot üretim teknolojisi ile donatılmış yeni tesisinde bir 
çatı altındaki en büyük üretim kapasitesine sahip olmanın 
gururunu yaşayarak; sektöre yeni fikir ve kokular kazandır-
mak üzere emin adımlarla yoluna devam etmektedir. 

IFRA (Uluslararası Esans Derneği) ve TKSD (Türkiye 
Kimya Sanayicileri Derneği) üyesi de olan Gülçiçek Kimya 
olarak çevre politikamız; çevrenin korunması için yasal mev-
zuata uyum, yürütülen faaliyetlerden kaynaklanabilecek kir-
lenmelerin önlenmesi, uygulamalarımızın bir parçası olarak 
çevre koruma faaliyetlerinin sürdürülmesi, sürekli izlenmesi 
ve bu konulardaki performansımızı her geçen gün artırmak-
tır. 

Ayrıca yasal zorunluluk çerçevesinde kalmayarak sür-
dürülebilir bir çevre için Gülçiçek Kimya Gebze üretim te-
sisimizi sıfırdan kurarken, en önemli hedeflerimiz arasında 
Doğal Hayatı korunması ve desteklenmesi, Kaynak ve proses 
verimliliği, kimyasal üretimin çevre etkilerini ve atık oluşu-
munu en alt düzeye indirgenmesi bulunmaktaydı.

Bunun için yeni tesisimizde; doğal hayatın ve çevrenin 
korunmasına yönelik tesis dış alanında ve iç alanlarında 
yaklaşık 5 bin m2 yeşil alan oluşturulmuştur. Oluşturulan 
bu yeşil alanlarda 718 adet 26 farklı ağaç türü, 13 bin 333  
adet 46 farklı bitki türü ve 4 bin 828 m2 çim bulunmakta-

dır. Yeşil alanlarımız dışında nehir canlılarının yaşadığı süs 
havuzlarımızda mevcuttur.

Tesisimizde üretim kaynaklı kimyasal atık oluşmamak-
tadır. Oluşturulan robot teknolojisi ile yaptığımız üretimden 
meydana gelebilecek döküntü ve sızıntılar engellenerek ürün 
elde edilmektedir.

‘Gri su tesisatı Projesi’ ile kullanım suları arıtma işlemi-
ne tabi tutularak tekrar kullanılmaktadır.

Tesis içerisinde oluşturulan 600 m3 lük havuzda yağmur 
suları toplanarak bahçe sulamada tekrar kullanılmaktadır. 

Bunlar dışında tesis içerisinde oluşan atıklar oluştuğu 
kaynakta sınıfına göre ayrıştırılmakta, toplanmakta, depo-
lanmakta ve bertarafa gönderilmektedir. 

Üyesi olduğumuz IFRA ve TKSD’nin yapmış olduğu ça-
lışmalara da katılarak çevre konusunda sektördeki gelişme-
leri yakından takip ediyoruz.

- Bizim üretimimizin de büyük bir bölümünü 
oluşturan esans sektörü büyümesini sürdürüyor

Kimyanın en önemli alt sektörlerinden biri olarak gör-
düğümüz ‘Kozmetik, kişisel ve ev bakım ürünleri’ sektörü 
her geçen yıl daha da büyüyerek Türk Ekonomisi’ne katkı 
sağlamaya devam etmektedir. 

Esanslar, doğal ve sentetik organik kimyasalların ka-
rışımından oluşan ürünlerdir. Esanslar, yaşanılan yere ve 
kullanılan eşyalara güzel ve tatlı kokular vermek için kul-
lanılırlar. Esanslar çeşitli sektörlerde pek çok ürünün koku-
landırılması için kullanılmaktadır. 

Ayrıca esans sektörü günden güne artan önemi ve üretim 
- tüketim hacmi ile bizim de üretimimizin büyük bir yüzdesi-
ni oluşturmaktadır. Gelişen teknoloji ile birlikte birçok yeni-
likçi ürün de ortaya çıkmakta ve bu da bizim esanslarımızın 
bu ürünlerle birlikte dünyanın birçok ülkesinde raflarda ol-
masını sağlamaktadır. 

Kimya sektörü algı olarak çevreye en zarar veren sek-
törler arasında anılmaktadır. Kimya sanayisinin gelişmesi 
ile değişik sorunlar gündeme gelmiştir. Bunların içinde en 
önemli etkilerden biriside çevre zararlarıdır. Bu çalışmalar 
sonucunda toprak, hava ve su kirliliği başlamış ve 20. yy 
ortalarında insanlar çevrenin korunması gerektiğini düşün-
meye başlamışlardır. Bundan dolayı işletmeler yasal düzen-
lemelere uyarak, yeni teknolojileri takip ederek ve uygulaya-
rak; temiz üretim, atık minimizasyonu, kaynakların verimli 
kullanımı ve enerji verimliliği gibi konularda çalışarak sek-
törün çevreye yönelik etkilerini azaltmaktadırlar.

Bu kapsamda yaptığımız çalışmalarla müşterilerimizi, 
tedarikçilerimizi ve çalışanlarımızı çevre duyarlılığı konu-
sunda teşvik etmekte ve bilinçlendirmekteyiz. 

- Barışçıl ve güven ortamının oluştuğu yarınlarda 
daha yüksek hedeflere ulaşmayı arzuluyoruz

Dünyada yaşanan üzücü jeopolitik ve sosyoekonomik ne-
gatif etkenlerden sektörün etkilenmesine rağmen bu yılın ilk 
yarısında hedeflerimizin büyük kısmını gerçekleştirmiş du-
rumdayız. Ülkemiz adına en büyük arzumuz; insan hayatının 
ön planda olduğu barışçıl ve güven ortamının oluştuğu yarın-
larda daha yüksek hedeflere ulaşmak...

Gülçiçek, doğal hayatın korunması ve 
desteklenmesi için kimyasal üretimin 

çevreye etkilerini en alt düzeye indirgiyor
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İKV’nin 54. Olağan Genel Kurulu 26 Temmuz 2016 tarihinde, 
Vakfın Mütevelli Kurum başkanları, destekçi kurum temsilcileri ve 

delegelerin katılımıyla İstanbul’da yapıldı.

İKV’nin 54. Olağan Genel Kurulu 26 Temmuz 2016 
tarihinde, vakfın Mütevelli Kurum başkanları, 
Destekçi Kurum temsilcileri ve delegelerin 

katılımıyla İstanbul’da yapıldı. Divan Başkanlığını Prof. 
Dr. Haluk Kabaalioğlu ve Divan Başkan Yardımcılığını 
İsmail Gülle’nin yaptığı Genel Kurulda, İKV Başkanı Ayhan 
Zeytinoğlu, Temmuz 2015-Temmuz 2016 tarihleri arasında 
Vakfın faaliyetlerini içeren bir sunum gerçekleştirdi. 

İKV Başkanı Zeytinoğlu konuşmasında 15 Temmuz 
akşamı ülkemizin şerefli Türk Silahlı Kuvvetleri içine 

sızan bir grup tarafından, Devlet ve hükümetimize yönelik 
haince darbe girişiminin Türk milletinin her kesiminin 
demokrasiyi korumak adına gösterdiği mücadele sayesinde 

önlendiğinin altını çizdi. Zeytinoğlu, bu tür girişimlerin 
bir daha gerçekleşmemesi ve devlet içine yerleşmiş ihanet 
şebekelerinin kökünün kazınması için gerekli adımlar 
atılması mesajını verdi. 

Başkan Zeytinoğlu, İKV olarak devlet ve hükümetimizin 
yanında olduğunu belirterek, TOBB koordinasyonunda 
düzenlenen ve 538 sendika, konfederasyon, meslek örgütü 
ile STK’nın TBMM’de darbeye karşı açıkladığı ortak 
bildiriye katıldıklarını hatırlattı. Sivil toplum kuruluşları 
olarak demokrasiye yapılan her türlü müdahaleye karşı 
olduğunu ifade eden Zeytinoğlu, demokrasiye sahip 
çıkacağını ve bu durumun en önemli vatandaşlık görevi 
olduğunun bilinmesini istedi. 

Başkan Zeytinoğlu şunları ekledi: “Beklentimiz bu 
olağandışı dönemi bir an önce atlatarak, demokratik 
sistemi tüm kurumları ve prensipleri ile rayına oturtmak ve 
AB bütünleşme sürecine kaldığımız yerden devam etmektir. 
AB ile mülteci anlaşması ve vize serbestliği süreci ile 
yeniden canlanan ilişkilerimizi geliştirmeyi ve Ekim ayında 
gerçekleşmesini umduğumuz vize serbestliği takvimine 
yeniden işlerlik kazandırmayı umuyoruz”. 

Genel Kurul’un açılış bölümünde, TOBB Başkan 
Yardımcısı Halim Mete, İSO Başkanı Erdal Bahçivan, 
İSTİB Başkanı Ali Kopuz, İKHİB Başkanı İsmail Gülle, 
TİM Başkan Vekili Mustafa Çıkrukçıoğlu ve TİSK Genel 
Sekreteri Bülent Pirler de birer konuşma gerçekleştirdi. 
Mütevelli kuruluş temsilcileri, darbe girişiminin şiddetle 
karşısında dururken, bundan sonraki süreçte AB üyeliği 
perspektifinin daha da ön plana çıktığını belirterek, İKV’nin 
“Türkiye’nin AB uzmanı” olarak bu süreçte kritik bir rol 
oynadığına işaret ettiler.

İKV’nin 54.Genel Kurul’u gerçekleştirildi
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TOBB Türkiye Kağıt ve Kağıt Ürünleri Meclisi Toplan-
tısı, Meclis Başkanı Erdal Sükan başkanlığında, sektörel 
gelişmeleri değerlendirmek ve sektör sorunlarını tartışmak 
üzere İstanbul’da yapıldı. 

Toplantıda Meclis Üyeleri tarafından, üretim yapan yer-
li firmaların en büyük sıkıntılarından biri olan ithal kağıt 
satışı masaya yatırıldı. Meclis Üyeleri, İthal ürünün etiket-
lenmemesinden dolayı haksız rekabete uğrayan yerli üreti-
cilerin Ekonomi Bakanlığına koruma önlemleri için başvuru 
yapabilecekleri ancak bunun için istenen evrakların hazır-
lanmasında firmaların çok zorlandığı aktardı.  

Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği revizyonu de-
ğerlendirildi

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yetkililerinin katıldığı 
toplantıda, Meclis Üyelerine Kâğıt Ambalaj Atık Yönetimi 
hakkında detaylı bilgi verildi.  Bakanlık Yetkilisi tarafından, 
2016 yılı içinde tüm ambalajları ve bu ambalajlar dışındaki 
değerlendirilebilir atıkları da içeren bir yeni bir düzenleme 
yapılacağı, Bakanlıkta ilgili çalışmalara başlandığı ve de-
ğerlendirilebilir atıklarla değerlendirilemeyen atıkların ayrı 
olarak toplanmasının öngörüldüğü belirtildi.

Toplantıya misafir olarak sera gazı emisyonlarının iz-

lenmesi, raporlanması ve doğrulanması (MRV)konusunda 
Meclis Üyelerine bilgi vermek üzere Life Enerji Danışmanlık 
Firması’nda bir yetkili katılım gösterdi. Yetkili tarafından, 
sera gazı emisyonlarının takibi hakkında yönetmelik ve uy-
gulanması konusunun önemi aktarılarak, raporlama yapma-
yan firmaların ağır yaptırım ve cezalara maruz kalabileceği 
konusunda uyardı. 

Konfeksiyoncular ek vergiden 
rahatsızlıklarını dile getirdi

Türkiye Konfeksiyon 
ve Hazır Giyim Mec-
lisi dönem toplantısını 
İstanbul’da gerçekleştir-
di.  Meclis Başkanı Ali 
Ulvi Orhan yaptığı açılış 
konuşmasında, çalışma 
usulleri hakkında yeni 
üyeleri bilgilendirdi.

Orhan, Meclisin ve-
rimli çalışmalar ortaya 
koyabilmesi için kısa 
aralıklarla toplanarak 
çalışmalara devam etmesinin sektör açısından faydalı ola-
cağını dile getirdi. 

Meclisin kapsayıcı ve üst kuruluş olma niteliğine vurgu 
yapan Orhan, sektör sorunlarının Birliğimiz kanalı ile kamu 
kurumlarına iletilmesinin sağlayacağı faydaya dikkat çekti.

 Sektörün alt gruplarından dolayı sorunlarının farklılık 
gösterebileceğinin belirtildiği toplantıda meclis üyeleri tara-
fından bu sorunların çözümüne yönelik alt komiteler kurul-
ması kararlaştırıldı. Toplantıda Dahilde İşleme Rejimi ve ek 
vergiler konusunda çalışmalar yapmak üzere bir alt komite 

kuruldu.
Toplantıda ek vergiler konu-

sundaki düzenlemeler ele alına-
rak, konfeksiyon sektörünün bazı 
zorluklar yaşadığı ifade edildi.

Ek vergilerle ilgili teknik ko-
nuda bütün sektörün bir araya 
gelerek tek ses olması gerektiği-
nin vurgulandığı toplantıda,  uy-
gulamada olan mevzuattaki ku-
ralların tekrar gözden geçirilip 
sektörün yorumlarının alınarak 
düzenlenmesi gerektiği belirtildi.

Sektörün Türkiye ekonomisindeki etkisinin ve rekabet 
gücünün tam anlamıyla anlaşılamadığı işaret edilerek, hazır 
giyim sektörünün her aşamasında ülke olarak çok iyi du-
rumda olunduğuna ve bu konuda sektörün ait olduğu değere 
tekrar kavuşması için PR ve imaj çalışmasının yapılması ge-
rektiğine dikkat çekildi.

Toplantıda İran’ın ülkemiz konfeksiyon ve tekstil sektö-
rüne olan ilgisinin ve potansiyelinin göz ardı edilemez oldu-
ğu değerlendirilerek, İran’la ticaretin önünün açılması için 
çalışmalar yapılması gerektiği vurgulandı

Kağıt sektörü ithal kağıt 
rekabetinden bunaldı
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“Otomotiv Sanayinde İş Sağlığı ve Güvenliği İyi 
Uygulamaları Semineri” büyük ilgi gördü

Kocaeli Sanayi Odası ve Otomotiv Sanayi Derneği (OSD) işbirliği ile KSO Kon-
ferans salonunda “Otomotiv Sanayinde İş Sağlığı ve Güvenliği İyi Uygulamaları 

Semineri” düzenlendi.

Kocaeli Sanayi Odası ve Otomotiv Sanayi 
Derneği (OSD) işbirliği ile düzenlenen 
“Otomotiv Sanayinde İş Sağlığı ve Güvenliği 

İyi Uygulamaları Semineri”nin açılış konuşmasını Kocaeli 
Sanayi Odası Genel Sekreteri Memet Barış Turabi yaptı. 
Seminere otomotiv ve yan sanayi yöneticileri, İş Sağlığı 
ve Güvenliği (İSG) uzmanları ve iş güvenliği konusuna ilgi 
duyan çalışanların yoğun ilgisi vardı. 

KSO Genel Sekreteri Memet B. Turabi konuşmasına 
“İlimizde; sanayi yatırımlarının özellikle 1960-1975 
yıllarında yoğunluk kazandığını görüyoruz. O yıllardan 
itibaren bölgemizdeki hızlı sanayileşme günümüze kadar 
devam etmiştir. Bugün itibariyle Kocaeli, Türkiye’nin 
ikinci büyük sanayi kenti olarak karşımıza çıkmaktadır.” 
diyerek başladı.

Genel Sekreter Turabi; Türkiye toplam ihracatının yüzde 
12’sinin gerçekleştiği bir il olan İlimiz, ülkenin sanayi 
ve üretim üssü konumundadır. Başlıca gelişen sektörler 
kimya, otomotiv, makine, demir çelik ve plastik sanayidir. 
Kocaeli’de faaliyet gösteren bu önemli sektörlerin Türkiye 
içerisindeki payı incelendiğinde ülke Otomotiv sanayinin 
yüzde 41’i, Kimya sanayinin yüzde 27’si ve Metal sanayinin 
yüzde 20’si Kocaeli’nden karşılanmaktadır. Türkiye imalat 
sanayinin yüzde 13’ünü üreten ilimiz için çevre ve iş sağlığı 
ve güvenliği konuları diğer illere göre çok daha öncelikli 
bir meseledir. 

KSO olarak biz de; çevre ve İSG konularında sanayi 
kuruluşlarının bilinçlendirilmesi ve farkındalıklarının 
arttırılmasına çok önem veriyoruz. Bu konularda 
üyelerimize yönelik olarak bugünkü olduğu gibi çeşitli 
kurumlarla işbirliği yaparak eğitimler, paneller ve 
seminerler düzenliyoruz. Ayrıca; İş sağlığı ve güvenliği 
konusunda üyelerimizden gelen görüş ve önerileri ilgili 
Bakanlık nezdinde çözmek için girişimde bulunmaya devam 
ediyoruz.” dedi. Konuşmasını, Otomotiv Sanayi Derneği’ne 
ve seminere konuşmacı olarak katılan bölgemizdeki 
otomotiv firmalarının yöneticilerine teşekkür ederek 
tamamladı.

İş Sağlığı ve Güvenliği Araştırma ve Geliştirme 
Enstitüsü Başkanlığı Bölge Müdürü Hüseyin Sezek de 
seminerin 2'nci açılış konuşmasını yaptı. Hüseyin Sezek 
konuşmasında Bölge Müdürlüğü’nün ve Bakanlığın 
çalışmalarını, faaliyetlerini ve 2016-2017 yıllarındaki 
projelerini aktardı.

Açılış konuşmalarının ardından seminere geçildi.
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Seminerde Okan Üniversitesi İSG Bölümü’nden Yrd. 
Doç. Dr. Hacer Kayhan “Davranış Odaklı İş Güvenliği 
Kültürü” konusundaki sunumunu yaparak eğitim ve 
farkındalık çalışmaları ile İSG kültürünün firmalarda 
oturtulabileceğini, bunun içinde üst yönetimin muhakkak 
desteğinin alınması gerektiğini vurguladı. 

Otomotiv Sanayi Derneği İSG Çalışma Grubu 
Başkanı ve Tofaş İSG Yöneticisi Ayhan Aydın “Otomotiv 
Sanayi&İSG” konusundaki sunumunu yaparak Yrd. Doç. 
Dr. Hacer Kayhan’ın sunumunda bahsettiği davranışsal 
odaklı iş güvenliği kültürüne örnekler verdi.

Seminerin öğleden sonraki programında ise Ford İSG 
Yöneticisi Bülent Özkan, Karsan İSG ve Endüstriyel İlişkiler 
Yöneticisi Ersun Şahin, Türk Traktör İSG Yöneticisi Selim 
Arun ve Oyak Renault İş Güvenliği Bölüm Şefi Cem Süren 
sırasıyla “Firmalarındaki İSG Uygulamaları” konusundaki 
sunumlarını yaptılar. 

Konuşmacılar sunumlarında kendi firmalarındaki İSG 
uygulamalarını ve iyi uygulama örneklerini katılımcılarla 
paylaştı. Seminer toplu fotoğraf çekimi ile son buldu. 

Karsan İSG ve Endüstriyel İlişkiler Yöneticisi Ersun Şahin

Türk Traktör İSG Yöneticisi Selim Arun ve İSG Ekibi

Oyak Renault İş Güvenliği Bölüm Şefi Cem Süren 

Ford İSG Yöneticisi Bülent Özkan
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                Unutmadık,                  unutmayacağız, 
UNUTTURMAYACAĞIZ...

Takvim yaprakları 1999 yılının 17 Ağustos’unu  
gösteriyor. Saat 03:02.

Türkiye tarihinin en acı, en trajik doğal afeti-
ni yaşıyor. Richter ölçeğine göre 7,5 Mw büyüklüğünde bir 
deprem gerçekleşiyor. Merkez Kocaeli / Gölcük. On binlerce 
can kaybı, on binlerce yaralı...  Aradan tam 17 yıl geçti an-
cak; hiç birimiz bu çok vahim olayı unutmadık, unutmaya-
cağız... 

17 Ağustos depremi yada 1999 Gölcük Depremi yada 
İzmit Depremi yada Marmara Depremi... Adına her ne der-
seniz diyin. Resmi raporlara göre, 17 bin 480 ölüm, 23 bin 
781 yaralı var. 505 kişi ise sakat kaldı. 

285 bin 211 ev, 42 bin 902 iş yeri hasar gördü.

Resmi olmayan bilgilere göre ise; yaklaşık 50 bin ölüm, 
ağır-hafif 100 bine yakın yaralı oldu. Ayrıca 133 bin 683 
çöken bina ile yaklaşık 600 bin kişiyi evsiz bıraktı. 

Yaklaşık 16 milyon insan, depremden değişik düzeylerde 
etkilendi. Bu nedenle Türkiye’nin yakın tarihini derinden et-
kileyen en önemli olaylardan biri oldu. 

[anma ►
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                Unutmadık,                  unutmayacağız, 
UNUTTURMAYACAĞIZ...

Deprem gerek büyüklük, gerek etkilediği alanın genişliği, 
gerekse sebep olduğu maddi kayıplar açısından son yüzyılın 
en büyük depremlerinden biri oldu. Depremin Türkiye’nin 

önemli bir sanayi bölgesi olan Marmara Bölgesi’nde mey-
dana gelmiş ve çok geniş bir coğrafyayı etkilemiş olması, 
ülkemizde büyük sıkıntılara neden oldu.

Depremin bu kadar çok can kaybına 
yol açmasının sebebi olarak kaçak yapılar, 
standartlara uygun olmayan binalar, uygun 
olmayan gevşek zemindeki yapılaşmalar ve 
daha ucuza mal etmek için malzemeden 
çalan müteahhitler gösterilmektedir. Dep-
remden sonra, zorunlu deprem sigortası 
gibi bir takım düzenlemeler getirilmiştir.

Yapım hatalarından çöken binaların 
müteahhitlerine yaklaşık 2 bin 100 dava 
açıldı. Bu davalardan bin 800’ü hukuki 
boşluklardan dolayı cezasız sonuçlandı. 
Geriye kalan 300 davanın 110 kadarında 
ceza verildi, bir çoğu ertelendi. Bunun dı-
şında kalan davalar ise 16 Şubat 2007 ta-
rihinde 7.5 yıllık zaman aşımı süreleri dol-
duğu için zaman aşımına uğradı ve düştü.
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                Unutmadık,                  unutmayacağız, 
UNUTTURMAYACAĞIZ...

1999 Gölcük Depremi, İzmit 
Depremi, Marmara Depremi ya 
da 17 Ağustos 1999 Depre-
mi olarak anılan felaketin etki 
alanı çok genişti. Başta  Koca-
eli, Sakarya, Yalova, İstanbul 
ile civar il ve ilçelerde büyük 
bir yıkıma sebep olan deprem 
Ankara’dan İzmir’e çok büyük 
bir alanda hissedildi.

45 saniye içerisinde binlerce 
can alan depremde Türkiye’nin 
en büyük petrol rafinerisi TÜP-
RAŞ alevler içinde kaldı, yan-
daki resimdern de görüleceği 
üzere koskoca bir liman sulara 
gömüldü.

İlk arama-kurtarma çalışmaları halk tarafından ger-
çekleştirildi. İnsanlar kötü haberi önce radyodan duydular. 
Ertesi gün televizyon ekiplerinin olay yerine varması sonra-
sında Türkiye gördüklerine inanamadı.

Haberi alınca deprem bölgesine akın eden insanların 

oluşturduğu yoğun araç trafiği nedeniyle TEM ve E5 kilit-
lendi. Trafik, yaralıların deprem bölgesinden ambulanslarla 
çevre il ve ilçelerdeki hastanelere intikalini güçleştirirken 
yardım araçlarının da deprem bölgesine gelmesini geciktir-
di. Bu durum acil afet politikalarının hayati önemini bir kez 
daha gözler önüne serdi.

[anma ►
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                Unutmadık,                  unutmayacağız, 
UNUTTURMAYACAĞIZ...

Depremi radyodan haber alan köpekli ve doktorlu sivil bir 
arama-kurtarma ekibi 1 saat 25 dakika sonra Avcılar’daydı. 
Pek çoğumuzun adını ilk kez o gün duyduğu AKUT, 17 Ağus-
tos Depremi’ndeki arama-kurtarma çalışmaları boyunca 200 
kişiyi enkaz altından çıkardı.

17 Ağustos Depremi sonrası Kocaeli’de çadır kenti ziya-
ret eden dönemin ABD Başkanı Bill Clinton’un burnunu sık-
masıyla ünlenen ‘Erkan bebek’ artık 17 yaşında ve depremin 
15. yılında AKUT’a üye oldu.

Büyük Marmara Depremi’ni 1997’de, yani 
felaketten sadece iki sene önce öngören  Jeofi-
zikçi Ross Stein ve Aykut Barka’nın  İstanbul 
için yaptığı deprem uyarısı önemli: “Önümüz-
deki 30 sene içerisinde yüzde 62 (+15/-15) 
olasılık.” 

Bu bilimsel açıdan çok yüksek bir oran. 
1997’de Marmara için yaptıkları uyarı yüzde 
12’ydi. 

Depremi engellemek mümkün değil ama 
tedbir alarak zararı önlemek mümkün...

Discovery Channel - Türkiye - Büyük Dep-
remler Belgeseli:

“Depremi kesin değerlerle tahmin etmek 
bilimsel açıdan olası değildir. Bilim insanları 
bunların tahmin olduğunu tabii ki kabul edi-
yor. Var olan teknikler ile elde edilen değer-
lendirmelerdir bunlar.”
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Marmara Denizi altında deprem olasılığını araş-
tırmak üzere oluşturulan uluslararası bilim he-
yetinde yer alan Fransız uzmanlar, son araştır-

maların “iki fay hattının burun buruna olduğunu ve hareket 
etmediğini, ancak ilk hareketlilikte 2 metreye kadar kay-
ma yaşanabileceğini ve bunun 7 ila 8 richter şiddetinde bir 
depreme yol açacağını söylediler. Bilim adamları, “Ancak 
henüz bu depremin yarın mı yoksa 30 yıl sonra mı olacağı 
konusunda bir bilgimiz yok. Belki de bunu hiç bilemeyece-
ğiz” dediler.

Fransız Le Figaro gazetesi Marmara Denizi altında ku-
rulan gözlem ekibinde rol alan Fransız bilim adamları ve 
onların 6 aylık bulgularının yayınladığı rapora yer verdi. 

- Fay hattındaki basınç en yüksek seviyede
İstanbul’un 10 kilometre kadar güneyinde Avrasya ve 

Anadolu tektonik plakalarını ayıran bir jeolojik fay hattı bu-
lunuyor. Ve bu iki tektonik plaka, birbirine orantılandığın-
da, her yıl yaklaşık 20 mm. kayıyor. Ancak ara yüzeylerinde, 
sürtünme kuvveti serbestçe 
kaymalarını engelliyor. 
Dolayısıyla düzenli olarak 
bloke olan iki fay hattı, yıl 
içinde gerçekleşen tüm yer 
değiştirmeleri de biriktiren 
bir şekilde, bir kaç sani-
yede, ani hareketliliklerle 
kayıyor bu da şiddetli dep-
remlere yol açıyor.

Yüzlerce kilometre 
uzunluğundaki Kuzey Ana-
dolu fay hattı, 1912, 1939, 
1942, 1943, 1944, 1957, 
1967, 1999 ve 2014’te, 
bazı yerlerinden defalarca kırılma gösterdi. İzmit’te 
1999’da, 18 bin kişinin öldüğü, 25 bin kişinin de yaralandığı 
7.2 şiddetinde bir depreme yol açtı. İstanbul’da, Marmara 
Denizi’nin altında, uzun süredir fay hattında kırılma olmadı. 
İstanbul’da önemli bir deprem en son 250 yıl önce, 1766’da 
gerçekleşti. 

- 7 veya 8 büyüklüğünde deprem
Fransız Paris Yerküre Fizik Araştırmaları Enstitüsü 

Başkanı Robin Lacassin, “Eğer o tarihten bu yana fay hat-
tında hareketlilik olmadıysa, bu da demektir ki 2 metreye 
yakın bir haraketlilik olabilir. Ve bu 7 ila 8 şiddetinde bir 
deprem anlamına gelmektedir” dedi

Marmara Denizi altında karşılıklı sıkışan iki fay hattının 
yaratacağı deprem etkisinin ufak hareketlerle hissedilmeden 
geçip geçmeyeceğini araştırmak üzere aralarında Fransız 
bilim adamlarının da bulunduğu uluslararası bir uzman ekip 

kuruldu.
Projeye katılan Batı Bretagne Üniversitesi jeofizikçisi 

Jean-Yves Royer, “Suların elektromanyetik dalgaları bloke 
etmesi nedeniyle fay hareketlerini GPS aracılığıyla ölçemiyo-
ruz. Bunun üzerine 2014 yılı sonunda, Marmara Denizi’nde, 
İstanbul’un güneyindeki bölümüne, 800 metre derinlikte, 
fay hattının 1700 metre uzunluğunda, ses dalgalarını ölçen 
akustik balizlerden oluşan bir ağ yerleştirdik. Fay hatlarının 
ayrışma uzaklığını ölçmek için balizler kendi aralarında ile-
tişim sağlıyor. Ama bu sistem, dalga hızını belirleyen suyun 
sıcaklığı, basınç ve tuzluluk oranı gibi etkenlerin de çok iyi 
bilinmesini gerektiriyor “dedi.

- Çok büyük risk var
Uluslararası uzman ekip Geophysical Research Letters 

adlı bilim dergisinde araştırmalarının ilk 6 aylık bölümü-
nün sonuçlarını yayınladılar. Royer, “Balizler arasındaki 
uzaklıkları net bir şekilde ölçtük. Ve bir hareketlilik tespit 
etmedik. Bir yıllık gözlem rakamları da geldi. O da bu tes-

piti doğrular nitelikte. 
Fay hattı bloke olmuş 
durumda. Bu bizim için 
sürpriz olmadı ama son 
derece güzel bir deneysel 
onay anlamına geliyor. 
Emin olmak için deney-
lere devam etmek gereki-
yor. Ama bu bulgu aynı 
zamanda çok büyük bir 
risk olduğunu doğruluyor 
ve bu çok endişe verici” 
diye konuştu.

Marmara Denizi al-
tındaki ses balizlerinin 

5 yıl deney alanında kalması öngörülüyor. Eğer sistemin 
dayanıklı olduğu görülürse, bu sistem deniz altını izleyen 
“sismografların da eklendiği sürekli bir izleme sistemine” 
çevrilebilecek. 

- Deprem öngörüsü garanti değil
Fransız uzman Royer, “Ama bu şu an 1 milyon Euro’ya 

mal olan sistemin maliyetinin 10 ila 100 katı arasında yük-
selmesi anlamına geliyor” diyerek işin finansal zorluklarına 
dikkat çekiyor. Üstelik bu kadar pahalı bir sistem depremin 
öngörülmesini de garanti edemiyor” görüşünü dile getirdi. 

Paris Yerküre Fizik Araştırmaları Enstitüsü Başkanı 
Robin Lacassin, “ Bu jeolojik ve jeofizik ölçümlerin sonun-
da yalnızca potansiyel deprem riskini ve boyutunu tahmin 
edebiliriz. Araştırmanın bu haliyle depremin yarın mı yoksa 
30 yıl sonra mı meydana geleceğini bilemeyiz. Belki de bu 
hiçbir zaman olanaklı olmayacak” dedi.

Le Figaro: ‘İstanbul’da Deprem Tehdidi’ 

Fransız Le Figaro Gazetesi, ses dalgalarını ölçen balizlerinin, “İstanbul’un tekto-
nik tabakalar altındaki fay hattında basıncın en yüksek seviyede olduğunu” gös-

terdiğini yazdı.
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İZODER (Isı Su Ses ve Yangın Yalıtımcıları Derne-
ği), 17 Ağustos 1999 Depremi’nin yıldönümü nede-
niyle yaptığı değerlendirmede; binaların koruyucu 

kalkanının su yalıtımı olmasına rağmen ülke genelindeki 
yaklaşık 19 milyon konutta halen su yalıtımı yapılmadığı ve 
6.5 milyon konutun deprem açısından riskli bina statüsünde 
bulunduğunu açıkladı. 

Türkiye topraklarının yüzde 92’si ve nüfus yoğunluğu-
nun yüzde 95’inin deprem kuşağında yer aldığını vurgulayan 
İZODER Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ertuğrul Şen 
şunları söyledi:

“İZODER’in de katkılarıyla  Çevre ve Şehircilik Bakan-
lığı tarafından hazırlanan ve taslak halinde olan ‘Su Yalıtım 
Yönetmeliği’ bir an önce tamamlanmalı. Yönetmeliğin önce-
likle yeni binalarda ve kentsel dönüşüm projelerinde zorunlu 
uygulamasına hızlıca geçilmeli. Çünkü ülkemiz yüksek riskli 
bir coğrafyada bulunuyor ve yapı teknolojimiz de bunu ge-
rektiriyor. Betonarme yapı sistemiyle yapılan binalarımız, 
5-10 yıllık kullanımdan sonra suyun korozyon dolayısıyla 
taşıyıcı elemanlarda yarattığı tahribat nedeniyle zaafiyete 
uğruyor. En küçük depremde çok daha kolay yıkılan bu bina-
lar, can ve mal kayıplarına yol açıyor. Bu noktada, yalıtım 
sektörünün desteğiyle hazırlanmış taslak mevzuatın zaman 
kaybedilmeden yürürlüğe konulmasında ısrar ediyoruz. Su 
yalıtımı zorunlu kılınmalı ve yapı denetim kapsamına alın-
malıdır.”

“Ülke olarak depremle yaşamayı öğrenmeli, güvenli ve 
kaliteli yapılaşma bilinciyle hareket etmeliyiz” diyen Ertuğ-

rul Şen, şöyle konuştu: 
“17 Ağustos depremi sonrasında yapılan incelemeler so-

nucu, yüzde 79’u hasarlı bulunan 55 bin 651 konut ve işyeri-
nin yüzde 64’ünde korozyon tespit edildi. Oysa asgaride 80-
100 yıl gibi bir süre için tasarlanması ve ömrünü bu sürede 
tamamlaması gereken binaların bu süre içinde korozyon et-
kisine karşı korunmuş olmalı. Bunun için de mevzuatların 
öngördüğü gibi su yalıtımı yapılmalı. Ancak beton kalitesi-
nin yanı sıra bina dayanımı için gerekli olan su yalıtımı ço-
ğunlukla ihmal edildiği için ülkemizde 30 yıllık binalar öm-
rünü tamamlamış olarak görülüyor. Bugün Türkiye çapında 
başlatılan Kentsel Dönüşüm süreci, su yalıtımı uygulamaları 
için büyük bir fırsat ve inşa edilen tüm yeni binalardaki su 
yalıtımının standartlara uygun yapılması çok önemli.” 

- Su yalıtımının maliyeti sanıldığı gibi fazla de-
ğil 

Ertuğrul Şen, ülkemizde su yalıtım uygulamalarının gös-
termelik ve en ucuz şekilde yapıldığını göz önünde bulundu-
ran İZODER’in, binaların depreme dayanıklı olması için çok 
önemli olan su yalıtımının kalitesini ve sürekliliğini de, yasal 
düzenleme ve denetimlerle sağlamak için çalıştığını söyledi. 
Su yalıtımının maliyetinin sanıldığı kadar yüksek olmadığını 
vurgulayan Ertuğrul Şen, “Bugün yeni inşa edilen bir bina-
nın ortalama metrekare maliyeti yaklaşık 2 bin TL. Su ya-
lıtımının maliyeti ise bunun sadece yüzde 2-3’ü, yani sadece 
60 TL. Bu maliyetlerle binayı ömrü boyunca koruyacak olan 
su yalıtımının hayati önemini, İZODER olarak her kesime 
anlatmaya devam edeceğiz” dedi.  

İZODER: Deprem, su yalıtımsız 
binalarda büyük yıkıma yol açıyor

Deprem kuşağında bulunan ülkemizde alınması gereken en temel önlemlerin başında su yalıtımlı bina-
lar inşa etmenin geldiğini belirten İZODER Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ertuğrul Şen, “Ma-
alesef ülke olarak, su yalıtımsız yapılar nedeniyle, güvenli, sağlıklı ve kaliteli bina sayısı konusunda 
istenen seviyede değiliz. Çünkü çok bilinmese de depremlerin yol açtığı büyük yıkımların en önemli 

nedenlerinden biri korozyondur. Herhangi bir yoldan binaya sızan suyun yol açtığı korozyonu önlemek 
de ancak su yalıtımıyla mümkündür” dedi. 
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Geçmişte yaşadığımız deprem felaketlerinin bilinciyle 
tüm ürünlerimizde dayanıklılığı ve güveni kendimize ilke 
edindik. Kurumsal değerlerimizin en başında insan odaklı-
lık, çevreye ve topluma duyarlılık, sahip olunan kaynakları 
etkin biçimde kullanma, güvenilir, coşkulu bir takım olma 
ve yeniliği arama geliyor. Bu özelliklerimizin, bizi rekabette 
ayırt edici kıldığına inanıyoruz.

25 yılı aşkın süredir sektörümüzde liderliğimizi yenilikçi 
anlayışımızdan aldığımız güçle sürdü-
rüyoruz. Kaliteli, güvenli, yangına da-
yanıklı ürün gamını üretmenin yanında 
ürünlerimizin uygulanması aşaması-
na da büyük önem veriyoruz. Yetkin 
ve profesyonel bayi ağımızı yurt içi ve 
yurtdışında başarılı bir şekilde oluştu-
rarak kaliteli servis anlayışını sınırları-
mız ve ötesine taşıyoruz.  

Fransa, Almanya, Hollanda, İngil-
tere, Bulgaristan, Romanya, Rusya, 

Ukrayna, Gürcistan, Azerbaycan, Yunanistan, Irak, Libya, 
Cezayir, Kazakistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Suudi Ara-
bistan, Ürdün, Suriye, Moldova, Makedonya, Hırvatistan, 
Kosova, Mısır, İran, Tacikistan Etyopya, Sudan dahil 42 
ülkeye ihracatımız var. Ayrıca, Irak, Suriye, Bulgaristan, 
Romanya, Ürdün, Lübnan, Gürcistan, Kıbrıs, ve Azerbaycan 
gibi ülkelerde de yetkili bayiler açtık. 

Sandviç panel pazarının en çok tercih edilen marka-
sı olarak, 2015 yılında 27 milyon dolar tutarında ihracat 
gerçekleştirdik. Önümüzdeki 5 yıl içinde pazarda yüzde 40’ı 
geçen bir büyüme öngörüyoruz. Kendi pazarımızı son 5 yıl 
içinde mevcut büyüme oranlarımız ile artırmamız durumun-
da dahi önümüzdeki yıllar içinde yurtiçi ve yurtdışında yeni 
yatırımlar yapmayı planlıyoruz.  

Teknoloji ve güvenliği ön planda tuttuğumuz için dün-
ya tarafından onaylı sertifikaları da ürün kalitemize ekleyip 
farklılık yaratıyoruz. Ar-Ge merkezimizde sürekli yeni ürün-
ler geliştiriyoruz. 

Yeşil binaların kullanımına uygun UL Greenguard Gold 
sertifikasının yanında, yangın dayanımı konusunda en yetkin 
kurumlar olan FM Global ve LPCB’den de en geniş kapsamlı 
sertifikalara sahibiz. UL Greenguard ve Greenguard Gold 
sertifikasını panel sektöründe alan ilk firma olmanın guru-
runu yaşıyoruz. Bu sayede iç mekanlarda kullanılması için 
ürettiğimiz ürünlerin çok daha sağlıklı mekanlar oluşturdu-
ğunu ve kimyasal emisyon kriterine uygunluğunu belgeleri 
ile garanti ediyoruz. Bağımsız ve saygın sertifikalandırma 
kuruluşlarından aldığımız bu belgeler ile uluslararası alanda 
da güven veren marka olmayı sürdürüyoruz. 

Assan Panel’in iç mekanlarda kullanılmak 
üzere ürettiği ürünler çok daha sağlıklı 

mekanlar oluşturuyor

Ulvi Kadakal
Assan Panel Genel Müdürü

Sandviç Panel

Kibar Holding - Tuzla

[deprem ►
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İnşaat Mühendisleri Odası Genel Başkanı Cemal Gök-
çe, zaten bir deprem kuşağı olan Türkiye’deki asıl 
korkularının deprem değil, depreme dayanıklı yapı 

stoğunun yaratılamaması olduğunu söyledi. Dolgu alan-
larının imara açıldığını, deprem sonrası toplanılacak boş 
arazilere AVM ve gökdelenler dikildiğini, rant anlayışının 
depremin önüne geçtiğini ifade etti. Cemal Gökçe şunları 
kaydetti:

“İstanbul’da 7 ve üzeri deprem er ya da geç yaşanacak. 
Önlem alınmazsa deprem sonrasında yapıların yüzde 25’i 
devre dışı kalacak, 50 bin ila 150 bin insan yaşamını yitire-
cek, 2 milyon insan evsiz kalacak. Bizim korkumuzun nedeni 
deprem değil, ödümüzü patlatan şey deprem güvenlikli yapı 
stoğuyla ilgili çalışmaların yapılmaması. İstanbul’daki yapı 
stoğu 99 depreminden sonra yenilenmedi.  17 Ağustos 1999 
depreminin üzerinden 17 yıl geçmesine rağmen mekan ve 
çevre güvenliği olan bir yapılaşma düzeni oluşturulamadı. 
Aradan geçen 17 yılda çok şey söylendi çok şeyler yazıldı, 
fakat uygulama alanında deprem gerçeği ile sağlıklı bir şe-
kilde yüzleşilemedi. Kimi zamanda deprem kullanılarak akıl 
ve bilim dışı işler yapıldı.”

Dolgu alanları ve dere yataklarının imara açıldığını, yer-
li yersiz yerlere AVM ve gökdelenler yapıldığını ifade eden 
Gökçe, İstanbul’un inşaat projelerinin birer arazisi haline 
dönüştürüldüğünü söyledi.

Deprem zararlarını azaltmak ve planlı bir kentleşmeyi 
sağlamak için İstanbul’da 2003 yılında İstanbul Deprem 
Master Planı (İDMP) çalışması yapıldı. 2004 yılında Ba-
yındırlık ve İskan Bakanlığı’nın yapmış olduğu “1.Deprem 
Şurası” çalışmalarına ve yine 2009 yılında aynı bakanlığın 
yapmış olduğu “Kentleşme Şurası” çalışmalarına çok sayıda 
bilim insanı ve uzman katıldı. Ancak Cemal Gökçe, “liyakat 
ölçüsüne bağlı kadrolar yerine” söz dinleyen ve “arka bah-
çe” olan kadroların göreve getirilmiş olması; ayrıca rant an-
layışının “depremin” önüne geçmesi nedeniyle bu raporların 
uygulanmadığını, raflarda çürümeye terk edildiğini söyledi.

Cemal Gökçe, İstanbul’da deprem sonrası toplanılacak 
boş alan kalmadğını belirterek, İstanbul’da bulunan diğer 
kamu arazileri ve özelleştirme kapsamına alınan kamu ku-
rumlarına ait bina ve arazilerin başta TOKİ olmak üzere sa-
tılarak yapılaşmaya açıldığını söyledi.

Depreme dayanıklı yapı üretmek bahanesiyle güçlendi-
rilerek kullanılabilecek yapıların da yıkıldığını dile getirek 
Gökçe, “Yapı stokunun büyük bir kısmının deprem güvenliği 

yoktur. Bu yapılar sadece yıkılıp yeniden yapılmamalı, eko-
nomik olarak yeni yapılacak bir yapının maliyetinin %45’ini 
geçmeyen yapılar da güçlendirilmelidir” dedi.

İnşaat Mühendisleri Odası: 
Yapılar depreme dayanıklı değil

17 Ağustos’un 17. yıl dönümü nedeniyle “Neler Yapıldı, neler yapılmadı, ne yapılma-
lı” başlığıyla İMO İstanbul Şube’de düzenlenen basın toplantısına depremi sıcak bir 
şekilde yaşayan illerin İMO şube başkanları da katıldı. İMO’nun Tekirdağ Şube Baş-
kanı Osman Taşseten, Sakarya Şube Başkanı Hüsnü Gürpınar, Kocaeli Şube Başkanı 
Tolga Ok, Bursa Şube Başkanı Mehmet Albayrak, İMO İstanbul Şube Başkanı Nusret 
Suna’nın katılımıyla gerçekleşen toplantıda İMO Genel Başkanı Cemal Gökçe konuştu.

- 1900 yılından beri 150’den fazla deprem
Türkiye bir deprem ülkesi. 1900 yılından bu yana 

Türkiye’de yıkıcı nitelikte 150’den fazla deprem oldu. 
17 Ağustos 1999 Gölcük ve 12 Kasım Düzce Deprem-
leri binlerce kişinin ölümüne ve yaralanmasına, milyar-
larca liralık mal kaybına neden oldu. Bu depremde bi-
naların yüzde  6’sı yerle bir oldu, yüzde  7’si ağır hasar 
aldı, yüzde  12’si de orta ölçekte hasar alarak oturu-
lamaz hale geldi, yaklaşık olarak 340 bin yapı önemli 
ölçüde hasar gördü veya yerle bir oldu. Yalova, Kocaeli 
ve Sakarya’da bulunan yapı stokunun yüzde  25’i kul-
lanılamaz oldu. 

Gölcük Merkezli Doğu Marmara Depremi, depre-
min merkezinden oldukça uzakta olan İstanbul, Te-
kirdağ, Eskişehir ve Zonguldak gibi illeri de etkiledi. 
İstanbul’da 3 bin 30 yapı ağır hasar gördü, bunların 
bir kısmı da yerle bir oldu. Toplam 30 bin mertebesinde 
yapı, şu veya bu ölçekte hasar almış bine yakın yurttaş 
da hayatını kaybetti.

- Neler yapılmalı
İMO’nun depreme karşı alınmasını istediği önlem-

ler ise şöyle:
Ülke ve Bölge Düzeyinde: Tüm sosyo-ekonomik ve-

rilerden yararlanan tüm sosyal katmanların katılımına 
açı yerleşim politikaları ve bölge planları yapılmalıdır.

Kent Ölçeğinde: Tüm mühendislik ve mimarlık hiz-
metleri kullanılarak ve risklerin dışlanması ile arazi 
kullanımı planlarının yapılması, sağlıksız bölgelerin 
sağlıklı hale getirilmesi veya yeniden üretilmesi gerek-
lidir.  

Bina Ölçeğinde: Tarihsel ve sosyal çevreye uyumlu, 
insanla barışık, uygun bir mühendislik ve mimarlık tek-
nikleri ile tasarım yaparak yapı üretimi ve denetimini 
bilim ve bilgi ölçeğinde yapmak gereklidir. 

İMO tarafından yapılan açıklamada, doğal kaynak-
ların yanlış kullanımının kaynakların tükenmesine ve 
doğal afetlerin giderek artmasına neden olduğu ifade 
edildi.
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[şirketlerden ►

“Sürdürülebilir bir gelecek için kimya yaratıyoruz” ku-
rumsal stratejisi ile faaliyetlerini sürdüren dünyanın lider 
kimya şirketi BASF, 100 binin üzerinde çalışanı ile plas-
tiklerden performans ürünlerine, bitki koruma ürünlerinden 
petrol ve gaza kadar geniş bir yelpazeye hizmet eden kim-
yasal ürün portföyüne sahip. BASF, ekonomik başarısını da 
çevresel koruma, sürdürülebilirlik ve sosyal sorumluluk alan-
ları ile birleştirerek dikkat çekiyor. 

BASF, Türkiye’de ilk satışını 1880 yılında gerçekleştir-
di ve 136 yıldır da bu topraklarda hizmet veriyor. Şu anda 
BASF Türkiye Ofisi oldukça önemli ve stratejik bir konumda 
yer alıyor. 2013’te gerçekleşen EUE yapılanması ile Rusya 
ve Bağımsız Devletler Topluluğu, Ortadoğu ve Kuzey Afri-
ka ile Güney Afrika ve Sahara altı Afrika’yı kapsayan top-
lamda 81 ülke İstanbul’daki merkezden yönetiliyor. Tüm 
bu bölgelerde yaklaşık 4.000 kişi istihdam ediliyor. Sadece 
Türkiye’de ise yaklaşık 800 kişi istihdam ediliyor. Faaliyet 
gösterdiği alanlar arasında; kimyasallar, plastikler, disper-
siyonlar ve pigmentler, bakım kimyasalları, özel kimyasallar 
ve bitki koruma gibi birçok alan yer alıyor. Ürünleri; elektrik 
ve elektronik, otomotiv, inşaat, deterjan ve temizlik, ilaç ve 
kozmetik ile hayvan yemi, tarım ve gıda gibi çok geniş bir 
yelpazeye yayılan sektörlerde kullanılıyor. Türkiye’de Dilova-
sı, Çayırova, Gebze, Trabzon ve Adana olmak üzere 5 üretim 
tesisi bulunuyor. 

- 2016 yılı ilk çeyrek sonuçlarımız 2016 yılı 
için yapılan öngörüler ile paralel gerçekleşti 

2016 yılında global ekonomik büyümenin 2015 yılı-
na göre yüzde 0,1 azalarak yüzde 2,3 olmasını bekliyoruz. 
Hammadde ve stok pazarlarında yıl çalkantılı başladı, bu da 
2016 yılı tahmininde ne kadar fazla belirsizlik olduğunu gös-
teriyor. Öte yandan 2016 yılında, global kimyasal üretimin, 
2015 yılına oranla biraz daha yavaş bir hızda büyüyeceğini 
öngörüyoruz.

BASF’nin 2016 yılı ilk çeyrek sonuçları 2016 yılı için 
yapılan öngörüler ile paralel gerçekleşti.  Bu kapsamda ilk 
çeyrekte; global satışlar 14,2 milyar Avro, özel kalemler ön-
cesi FVÖK ise 1,9 milyar Avro şeklinde gerçekleşti. Bunun 
yanında Performans Ürünleri, Fonksiyonel Malzemeler ve 
Çözümler ve Tarım Çözümleri segmentlerine ilişkin özel ka-
lemler öncesi FVÖK artış gösterirken Kimyasal Ürünler ve 
Petrol ve Gaz segmentlerinde kazançlar öngörüldüğü şekilde 
önemli oranda düştü. 

2015 yılı sonuçları ile birlikte açıklanan 2016 yılı için 
global öngörüler beklenildiği şekilde gelişiyor. Bu doğrultuda; 
doğal gaz ticareti ve depolama şirketinin elden çıkartılması 
nedeniyle global satışlarda önemli ölçüde azalma meydana 
gelirken, varil başına 40 Dolarlık ortalama petrol fiyatına 
dayanarak, özel kalemler öncesi FVÖK’ün 2015’in bir parça 
altında gerçekleşmesi bekleniyor. 

- 2016 için BASF olarak tüm segmentlerde sa-
tış hacimlerinin artmasını hedefliyoruz

2016 yılında global ekonomik büyümenin 2015 yılına 
göre yüzde 0,1 azalarak yüzde 2,3 olmasını beklerken, ham-
madde ve stok pazarlarında yıla çalkantılı başlangıç, 2016 
yılı tahmininde çok fazla belirsizlik olduğunu gösterdi. Özel-
likle Çin’deki zayıf hacim artışı nedeniyle yıl sönük başladı. 
Avrupa Birliği’ndeki büyümenin önceki yılın seviyelerine ben-
zer olacağını, ABD’de ise büyümenin bir nebze yavaşlamasını 
bekliyoruz. Çin’deki ekonomik büyümenin biraz yavaşlamaya 
devam edeceğini ve bu gerilemenin, Rusya ve Brezilya’da 
baskıyı bir parça azaltacağını tahmin ediyoruz. Global kim-
yasal üretimin, 2015 yılına oranla biraz daha yavaş bir hızda 
büyümesi muhtemel. 

Global ekonomi açısından riskler artmaya devam ediyor. 
Yine de BASF olarak tüm segmentlerde satış hacimlerinin 
artmasını hedefliyoruz. Mevcut değişken ve zorlu ortamda 
bu iddialı bir hedeftir ve özellikle petrol fiyatının gelişmesi-
ne bağlı. Petrol ve Gaz segmentinde önemli bir azalma bek-
lerken, Kimyasal Ürünler segmentinde ise 2015 yılının ilk 
üç çeyreğinde elde edilen iyi kazancın devam etmeyeceği ve 
oldukça düşük bir katkı bekliyoruz. Ancak geriye kalan üç 
segmentte kazançlarımızı küçük oranlarda da olsa artırmayı 
hedefliyoruz.

Global çapta bazı önemli tesislerde operasyonlara baş-
lanmasının ardından 2016 ve 2020 yılları arasındaki yıllık 
ortalama yatırımın, 2015 yılına oranla daha düşük olacağını 
varsayıyoruz. Önceki aylarda tamamlamış olduğumuz yatı-
rım projeleri, zayıf ekonomik ortamda kazançlarımızı olum-
suz yönde etkiledi. Ancak bunlar, Avrupa, Kuzey Amerika 
ve gelişmekte olan pazarlarda geleceğe dönük büyümemizin 

BASF, “Sürdürülebilir bir gelecek için 
kimya yaratıyoruz” kurumsal stratejisi 

ile faaliyetlerini sürdürüyor

Buğra Kavuncu
BASF Türk Kimya Sanayi ve 

Ticaret Ltd. Şti. CEO’su
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temelini oluşturuyor. Gelişmekte olan pazarlar, şu anda bek-
lenenden yavaş büyüyor olsalar da BASF açısından harika 
fırsatlar sunuyor. 

- BASF’nin varlığı, ülkemizdeki inovatif ve ya-
ratıcı çalışmalar için bir şans

Hepinizin bildiği gibi ülkemizin en önemli sorunlarından 
birisi cari açık ve kimya sektörünün cari açıkta payı büyük. 
Cari açığı kapatabilmenin yolu da katma değeri yüksek, ino-
vatif ve teknoloji değeri olan ürünler ihraç etmekle müm-
kün. Ülkemiz dünyaca tanınan markalar ve ürünler çıkarmak 
zorunda. İthalata bağımlı ihracattan kurtulmak ülke olarak 
en öncelikli hedeflerimizden. Bu çerçevede, BASF’nin varlı-
ğı, ülkemizdeki inovatif ve yaratıcı çalışmalar için bir şans. 
BASF’nin Ar-Ge konusundaki engin tecrübesi ve sanayinin 
birçok koluna sunduğumuz yenilikçi çözümler, ülkemizin ih-
tiyacı olan katma değeri ve dolayısıyla marka değeri yüksek 
ürün üretimine kapı aralayacaktır. 

Öte yandan Türkiye’de kimya sektörünün sorunlarına 
çözüm üretmek için farklı projeler üzerinde çalışıyoruz. Bu 
kapsamda kimya sektöründeki kümelenme çalışmalarını 
önemsediğimizi ve desteklediğimizi söyleyebilirim. Dünyada 
birçok ülkede örneklerini gördüğümüz kimya kümelenmesi, 
sektördeki firmaların üretim, altyapı ve lojistik maliyetlerini 
önemli ölçüde azaltacak ve ihracat için önemli bir kaldıraç 
vazifesi görecektir. Cari açıkta büyük pay sahibi olan kimya 
sektöründe yaşanacak böyle bir gelişme, üretimlerinde kim-
yasal hammadde kullanan bütün sektörleri doğrudan olumlu 
yönde etkileyecektir. 

Gebze Center
mağazamıza bekliyoruz.

kigili.com

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

KOCAELI SANAYI ODASI DERGISI 12X16,5 CM.pdf   2   30/05/16   16:25

Kocaeli Sanayi Odası’nın özellikle girişimcilik 
konusunda yaptıklarını çok anlamlı buluyorum

Kocaeli Sanayi Odası’nın, Kocaeli gibi Türkiye’nin 
önemli sanayi şehirlerinden birinde yer alan kuruluşları 
tek çatı altında toplaması ve gerçekleştirdiği faaliyetler 
ile sanayicilere olumlu katkılar getirdiğini düşünüyorum. 
Girişimcilik ve sosyal sorumluluk alanında gerçekleştir-
diği projelerin de iş dünyasını temsil etmesinin yanında 
bir sivil toplum kuruluşu olarak çok önemli olduğu gö-
rüşündeyim. Türkiye’nin ve Kocaeli’nin büyümesinde gi-
rişimcilik çok önemli. Bu nedenle Kocaeli Sanayi Odası 
gibi güçlü bir kuruluşun bu konuda yaptıklarını anlamlı 
buluyorum. 

Kocaeli Sanayi Odası, Türkiye’nin önemli sanayi mer-
kezlerinden birini temsil etmesi açısından çok önemli bir 
kurum. 27 yılda yapılanlar, Kocaeli bölgesinin ilerleyen 
dönemlerde de sanayi açısından güçlü bir yapıda olaca-
ğının göstergesi. Türkiye’nin pek çok bölgesinde olduğu 
gibi, sanayinin büyümesi açısından yapılacak daha çok 
şey var. Kocaeli Sanayi Odası’nın da bu adımlar konu-
sunda bölge sanayiine liderlik edeceğine ve hem bölgenin 
hem de ülkenin kalkınmasında önemli bir rol alacağına 
eminim.

Kiğılı şimdi de Gebze Center AVM’de

1938 yılında erkekler için kumaş satışı 
ile ticarete başlayan ‘Kiğılı’, 1965 yılında 
kendi markası ile üretime geçti. 1969 yılında 
ilk mağazasını İstanbul Beyoğlu Caddesi’nde 
açan Kiğılı’nın 1980 yılında konfeksiyon fab-
rikası kuruldu. 

Günümüzde ise Kiğılı  genel merkezi, böl-
gesel lojistik merkezleri, 200’ün üzerinde yurt 
içi perakende satış mağazası, 20’nin üzerinde 
yurtdışı mağazası ve Yenibosna üretim fabri-
kası ile 70 bin metrekarede, bin 900 kadrolu 
çalışanı ve sadece Kiğılı’ya üretim yapan te-
darikçi firma çalışanlarıyla 3 bin 500 kişinin 
istihdamını sağlayan bir organizasyon oldu.

Yüzde 100 Türk sermayesi olan ‘Kiğılı’ 
yurt içi projeleri dışında yurt dışı yeni mağa-
za projeleri ile de global pazarlarda sağlam 
adımlarla yürüyüşüne devam ediyor.

‘Kiğılı’ şimdi de Gebze Center AVM’de 
Zemin Kat, 207 numarada hizmet vermeye 
başladı.

Gebze Center, kocaman dünyası ile bölgenin en 
güçlü çekim merkezlerinden biri. Alışveriş, moda, 
eğlence, yeme ve içme alanında ziyaretçilerine 
yepyeni bir deneyim sunan Gebze Center geniş ma-
ğaza ve hizmet yelpazesiyle hizmet veriyor. 10 bin 
500 m2’lik hipermarket, 7 bin 600 m2’lik yapı 
market, 2 bin 800 m2’lik elektronik market, 23 
bin 100 m2’lik mağaza ve 4 bin 800 m2’lik kafe 
ve restoran alanına sahip olan Gebze Center, 6 bin 
200 m2’lik eğlence alanı sahip.
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[sektörel ►

TOBB-Bilişim, Soft_Away Projesi ile Türkiye’deki yazılım 
sektörünün küreselleşmesine ve ihracatçı yapısının güçlendi-
rilmesine katkı verecek. TOBB ve Ekonomi Bakanlığı’nın des-
teğiyle gerçekleştirilen projeye başvurular başladı. Konuyla 
ilgili Komisyon’un olurunu alan yazılım firmalarının; eğitim, 
danışmanlık ve yurtdışı pazarlama faaliyet giderlerinin yüzde 
75’i Bakanlık tarafından karşılanacak. 

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) bünyesindeki 
TOBB-Bilişim, Soft_Away adı verilen proje ile ülkenin üretim 
ve ihracatında katma değeri artırmayı hedefliyor.

 
-Yazılımda uluslararasılaşma
TOBB-Bilişim’un projesi, Ekonomi Bakanlığı’nın desteğiy-

le yazılım şirketlerinin uluslararasılaşmasına katkı sunacak. 

Projede amaç, üretimde katma değer artışına katkı yapacak 
en önemli sektörlerden olan yazılımın, Türkiye’nin ihracat se-
petindeki payını arttırarak, Türkiye’nin kişi başı 25 bin dolar 
milli gelir ve 500 milyar dolar ihracat hedefine ulaşmasına 
katkıda bulunmak.

 
-Proje neler getirecek?
Projeye katılma hakkı elde edecek firmalar TOBB Türkiye 

Yazılım Meclisi üyelerinden oluşturulacak bir komisyon tara-
fından belirlenecek. Komisyon, başvuran firmaların ürettikleri 
yazılımın niteliğine bakarak, proje kapsamında gerçekleştiri-
lecek faaliyetlere bir arada, uyumlu bir şekilde katılabilecek 
firmaları tespit edecek. Komisyon, yurtiçinde belli bir noktaya 
gelmiş, yurtdışına açılma aşamasına yaklaşmış firmaları ön-
celiklendirecek.

 
Hâlihazırda yurtdışına satış yapan firmalar ve yapısı itiba-

rıyla yurtdışı satış hacmini arttırma potansiyeline sahip firma-
lar da projeye başvuru yapabilecek.

 -Pazarlama faaliyetlerinin yüzde 75’i karşılanacak 
Projenin birinci aşamasında, firmaların rekabet gücü ih-

tiyaç analizi neticesinde, firmaların yurtdışına açılmak için 
eğitim, danışmanlık ve yurtdışı pazarlama faaliyeti ihtiyaçları 
belirlenecek. Projenin sonraki aşamalarında, ihtiyaç analizin-
de belirtilen faaliyetler, firmaların katılımıyla, TOBB Yazılım 
Sektör Meclisi koordinasyonunda gerçekleştirilecek. Proje 
kapsamında ihtiyaç analizinin hazırlanması ve ihtiyaç ana-
lizinde öne çıkan eğitim, danışmanlık ve yurtdışı pazarlama 
faaliyetlerinin yüzde 75’i Bakanlık tarafından karşılanacak.

Yazılım sektörünün önünü 
açacak projeye start verildi

Türkiye Yazılım 
Meclisi; Meclis Baş-
kanı Melek Bar Elmas 
başkanlığında, TOBB 
Yönetim Kurulu Üyesi 
Cengiz Günay’ın ka-
tılımıyla İstanbul’da 
toplandı. Günay; açış 
konuşmasında 15 
Temmuz kalkışmasın-
da milletin sağduyulu 
yaklaşması, yöneticilerin basiretli ve kararlı tutumuyla bir fe-
laketten kurtulduğunu ifade etti. Bundan sonraki süreçte herkes 
gibi iş insanlarına da düşen görevler olduğunu hatırlattı. 

Türkiye’nin imajının zedelenmemesi, oluşan negatif algının 
giderilmesi için yurtdışı partnerlerine; bu süreçte ekonomik an-
lamda piyasalarda %3-4’lerden fazla değişim yaşanmadığının 
bildirilmesi gerektiğini dile getiren Günay, yatırımlara yönelik 
bir engel olmadığı ve Türkiye’nin özgürlük ve demokrasiden 
yana tavrının devam edeceği konusunda bilgi verilmesinin öne-

mine vurgu yaptı.
 Meclis Başkanı El-

mas ise, bütün sektörlerin 
ihtiyacı olan ve her geçen 
gün önemi artan yazılım 
sektörünün daha iyi anla-
şılması ve sektörün pazar 
payının artırılması için ça-
lışmalara hız verdiklerini; 
bu kapsamda hazırlanan 
“Ortak Ses” çalışmasının 

tanıtımını diğer Sektör Meclislerine yapmaya devam edecekle-
rini söyledi.

Toplantıda ayrıca; Meclis Üyesi Emin Bank tarafından; ka-
muyla çalışan yazılım şirketlerinin sorunlarını içeren bir sunum 
gerçekleştirildi. Sonrasında da, Meclis Başkanı Melek Bar El-
mas  tarafından, Ekonomi Bakanlığının Hizmet Sektörü Rekabet 
Gücünün Artırılması (HİSER) Desteği’nden faydalanmak üzere; 
Türkiye Yazılım Meclisi’nin başlattığı “soft_away” projesi ile 
ilgili yaşanan gelişmeleri aktarıldı. 

Türkiye Yazılım Meclisi Başkanı Melek Bar Elmas

Pazar payını artırmak için ‘Ortak Ses’ çalışmasını tanıtacağız
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TAYSAD, İş Mükemmelliği 
URGE Projesi ile Japonya’daydı

Taşıt Araçları Yan Sanayicileri Derneği, 2014’te başlat-
tığı ve Ekonomi Bakanlığı’nın desteğiyle yürüttüğü İş Mü-
kemmelliği URGE Projesi kapsamında, Japonya’da yerleşik 
otomotiv ana ve tedarik sanayi firmalarını ziyaret etti.

Projeye dâhil olan TAYSAD üyesi 10 üye firmanın tem-
silcilerinin yer aldığı 22 kişilik heyetin, geçtiğimiz günlerde 
gerçekleştirdiği Japonya seyahatini değerlendiren TAYSAD 
Başkanı Alper Kanca, “İş Mükemmelliği URGE Projesi çer-
çevesinde bugüne kadar birçok çalışma yaptık. En başından 
beri proje ile hedeflediğimiz maliyet düşürücü ve verimlilik 
artırıcı faydaların neredeyse tamamına ulaştık. Projeye ışık 
tutan çalışmaların asıl merkezi olan Japonya ziyaretimizi 
de geçtiğimiz günlerde gerçekleştirdik” dedi. Başkan Kan-
ca, Otomotiv Tedarik Zincirinde İş Mükemmelliği URGE 
Projesi kapsamında hayata geçirilen eğitim ve danışmanlık 
çalışmalarının nihai adımı olan Japonya ziyaretinde, ülke-
nin önemli otomotiv üreticileri Mazda ve Toyota fabrikaları 
ile Toyota Şehri’nde yer alan Toyota’nın önemli tedarikçileri 
Toyota Boshoku, Aisin, Denso ve Sango firmalarının üretim 
tesislerinin ziyaret edildiğini belirtti.

TAYSAD Başkanı Kanca, bu ziyarette ayrıca TPS’e (To-
yota Producton System) dönük iyi uygulamaları da izleme 
şansı yakaladıklarını ifade etti. Başkan Kanca, “Japonya 
seyahatimizde ziyaret ettiğimiz önde gelen otomotiv sanayi 
firmalarının, iyi uygulama örneklerini inceledik; yaptığımız 
çalıştaylar ile gördüklerimizi ve öğrendiklerimizi ele alarak, 
firma yetkililerimizle sonuçları değerlendirdik” diye konuş-
tu. Ziyarette ayrıca Mazda ve Toyota müzelerinin de ziyaret 
edilerek, Japon otomotiv sanayinin gelişimi ve teknoloji dü-
zeyi hakkında yerinde bilgi sahibi olunmasının sağlandığını 
söyleyen TAYSAD Başkanı Kanca, “Söz konusu ziyaretler 
ile katılımcıların, proje süresince eğitimini ve danışmanlığı-
nı aldığı yalın üretim teknikleri ve kültürünün, Japonya’da 
nasıl uygulandığını görmeleri ve öğrendiklerini içselleştir-

meleri sağlandı” dedi. 

Projeyle yaklaşık 6 milyon liralık fayda sağlandı
TAYSAD Başkanı Alper Kanca, proje katılan firmala-

rın, maliyetlerinde iyileşme sağladığı ve israflarını azaltarak 
rekabet avantajı elde ettiklerini söyledi. Alper Kanca, karlı-
lıktan taviz vermeden ve maliyetleri artırmadan büyümenin 
hedeflendiği projenin başarısına dikkat çekerken, “Projeyle 
bu güne dek yaklaşık 6 milyon liralık fayda sağlandı. Yapı-
lan iyileştirme çalışmalarında, şirketlere maliyet açısından 
hızlı bir şekilde sonuçlarını görebilecekleri faydalar sağlaya-
cak, üretim verimliliği projelerine öncelik verildi. Aynı çalı-
şan sayısı ile daha fazla sayıda üretim adetlerine ulaşılması, 
hatlarda proses sürelerinin azaltılması, kalite seviyesinin bir 
basamak yukarı çıkarılması gibi kazanımlar sağladı. Ayrıca 
bu iyileştirmeler, bir sonraki öncelikleri belirleme ve yeni 
gelişim hedefleri oluşturmaya da katkı sağladı” şeklinde ko-
nuştu.

TAYSAD Japonya iş ziyaretleri devam edecek
TAYSAD İş Mükemmelliği URGE projesi kapsamında, 

Ekonomi Bakanlığı’nın desteğiyle gerçekleştirilen Japon 
otomotiv firmalarının ziyaretinin, yalın üretimin özünde yer 
alan “yerinde görme” felsefesiyle uyuştuğuna dikkat çeken 
Başkan Alper Kanca, “Yerinde görüp, iyi uygulamaları in-
celedikten sonra projemizin amacına bir adım daha yaklaş-
tığına inanıyoruz. Projemizde yer alan firmaların bundan 
sonraki hedefi, iyi örnekleri ülkemize getirip, uyarlayıp, 
kendi firmalarında hayata geçirmeleri, kurum kültürüne dö-
nüştürmelerini sağlamak olacaktır. Biz de TAYSAD olarak 
benzer ziyaretlerimizi sürdürerek, daha çok firmamızın bu 
imkanlardan faydalanmasını sağlayacak; otomotiv tedarik 
sanayinin küresel rekabet yarışında başarı sağlaması için 
çalışmalarımıza aralıksız devam edeceğiz” dedi. 

[derneklerden ►
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Dayanıklı tüketim sektöründe ‘adil piyasa 
ve haksız rekabet’ masaya yatırıldı

[sektörel ►

TOBB Türkiye Dayanıklı Tüketim Malları Meclisi, Tem-
muz ayı toplantısını İstanbul’da gerçekleştirdi. Toplantıda; 
geçen bir aylık zamanda TOBB nezdinde ilgili Bakanlıklara 
iletilen çalışmalar hakkında bilgi verildikten sonra, gündem 
maddeleri kapsamındaki konular görüşüldü. 

Son dönemde Türkiye’de; şirketler özelinde en önem-
li riskin şirket borçları olduğuna dikkat çekilen toplantı-
da, özellikle döviz cinsinden borçlar ve bu kapsamda karşı 
karşıya kalınan riskler ile ilgili bir sunum gerçekleştirildi. 
Türkiye’deki ekonomik görünümü anlatan sunumdan sonra; 
dayanıklı tüketim sektör özelindeki gündem maddelerine 
geçildi.

Meclis üyesi firma ve kurumların, konusunda yetkin 
temsilcileri tarafından çeşitli sunumların yapıldığı toplantı-
da; ilk olarak beyaz eşya ihracat verilerinin güncel durumu 
paylaşıldı. 

Daha sonra; Orman ve Su İşleri Bakanlığı tarafından 
hazırlanan Su Kanunu Tasarısıyla ilgili bilgilendirmede bu-
lunuldu. Kanun tasarısının amacının; su kaynaklarının ko-
runması, geliştirilmesi, iyileştirilmesi, ihtiyaç önceliklerine 
uygun olarak sürdürülebilir bir şekilde kullanımını sağla-
mak üzere, havza ölçeğinde yönetiminin bütünlük arz ede-
cek şekilde sağlanması olduğuna dikkat çekildi. Tasarının 
kapsamı ve getirdiği yeniliklere değinildi. Su kullanımında 
verimlilik artışlarının teşvik veya fiyatlandırmada indirim 
şeklinde ödüllendirilmesi gerekliliğini de içeren görüşün Or-
man ve Su İşleri Bakanlığı’na iletilmesine karar verildi.

-Dayanıklı tüketimde adil piyasa düzeni
Dayanıklı tüketim malları sektöründeki öneminin yanın-

da, adil bir piyasa düzeninin oluşturulması, yerli ürünlerin 
dünya piyasalarındaki güvenilirliğinin artırılması ve marka 
imajının güçlendirilmesi bakımından da büyük önem taşıyan 
piyasa gözetimi ve denetimi konusunda yapılan çalışmalar 
hakkında bilgi verildi.

 
-Yetkisiz servislerin durumu
 Toplantıda ayrıca, özel servis olarak hizmet veren yet-

kisiz servislerin; müşterilere, firmalara ve markalara verdi-

ği zararlar görüşüldü. 

-Haksız rekabet endişesi
Bu konuya dikkat çekmek amaçlı hazırlanan sunumda, 

yetkisiz servislerin şirket logolarını ve markalarını kullan-
mak suretiyle piyasada “haksız” rekabete sebebiyet verme-
sinin yanında; standart dışı parçaların kullanılması nedeniy-
le  can ve mal kaybı ihtimaline işaret edildi. Bu kapsamda 
yapılabilecekler değerlendirildi. Bu konu özelinde; rekabet 
hukuku, can ve mal güvenliği, fikri ve mülkiyet hakları ko-
nusunda araştırma yapılıp, bu kapsamda edinilen bilgiler 
neticesinde, ilgili mercilere iletilmek üzere bir öneri metni 
hazırlanmasına karar verildi.

 
-Beyaz eşya strateji belgesi revizyonu
Beyaz Eşya Yan Sanayi Strateji Belgesi’nin çalışma 

süreci ve Belgenin 2. Revizyonu hakkında da bilgi verilen 
toplantıda; son olarak; Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlı-
ğı AB Mali Programları Daire Başkanlığı tarafından; Avru-
pa Birliği’nin ülkemize yönelik mali yardımlarını kapsayan 
Katılım Öncesi Yardım Aracı (Instrument for Pre-Accessi-
on Assistance – IPA) ve bu kapsamda Bakanlık tarafından 
yürütülen IPA ve Bölgesel Rekabet Edebilirlik Projesi hak-
kında bilgilendirmede bulunuldu. Programın çatı bir prog-
ram olması ve farklı birçok sektöre katkı sağlayabilecek 
esnek bir yapısı olduğuna dikkat çekildikten sonra;  IPA 
Projelerinde fonlama sistemi hakkında bilgi verildi.
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Kocaeli’nin Dilovası ilçe-
sinde bulunan organize sa-
nayi bölgelerinin başkanları 
bir araya gelerek teröre karşı 
ortak bir açıklama gerçekleş-
tirdi.

Kocaeli’nin Dilovası il-
çesinde bulunan Organize 
Sanayi Bölgelerinin Başkan-
ları, GEBKİM OSB Başkanı 
Refik Baydur’un ev sahipli-
ğinde toplanarak Türkiye’de 
son günlerde yaşanılan terör 
olaylarını kınamak ve ortak 
bir açıklama yapmak için bir 
araya geldiler. 

Toplantıya GEBKİM Yö-
netim Ku-

rulu Baş-
kanı Refik Baydur, Makine İhtisas OSB 
Başkanı Sedat Silahtaroğlu, DOSB Mü-
teşebbis Heyet Başkanı Necmettin Bitlis 
ve GEBKİM OSB Müdiresi Deniz Delioğ-
lu olmak üzere OSB yöneticileri ile sana-
yicilerin katıldı. 

Toplantıda bir konuşma yapan GEB-
KİM OSB Yönetim Kurulu Başkanı Refik 
Baydur, “Türkiye Cumhuriyeti’nin bugün-
kü gibi sıkıntılı günler yaşadığını ben 87 
senelik yaşamım içerisinde hiç görmedim. 
Bugün hep beraber bir birliği oluşturmak 
zorundayız. Bugün 100 seneye yakın bir 
zaman içinde bizi dışardan hasetle takip 
edenlere birlik ve beraberlikle cevap ver-
meliyiz. Bugün Ortadoğu’da olan olaylar, 
bölücü PKK birliği ve buna benzer terör 
olayları Türkiye’yi etkilemektedir” dedi.

OSB’lerin terörle ne alakası olduğunu 
kendisine sorduklarını aktaran Baydur, “Bana soranlar var, 
bu sanayicilerin OSB’lerin bu işle ilgisi ne diye? Biz ticari 
toplumuz ama sosyal ve siyasi sorunlara sahibiz. Biz yapıcı 
bir organizasyonuz. 

Biz ekonomi hizmet birimiyiz ama rejimin denetçisiyiz. 
Biz dünya rekabetinde ekonomik potansiyeliz ama önce-
likle istihdam ve büyümenin ve halkımızın mutlu olmasını 
istiyoruz. Biz aynı kaderi paylaşan yazılmışlarız. Ama mut-
lu insanları yaratmak da bizim görevimiz. Biz vergi veren 
şirketleriz. Ama verdiğimiz verginin nereye gittiğini bilmek 
ve ikna olmak istiyoruz. Bunun hesabını da devletin bize 
vermesi lazım. Milletimize vatanımıza bayrağımıza sa-
hip çıkmak zorundayız. Biz tüm varlığımızı bu topraklara 
yatırmış insanlarız. Onun için kimseye verecek bir karış 
toprağımız yoktur ve olmayacaktır. 

Biz devletimizin yanında her turlu belaya karsı olacağız. 

Bu inançla birlik ve beraberliğin kurulmasını istiyoruz. An-
cak iktidarında bu birlik ve beraberliğe sadık kalarak mu-
halefetiyle işbirliği yapmasını istiyoruz. 

Artık geçmiş yerine bu günkü birlik ve beraberlik için biz 
önemli gördüğümüz birleşmeyi yakınlaşmayı bekliyoruz. Bu-
nun için önce iktidar sonra muhalefet sağduyulu ve birleşici 
olmalıdır. Biz intikamcı değil birlikte yürüyen siyasetçil-
er istiyoruz. Düşman bizden intikam almak için birbirine 
yaklaşıyor. Biz birbirimizden uzaklaşmayalım.

Biz rejimin ve üretimin sahipleriyiz. İlkesiz devlet, devlet-
siz sanayi, sanayisiz ihracat, ihracatsız yaşam olamayacağı 
düşüncesindeyiz. Biz taviz ve toprak vermeden huzur istiy-
oruz” şeklinde konuştu.

Huzurun yolunun ulusal birleşimden geçtiğini söyley-
en GEBKİM OSB Yönetim Kurulu Başkanı Refik Baydur, 
“Siyasetçilerimiz bu konuda mantık, vakar ve sabır sahibi 

olmalıdırlar. Biz yüce 
meclisin ve rejime sadık 
kalmasından yanayız. 
Seçilmiş siyasetçilerin 
Anayasa ve rejime karşı 
olmayan kararlarına kabul 
ediyoruz ve bu kararların 
yanında olacağız. Bu bir-
lik ve beraberlikle bölün-
mez bir kitle yaratmak 
zorundayız. Devletin, mil-
letin, vatanın bütünlüğüne 
taviz vermeyen her kararın 
yanındayız ve destek 
olacağız. Biz üretken bir 
zincirin parçasıyız. Biz 
laik parlamenter cum-
huriyetin ve ulus devletin 
sahipleriyiz. Korkmadan 
güçlü olmak zorundayız. 

Sahip olduğumuz bu mu-
kaddes emaneti kimseye veremeyiz. Bize emanet edilen 
milli misaka ve Atatürk ilkelerine sahibiz ve ilelebet sahip 
kalacağımız. İşte bizim yolumuz ve inancımız budur” ifade-
lerini kullandı.

ÖtE YANDAN GOSB Yönetim Kurulu da yayınladığı bir 
mesajla darbe girişimini kınadı. 

Mesajda şu ifadelere yer verildi: “Demokrasi ülkemizin 
vazgeçilmez unsurlarından biridir. Demokrasiyi ve demokra-
tik kurumları hedef alan darbe girişimleri kabul edilemez.

Cumhuriyetimize, demokrasiye, özgürlüklere sahip 
çıkmak vatandaşlık görevimizdir. Yaşanan üzücü olayları ve 
her türlü kanunsuz girişimi kınıyoruz. Sanayi üretiminin ka-
lbi olan GOSB’da çarklar, her şartta dönmeye devam edecek. 
Gebze Organize Sanayi Bölgesi olarak Cumhuriyetimizin, 
Devletimizin ve Milletimizin yanındayız.

OSB’lerden teröre karşı tepki
Kocaeli’deki organize sanayi bölgeleri yöneticileri yaptıkları ortak toplantıda 15 temmuz darbe giri-

şimini kınayarak demokrasi ve cumhuriyetin yanında oldukları mesajını verdiler.

[osb’lerden ►
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OECD’nin 2016 
yılı Türkiye Ekono-
misi Araştırması 
(Economic Survey 
of Turkey 2016), 15 
Temmuz 2016 günü 
Gaziantep’te açıklandı. 
Darbe teşebbüsünün 
olduğu o meşum 
günde açıklanan raporu, onca hayhuy içinde ele alma fırsatı 
olmadı. Ama madem artık hayat normal akışına dönsün diy-
oruz, ben de bugün müsaadenizle o raporda gözüme takılan 
bir noktanın altını çizeyim.

OECD, firmalarımızı üçe ayırıyor. İlki, öncü (frontier) 
firmalar, Türkiye’yi sırtlarında taşıyorlar. Verimliliği yukarı 

çekiyorlar. Büyümeyi devam ettiriyorlar. Yenilikleri memle-
ketimize bunlar getiriyorlar. Ancak bunların performansını 
diğerleri aşağıya çekiyor. Bir nevi, ayaklarına pranga 
oluyor kalan iki gruptakiler.

İkinci grup, takipçi (vasat) firmalardan oluşuyor. Bunlar 
rekabetten düşmüyorlar ama verimlilikleri düşük. 

Üçüncü gruptakiler ise yarışta geride kalan firmalar. 
Bunların verimlilikleri çok daha düşük. Peki, nasıl hayatta 
kalıyorlar? Neden batmıyorlar? Çünkü bu firmalar, yasa 

ve yönetmeliklere tam 
uymayıp kuralların 
dışında kalarak 
durumu idare etmeye 
çalışıyorlar. Nasıl oluy-
or da oluyor? Kural-
lar herkese eşit bir 
biçimde uygulanmıyor. 
Batması gereken 
firmaların yaşamasına 

bir nevi idare izin veriyor. Türkiye’de bir kayıt dışılık varsa 
idare, buna imkân tanıdığı için bazı firmalar kayıt dışında 
kalıyor. Neden?

Önce şirket verimlilikleri ile ilgili ilk grafiğe bir bakın 
derim ben. Burada şirketler ikiye ayrılmış. Türkiye’de 
kurulu bütün firmalar için çalışan başına üretim değeri 

ile ölçülen şirket verimliliğine bir 
bakın. 2003 yılından 2013 yılına, 
Türkiye’de kurulu bütün firmalar 
için şirket verimliliği 100 bin liranın 
altında yatay seyrediyor. 2003 yılında 
nerede ise 2013 yılında da orada du-
ruyor. Türkiye’de şirketler kesiminin 
ortalama verimliliği sürünüyor. 
2003’ten 2013’e, ortada tık yok. 
Kurumsallaşmış öncü şirketler için ise 
ortalama verimlilik 150 bin liradan 
yaklaşık 250 bin liraya yükseliyor. 
Nedir? Türkiye’nin iyi çalışan, 
verimli firmaları vardır. Bir de bu 
iyi firmaları her sektörde dibe çeken 
vasat ve vasat altı firmaları vardır. 
Tabloya bir daha bakın ve görün. İşte 
ben bu durumu ezik buluyorum.

Peki, bu neden böyle? Yöneti-
cilerimiz kuralsızlığa, hukuksuzluğa 

neden göz yumuyorlar? Öyle ya, yan yana iki benzinlikten 
biri yasa dışı malı ucuza satarken öteki kurallara uyarsa ne 
olur? Sonunda kötü olan iyiyi batırır. Peki, neden böyle?

Rapor işte bu soruyu ele alıyor. Ben bugün size 
gördüğüm iki cevabı anlatayım.

Birincisi, yarışın dışında kalan vasat altı firmaların, 
kural dışı kalarak hayatiyetlerini devam ettirmelerinin ve 
batmamalarının en büyük nedeni, bu tür firmaların genel-

Türkiye’nin bu ezik görünümü 
değiştirmesi gerekiyor

Dr. Güven Sak
TEPAV Bölge Çalışmaları Program Direktörü

[bir görüş ►
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likle niteliksiz işgücüne istihdam sağlıyor olması. Kötü 
firmalar, hiçbir donanımı olmayan işgücüne istihdam 
sağlıyorlar. Çalışan kötü olunca, şirket yönetimi kötü olunca 

haliyle çalışan başına üretim de kötü oluyor. Peki, kamu 
bu duruma neden göz yumuyor? Gayet basit bir nedenle. 
Türkiye’de vasıfsız işgücü, toplam yetişkinlerin yüzde 65’ini 
oluşturuyor. İki numaralı grafiğe bakın isterseniz. Türkiye, 

OECD ülkeleri arasında yetişkin nüfusunun ancak yüzde 
35’i lise ve daha üstü eğitimli bir ülke olarak tebarüz edi-
yor. Bu oran Amerika’da yüzde 90’da. Nüfusun önemli bir 
kısmı işgücü olarak baktığınızda donanımsız olunca kamu 
da, haliyle, bunlara istihdam sağlayan verimsiz işletmeleri 
önemli buluyor. Kötü kötüye el veriyor, olan iyiye oluyor.

Şimdi geleyim ikincisine. Bu da yine aynı rapordan. 
Dünya Ekonomi Forumu, 148 ülkeden şirket CEO’larına 
soruyor: “Ülkenizde üst yönetim kadroları kimler 
tarafından doldurulmaktadır?” 

Cevaplar 1-7 arasında sıralanıyor. Bu soruya 1 cevabı 
vermek, “genellikle liyakate bakılmaksızın dost ve akra-
balar”  demek oluyor. 

7 ise “büyük ölçüde liyakat ve niteliğe dayalı olarak 

seçilen profesyonel yöneticiler” anlamına geliyor. Bu 
sıralamada 7’ye yakın olan ülkelerde üst yönetim kadroları 
profesyonel yöneticiler tarafından dolduruluyor. Onlar 

nitelikli, kimseye amennaları yok, 
kurallara uyuyorlar. 1’e doğru 
indikçe kayırmacılık ortalığı 
kasıp kavuruyor. Kuralın yerini, 
kimi tanıdığınız alıyor. OECD 
raporundaki tablo ekte. Bakınca 
ne görüyorsunuz? 6-7 arasında 
salınan bir sürü Avrupa ülkesi 
var. Türkiye ise 4’te tutunabilmek 
için tırmalıyor. Türkiye’de bir de 
profesyonel yönetim problemi bu-
lunuyor. Neden? Ortalama eğitim 
böyle olunca çocuğa iş bulmak 
için, kayırmacılık zorunlu oluyor 
haliyle. Kötü kötüye el veriyor, 
olan iyiye oluyor.

Peki, ne yapmak lazım?
Öncelikle ortada yapısal 

bir sorunumuz var. Kötü eğitim sistemi, işgücümüzü 
vasıfsızlaştırıyor. Vasıfsız işgücü, verimsiz işletmeler 
yığınına yol açıyor. O verimsiz işletmeler yaşasın diye idare 
kuralları eğip büktükçe iyi şirketlerimiz de sıçrayamıyor. 

Türkiye patinajda kalıyor. 
Popülizm neden bu kadar prim 
yapıyor? Ne yapsın millet? 
Çocuğunun normal bir yarışta işe 
giremeyeceğini biliyor. Vasıfsız da 
olsa bir işi olsun istiyor. İşte bu 
nedenle, Türkiye’nin önce sil-
silenin başındaki kötü milli eğitim 
sistemini adam etmesi gerekiyor. 
Türkiye’de popülizmin kaynağı 
orası bana sorarsanız. 2003’ten 
2013’e neyi hiç yapmadık? Eğitim 
reformuna henüz hazırlık bile 
yapmadık. Hazır milli eğitim 
sistemini bir çeteden arındırırken 
bunu da aklımızda tutalım derim 
ben. Bari bir işe yarasın.

İkinci olarak ise ülkemizde 
üst yönetim kadrolarına atama 
yaparken bundan böyle liyakati 
öne çıkaralım derim. Şimdi hep 
birlikte kendisini kamu gücü ile 

teçhiz etmiş, kamusal gücü kullanarak şiddete yönelme-
kten çekinmemiş bir çeteyi sistemimizden temizlemeye 
çalışıyoruz. Biz Cumhuriyet tarihinde hiç böyle bir şey 
görmedik. 

Kamu gücünü kullanmak üzere kendini sistemin içine 
yerleştiren böyle bir kötülük çetesi hiç olmamıştı. Bu 
boyutta hiç olmamıştı. İlk kez oluyor. Neden oluyor? Üst 
yönetim atamalarında liyakati öne çıkaracak aktif bir per-
sonel stratejimiz hala olmadığı için.

Üçüncüsü, bu darbe teşebbüsü, dünya âleme, Türkiye’nin 
idari altyapısının ve kontrol sisteminin zayıf olduğunu 
kanıtlamış oldu. Şimdi bu algıyı değiştirmek için kamuda 
ciddi bir yeniden yapılanmaya da ihtiyacımız var.

Ne diyeyim? Memleketin hastanesi neyse postanesi de 
öyle olur.
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Safi Port, Derince Limanı için 
267 milyon liralık yatırım başlatıyor

Safi Derince Uluslararası 
Liman İşletmeciliği Anonim 
Şirketi 267 milyon liralık bir 
yatırımla Derince Limanı’nın genişletilmesi için çalışmalara 
başladı. 

Proje kapsamında İlave Dolgu, Rıhtım, Dolfen, Dip Ta-
rama işleri yapılarak mevcut alanlara ilave olarak 209.360 
m2 dolgu alanı, 58.601,306 m2 rıhtım alanları, 3 adet dolfen 
(her biri 10 m*10 m) ve 785.000 m3 hacimli dip tarama 
yapılacak.

İşletme tarafından, mevcut durumda  yer alan  71.587,31 
m2’lik dolgulara ilave olarak toplam 400.000 m2 dolgu ya-
pılacak. 

1.aşamada (2016-2017) yapılması planlanan dolgu ala-
nı 1996 tarihli ÇED Olumlu kararına esas alanın 190.340 
m2’sini, 2.aşamada (2018-2020) yapılması planlanan dolgu 
alanı ise 209.360 m2 olacak. 

Dolgunun ön kısmına ise rıhtım yapılarak yüksek kapa-
siteli gemilerin yanaştırılması sağlanacak. Ayrıca gemilerin 
yanaştırılması amaçlı dip tarama ve diğer deniz yapısı olan 3 
adet dolfen yapımı da plan kapsamında yer alacak.

Nihai durumda işletmede 471.587,31 m2 dolgu alanı yer 
alacaktır.

Dip tarama işlemi; deniz seviyesine ve dip özelliklerine göre 
yapılacak olup, bu miktar gemilerin su çekimine uygun olarak, 
deniz tabanında topuk, yükselti vb. bırakılmayacak şekilde en 
fazla -5m ve -18 m’ye kadar taranarak derinleştirilecektir. 

Dip tarama işlemi sonucunda yaklaşık 785.000 m3 hac-
minde malzeme çıkacağı ön görülüyor. Söz konusu dip tarama 
işlemi 2017-2020 yılları arasında yani 3 yıl içinde gerçekleş-
tirilecek.

Konteyner Terminalinin 2017’de 100.000 TEU ile açıl-

ması ve daha sonra 500.000 
TEU’ya, 2018 başında ulaş-
ması beklentiler arasında.

Etap 1 ve Etap 2’nin tamamlanmasından sonra 1.250.000 
TEU kapasiteye ulaşması beklenmektedir.

Derince limanından yapılan ithalat ürünleri genel olarak 
otomobil, filmaşin, makine parçaları, karışık malzeme, tom-
ruk, büyük otomobil, havai fişek, soya fasulyesi, kâğıt hamuru, 
kömür, iş makinesi, askeri malzeme, karışık dökme malzeme, 
granit, vagon malzemesi, vinç ve aksamı, sunta odunu, selüloz, 
kangal demir, etil alkol, konteyner, LPG, soya küspesi, demir 
çelik, sülfürik asit, granit mermer, araç aksesuarları, melas, 
mısır, pik demir, klinker, transformer, kereste ve tomruk, tet-
ryl, rutil, sökülmüş fabrika malzemeleri, levha saç, inşaat vb. 
malzemelerden oluşuyor.

İhraç edilen eşya türleri ise; askeri araç (iş makinası), oto-
mobil, trafo ve aksamı, karışık, magnezit, araba yedek aksa-
mı, boru ve bağlantı malzemeleri, buğday, boş konteyner, su 
arıtma cihazı, krom, bira tankı, ısı kazanı, inşaat ekipmanı, 
buhar kazanı, askeri malzeme, boru, prefabrik yapı, biçer-
döver, alçıpan, şantiye malzemesi, çelik konstrüksiyon, çelik 
çatı, kalsit ve kamyon vb. malzemelerden oluşuyor.

En önemli yatırım kalemleri arasında; 90 milyon lira ma-
liyetle raylar üzerinde hareket ederek elleçleme yapan 3 adet 
ayaklı portal-köprü vinç temini, 10 adet toplam 36 milyon 
lira maliyetli lastik tekerlekli istif vinci temini, 15 milyon lira 
maliyetli 2 adet hareketli liman vinci temini, toplam 18.8 mil-
yon lira maliyetli 2 adet römorkör temini, 18.8 milyon lira 
maliyetli kazıklı rıhtım sistemi kurulması, 18.8 milyon lira 
maliyetli dip tarama işlemleri, 50 milyon lira maliyetli 2 adet 
kamyon ve hammadde iç nakliyesi ve ocaklardan hammadde 
temini işleri yer alıyor.

[yatırım ►
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Haziran ayında teşvik belgesine bağlanan yatı-
rım projelerinden yatırım yeri olarak Kocaeli’yi se-
çen firmalar arasında EAE Elektrik’in 167.5 mil-
yon lira yatırım gerektiren projesi ilk sırayı aldı.

İstanbul merkezli olarak faaliyet gösteren EAE 
Elektrik Asansör Endüstrisi AŞ, Gebze’deki IV İs-
tanbul Makina ve Sanayicileri OSB’de yapacağı 
nakil ve tevsii yatırım projesi kapsamında yılda 
3.6 milyon adet busbar kanalı, dönüş, bağlantı, di-
latasyon elemanları, çıkış kutusu şalter v.b üretim 
gerçekleştirecek.

EAE Elektrik Asansör Endüs-
trisi AŞ’ne KDV istisnası, gümrük 
vergisi muafiyeti, yüzde 55 vergi 
indirim oranı, yüzde 35 yatırıma 
katkı oranı, 3 yıl sigorta primi işve-
ren hissesi desteği teşvikleri uygu-
lanacak. Yatırım tamamlandığında 
350 kişilik istihdam yaratılacak. 

EAE Hakkında.
1973’TEN BU YANA..
EAE Şirketler Grubu; elektrik sektöründeki 

yolculuğuna, 1973 yılında kurmuş olduğu EAE 
Elektrik ile Güngören’ de bulunan fabrikasında 
başladı. Artan üretim kapasitesi sonucu imalatını, 
1995 yılında İkitelli’deki modern fabrikasına taşı-
dı. 2007 yılında ise, Esenyurt’ ta kurmuş olduğu 
fabrikalarını faaliyete geçirerek, üretim alanını 
genişletti.

EAE Grup içinde yer alan tüm şirketler yüzde 
100 yerli sermayeyle kurularak, ürünlerin gelişimi 
şirketlerin bünyesinde yer alan AR-GE departman-
ları tarafından gerçekleştiriliyor.

Her biri alanında uzman kadrosuyla, gücüne 
güç atan EAE Grup; 1800 kişiye istihdam sağla-
yan, Türkiye elektrik ürünleri piyasasının önde ge-
len kuruluşları arasında yer alıyor.

EAE Grup, üretim faaliyetlerini ISO 9001 sis-
tem kalite standardı ve ISO 14001 çevre standar-
dına uygun şekilde sürdürüyor.

Şirketin üretmiş olduğu elektrik ürünlerinin 
dünya standartlarına uygunluğu, KEMA ve CESI 
laboratuvarları tarafından yapılan testler sonucun-
da belgelendi.

SÜREKLİ BÜYÜME
Kurulduğu ilk günden bu yana hızla büyüyen 

EAE Şirketler Grubu, 1983 yılında EAE Aydın-
latma, 1996 yılında EAE Makine A.Ş, 
2004’ te EAE Elektroteknik ve 2009’ 
da EAE Teknoloji şirketini bünyesine 
dahil ederek, üretimini ve faaliyet gös-
terdiği alanları giderek genişletti.

Satış ağı her geçen sene daha geniş 
bölgelere yayılan EAE Şirketler Grubu; 
2007 yılında İtalya Milano’ da ürünleri-
nin satış ve pazarlaması için EAE İtal-

ya’ yı faaliyete geçirdi.
2013 yılında Moskova’ da kurmuş olduğu fab-

rikasıyla EAE Rusya’ yı da grup bünyesine dahil 
etti.

GENİŞ BAYİ AĞI
Grubun yurtiçinde İstanbul, Ankara, Konya, İz-

mir, Bursa ve Gaziantep’ de; yurtdışında Moskova, 
Dubai, Abu Dabi, Bangalore, Mumbai, Yeni Delhi, 
Cidde, Riyadh gibi birçok ülkede şube ve temsilci-
likleri bulunuyor.

EAE Grup’ un; İngiltere’den Taiwan’ a, 65 ül-
kede distribütörü ve yetkili satıcısı bulunuyor.

Bugün EAE Grup; yıllara dayanan deneyimi ve 
müşteri odaklı hizmet politikasıyla, Esenyurt’ ta 
4, İkitelli’ de 1 ve Rusya’ da 1 adet olmak üzere, 
toplamda 6 fabrikasında yürüttüğü üretimleriyle; 
dünyanın önde gelen elektrik ürünleri imalatçıları 
arasında yer almanın haklı gururunu yaşıyor.

Haziran’ın en büyük yatırımı 
EAE Elektrik’ten...
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[sektörel ►

TOBB 
meslek standartlarının 

belirlenmesindeki etkinliğini artırdı

Bugüne kadar 663 mesleğe ilişkin standartlar belirlenerek Resmi Gazete’de ya-
yınlandı. Ayrıca 200’e yakın mesleğin de standartlarının hazırlanması çalışmala-

rı sürdürülüyor. TOBB 12 meslekte belgelendirme yetkisine sahip. 

Türkiye Odalar ve Borsalar Türkiye Odalar ve 
Borsalar Birliği (TOBB) ile Mesleki Yeterlilik Kurumu 
(MYK) arasında imzalanan iş birliği protokolüyle 
“proje yöneticisi”, “halkla ilişkiler/iletişim uzmanı” ve 
“tesis/idari işler yöneticisi” mesleklerinin ulusal meslek 
standardı ve ulusal yeterliliği belirlenecek. 

TOBB ile MYK arasındaki “Ulusal Meslek Standardı 
ve Ulusal Yeterlilik Hazırlanması İş Birliği Protokolü” 
imza töreni, TOBB Sosyal Tesislerinde düzenlendi.

Törene TOBB Yönetim Kurulu Sayman Üyesi Faik 
Yavuz, MYK Başkanı Adem Ceylan, Çalışma ve Sosyal 
Güvenlik Bakanlığı AB ve Mali Yardımlar Daire Başkan 
Vekili Burak Çağatay Doğan ve ilgililer katıldı.

 
-”Yeni meslek standartlarına yoğunlaşacağız”
TOBB Yönetim Kurulu Sayman Üyesi Faik Yavuz 

protokolle “proje yöneticisi” (seviye 5), “halkla ilişkiler/ 
iletişim uzmanı” (seviye 6), “tesis/idari işler yöneticisi” 
(seviye 6) mesleklerinin, ulusal meslek standardı ve ulusal 
yeterliliğinin belirleneceğini bildirdi.

Çalışanın “Mesleki Yeterlilik Belgesi”ne sahip 
olmasının işverenin de işini kolaylaştırdığını ifade eden 
Faik Yavuz, “MYK’nın bu işin yaygınlaştırması yönünde 
gösterdiği çabayı takdir ediyoruz. TOBB olarak biz 
de üzerimize düşen sorumluluğu yerine getirmek için 

imzalayacağımız protokole konu olan 3 mesleğin ulusal 
meslek standardı ve ulusal yeterliliğini hazırlayacağız. 
Bunu başardıktan sonra yeni meslek standartlarına 
yoğunlaşacağız” dedi.

 
-”TOBB 12 meslekte belgelendirme yetkisine 
sahip”
MYK Başkanı Adem Ceylan, burada yaptığı 

konuşmada TOBB’un en büyük paydaşları olduğunu 
belirterek, TOBB ile birlikte onlarca mesleğin standardını 
hazırladıklarını söyledi.

Bugüne kadar 663 mesleğe ilişkin standardının 
belirlenip, Resmi Gazete’de yayımlandığını bildiren Adem 
Ceylan, “Ayrıca 200’e yakın mesleğin de standartlarının 
hazırlanması çalışmaları devam ediyor. Bununla birlikte 
meslek standardı belirlenen 339 meslekte ulusal yeterlilik 
hazırlanırken 150 meslekle ilgili de ulusal yeterlilik 
çalışmaları sürüyor.” diye konuştu.

Adem Ceylan, 37’si “tehlikeli” ve “çok tehlikeli” 
meslekler olmak üzere 49 kuruluşa sınav ve belgelendirme 
yetkisi verildiğini dile getirerek, bu kuruluşlardan bir 
tanesi olan MEYBEM’in 12 meslekte belgelendirme 
yetkisinin bulunduğunu söyledi.

İş birliği protokolü, konuşmaların ardından Ceylan ve 
Yavuz tarafından imzalandı.
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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 76,1 75,7

2016 (Kocaeli) 70,6 70,4 70,4 71,1 70,1 71,2 68,8

Aylara göre kapasite kullanım oranlarının seyri

Temmuz ayında Kocaeli’de kapasite 
kullanımı yüzde 68.8’e geriledi

Kocaeli Sanayi Odası tarafından her ay açıklanan Kocaeli sanayi kuruluşlarının kapasite kullanım oranı 
Temmuz ayında yüzde 68,8 olarak gerçekleşti. Temmuz ayı kapasite kullanım oranı, geçen yılın aynı dönemine göre 2 puan, 

bir önceki aya göre ise 2,4 puan azaldı. Firmalarımızdan aldığımız geri bildirimlere göre bu gerilemede son on günde ülkemizin 
yaşadığı olumsuzlukların etkili olduğunu görüyoruz.

Merkez Bankası tarafından açıklanan Türkiye geneli kapasite kullanım oranı Temmuz ayında yüzde 75,7 ile bir önceki 
aya göre 0,4 puan ve bir önceki yıla göre 0,2 puan azalış gösterdi. 

Temmuz ayı anketine yanıt veren firmaların yüzde 13’ünün istihdamlarının arttığı, 
yüzde 74’ünün ise istihdamlarında bir önceki aya göre değişim yaşanmadığı belirlendi.

Firmaların yüzde 15’i Ağustos ayında iç siparişlerinin arttığını belirtilirken yüzde 30u siparişlerinin azaldığı belirtildi.

Ankete katılan firmaların yüzde 15’i dış siparişlerinin Ağustos ayında arttığını belirtirken, yüzde 35’i ihracatlarında azalış bildirdiler.
Firmaların yüzde 50’sinin ise alınan dış sipariş miktarlarında bir değişim yaşanmadı.

Firma Bildirimleri Ağustos

Arttı / Artacak 15

Değişmedi / Değişmeyecek 50

Azaldı / Azalacak 35

Dış 
Siparişler

Firma Bildirimleri Ağustos

Arttı / Artacak 15

Değişmedi / Değişmeyecek 55

Azaldı / Azalacak 30

Firma Bildirimleri Temmuz (%)

Arttı 13

Değişmedi 74

Azaldı 13

İç 
Siparişler

İstihdam

[kapasite kullanımı ►
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TOBB Yönetim Kurulu Üyesi Cengiz Günay, Bilim, Sanayi 
ve Teknoloji Bakanlığında düzenlenen Türk Tasarım Danışma 
Konseyi 14. Toplantısına katıldı. 

Toplantının açılışında konuşan Bilim, Sanayi ve Teknoloji 
Bakan Yardımcısı Hasan Ali Çelik, Türkiye’nin 40 binin üze-
rinde tasarım başvurusuyla Avrupa’da ikinci, dünyada dördün-
cü sırada yer aldığını belirterek, “Tasarım yapanların faali-
yet karlılığı, yapmayanların neredeyse iki katına ulaşmıştır” 
dedi.

Tasarımı, “sanayinin rekabet gücüne doğrudan ve hızlı şe-
kilde etki edecek bir araç” olarak gördüklerini belirten Çelik, 
tasarım yapan firmaların yapmayanlara göre daha yüksek fa-
aliyet karı elde ettiklerine dikkati çekti. 

Özellikle hazır giyim, mobilya, plastik sektörlerinde tasa-
rımların önemli olduğunu anlatan Çelik, “2015 yılında, hazır 
giyim sektöründe, tasarım yapmayan firmaların faaliyet kar-
lılığı yüzde 4,5 olarak gerçekleşmiştir. Aynı sektörde, tasa-
rım yapan firmaların faaliyet karlılığı ise yüzde 8,1 olmuştur. 
Yani, tasarım yapanların faaliyet karlılığı, yapmayanların ne-
redeyse iki katına ulaşmıştır.” dedi.

Hasan Ali Çelik, Sınai Mülkiyet Kanunu Tasarısını ekim-
kasım aylarında yasalaştırmayı hedeflediklerini dile getirdi.

Sınai Mülkiyet Kanun Tasarısı ne getiriyor?
Tasarı, marka, coğrafi işaret, tasarım, patent, faydalı 

model ile geleneksel ürün adlarına ilişkin hakların korunması 
ve bu suretle teknolojik, ekonomik ve sosyal ilerlemenin 
gerçekleştirilmesine katkı sağlamayı amaçlıyor.

Tasarı ile Türk Patent Enstitüsünün adı Türk Patent ve 
Marka Kurumu olarak değiştiriliyor. Kurumun kısa adı da 
“Türk Patent” olarak düzenleniyor.

Tescilli markaların piyasada daha etkin kullanımını 
sağlamak ve kullanılması düşünülmeyen mal ve hizmetler için 
marka tescil talebinde bulunulmasının önüne geçmek amacıyla 
yayıma itiraz eden taraftan kullanıma ilişkin bilgi ve belgeler 
sunulmasının talep edilmesini sağlayan düzenleme getirilmesi-
yle, markaların kullanımının özendirilmesi hedefleniyor.

AB düzenlemesine paralel olarak yedi yıl sonra yürürlüğe 

girmek üzere, markalara idari iptal getiriliyor, marka tescil 
süreçleri kısaltılıyor.

Önceki marka sahibinin başvurunun tesciline açıkça muva-
fakat ettiğini gösteren noter onaylı muvafakatnamenin Türk 
Patent ve Marka Kurumuna sunulması halinde başvurunun 
reddedilemeyeceğine ilişkin düzenleme getiriliyor.

Marka nedir?
Tasarıya göre Marka; bir teşebbüsün mallarının veya hiz-

metlerinin diğer teşebbüslerin mallarından veya hizmetler-
inden ayırt edilmesini sağlaması ve marka sahibine sağlanan 
korumanın konusunun açık ve kesin olarak anlaşılmasını 
sağlayabilecek şekilde sicilde gösterilebilir olması şartıyla kişi 
adları dahil sözcükler, şekiller, renkler, harfler, sayılar, sesler 
ve malların veya ambalajlarının biçimi olmak üzere her tür 
işaretten oluşabilecek.

Tescil başvurusu yapılan bir markanın, tescil edilmiş 
veya önceki tarihte başvurusu yapılmış marka ile aynılığı 
ya da benzerliği ve kapsadığı mal veya hizmetlerin aynılığı 
ya da benzerliği nedeniyle, tescil edilmiş veya önceki tarihte 
başvurusu yapılmış marka ile halk tarafından ilişkilendirilme 
ihtimali de dahil karıştırılma ihtimali varsa, itiraz üzerine 
başvuru reddedilecek.

Kanunla sağlanan marka koruması, tescil yoluyla elde edi-
lecek. Marka tescilinden doğan haklar münhasıran marka sa-
hibine ait olacak ve marka sahibinin, izinsiz olarak yapılması 
halinde bazı fiillerin önlenmesini talep etme hakkı olacak.

Tescilli bir markanın, basılı olarak veya elektronik ortamda 
sunulan sözlük, ansiklopedi ya da başka bir başvuru eserinde, 
tescilli olduğu belirtilmeden jenerik ad izlenimi verecek şekilde 
yayımlanması durumunda, marka sahibinin talebine bağlı 
olarak yayımcı, elektronik ortamda sunulan eserlerde derhal, 
basılı eserlerde ise ilk baskısında markanın tescilli olduğunu 
belirtmek suretiyle yanlışlığı düzeltecek ya da markayı eserden 
kaldıracak.

Tescil tarihinden itibaren 5 yıl içinde haklı bir sebep ol-
madan tescil edildiği mal veya hizmetler bakımından marka 
sahibi tarafından Türkiye’de ciddi biçimde kullanılmayan ya 

Türkiye 40 bin tasarım başvuruyla 
Avrupa’da 2. dünyada 4. sırada 

[tasarım ►
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da kullanımına 5 yıl kesintisiz ara verilen markanın iptaline 
karar verilecek.

Marka sahibinin izni olmadan markanın aynı veya ayırt 
edilemeyecek kadar benzerinin ticari vekil ya da temsilci 
adına tescilinin yapılması halinde, ticari vekil veya temsilcinin 
haklı bir sebebi yoksa marka sahibi mahkemeden, markasının 
kullanımının yasaklanmasını talep edebileceği gibi söz konusu 
tescilin kendisine devredilmesini de talep edebilecek.

Paris Sözleşmesi veya Dünya Ticaret Örgütü Kuruluş 
Anlaşması’na taraf devletlerden birinin uyruğunda olan ya 
da bu devletlerden birinin uyruğunda olmamakla beraber 
bunlardan birinde yerleşim yeri veya işler durumda ticari 
müessesesi bulunan gerçek ya da tüzel kişiler veya bunların 
halefleri, bu devletlerin herhangi birinde yetkili mercilere 
markanın tescili için usulüne uygun olarak yaptıkları başvuru 
tarihinden itibaren altı aylık süre içinde, Paris Sözleşmesi 
hükümleri kapsamında aynı marka ve aynı mal veya hizmetler 
için Türkiye’de başvuru yapma konusunda rüçhan hakkından 
yararlanacak.

Markaların Uluslararası Tescili Konusundaki Ma-
drid Sözleşmesi ile İlgili Protokol kapsamında yapılan bir 
uluslararası başvuru, Türk Patent ve Marka Kurumuna 
doğrudan yapılan bir başvuruyla aynı sonuçları doğuracak.

Koruma süresi 10 yıl
Bültende yayımlanmış bir marka başvurusunun, tescil ed-

ilmemesi gerektiğine ilişkin itirazlar ilgili kişiler tarafından 
marka başvurusunun yayımından itibaren iki ay içinde 
yapılacak.

Tescilli markanın koruma süresi başvuru tarihinden iti-
baren 10 yıl olacak. Bu süre, 10’ar yıllık dönemler halinde 
yenilenecek.

Marka hakkı, tescil edildiği mal veya hizmetlerin bir kısmı 
ya da tamamı için lisans sözleşmesine konu olabilecek.

Mahkeme tarafından ilgili maddeler uyarınca markanın 
hükümsüzlüğüne karar verilebilecek. Menfaati olanlar, 
cumhuriyet savcıları veya ilgili kamu kurum ve kuruluşları 
markanın hükümsüzlüğünü mahkemeden isteyebilecek. 
Markanın hükümsüzlüğüne karar verilmesi halinde, markaya 
kanunla sağlanan koruma hiç doğmamış sayılacak.

Koruma süresinin dolması ve markanın süresi içinde 
yenilenmemesi; marka sahibinin marka hakkından vazgeçmesi 
durumunda da marka hakkı sona erecek.

Marka hakkına tecavüz
Marka sahib-

inin izni olmaksızın 
markayı kullanmak, 
markayı veya ayırt 
edilemeyecek ka-
dar benzerini kul-
lanmak suretiyle 
markayı taklit etmek, 
markayı veya ayırt 
edilemeyecek kadar 
benzerini kullanmak 
suretiyle, markanın 
taklit edildiğini bildiği 
veya bilmesi gerektiği 
halde tecavüz yoluyla 
kullanılan markayı 
taşıyan ürünleri sat-
mak, dağıtmak, başka 

bir şekilde ticaret alanına çıkarmak, ithal işlemine tabi tutmak, 
ihraç etmek, ticari amaçla elde bulundurmak veya bu ürüne 
dair sözleşme yapmak için öneride bulunmak; marka sahibi 
tarafından lisans yoluyla verilmiş hakları izinsiz genişletmek 
veya bu hakları üçüncü kişilere devretmek “marka hakkına 
tecavüz” sayılacak.

Başkasına ait marka hakkına iktibas veya iltibas suretiyle 
tecavüz ederek mal üreten veya hizmet sunan, satışa arz eden 
veya satan, ithal ya da ihraç eden, ticari amaçla satın alan, 
bulunduran, nakleden veya depolayan kişiye bir yıldan üç yıla 
kadar hapis ve 21 güne kadar adli para cezası verilecek.

Marka koruması olduğunu belirten işareti mal veya am-
balaj üzerinden yetkisi olmadan kaldıran kişiye, bir yıldan üç 
yıla kadar hapis ve 5 bin güne kadar adli para cezası veri-
lecek.

Yetkisi olmadığı halde başkasına ait marka hakkı üzerinde 
devretmek, lisans veya rehin vermek suretiyle tasarrufta bulu-
nan kişi iki yıldan dört yıla kadar hapis ve 5 bin güne kadar 
adli para cezası ile cezalandırılacak.

Geleneksel ürün adının tescili
Coğrafi işaret hakkının, geleneksel ürün adı hakkı ile 

birlikte düzenlendiği tasarıyla, geleneksel ürün adının tescil 
yoluyla korunmasına ilişkin düzenleme getiriliyor.

Coğrafi işaret ve geleneksel ürün adı başvurularının bül-
tende yayımlanması suretiyle tescil maliyetinin büyük kısmını 
oluşturan ilan ücretleri ortadan kaldırılıyor. İlan süresi altı ay-
dan üç aya indirilerek tescil süreci kısaltılıyor, Türk Patent ve 
Marka Kurumu kararlarına itiraz imkanı getiriliyor.

Coğrafi işaretli ürünlerin denetimine ilişkin rapor sun-
ma sıklığının on yıldan iki yıla indirilmesiyle denetim etkin 
hale getiriliyor. Denetim raporu sunulmaması da yaptırıma 
bağlanıyor.

Bilimsel ve teknolojik gelişmeler, üretimde yeni metotların 
geliştirilmesi, iklim değişikliği gibi nedenlerle ürün özellikler-
inde meydana gelebilecek değişikliklerin sicile kaydedilebilm-
esine imkan veriliyor.

Marka, patent veya tasarım hakkı sahibi, kendi hakkından 
daha önceki rüçhan veya başvuru tarihine sahip kişilerin açmış 
olduğu tecavüz davasında, sınai mülkiyet hakkını savunma 
gerekçesi olarak ileri süremeyecek.

Sınai Mülkiyet Kanunu Tasarısı’na göre, kanunda öngörülen 
davalarda görevli mahkeme, fikri ve sınai haklar hukuk 
mahkemeleri ile fikri ve sınai haklar ceza mahkemeleri ola-
cak. Türk Patent ve Marka Kurumunun aldığı bütün kararlara 

karşı açılacak dava-
larda ve kurumun 
kararlarından zarar 
gören üçüncü kişilerin 
kurum aleyhine 
açacakları dava-
larda görevli ve yet-
kili mahkeme, Ankara 
Fikri ve Sınai Haklar 
Hukuk Mahkemesi 
olarak belirlendi.

Sınai mülki-
yet hakkı sahibi 
tarafından, üçüncü 
kişiler aleyhine 
açılacak hukuk 
davalarında yetkili 
mahkeme ise davacının 
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yerleşim yeri veya hukuka aykırı fiilin gerçekleştiği ya da bu 
fiilin etkilerinin görüldüğü yerin mahkemesi olarak belirleni-
yor. Davacının Türkiye’de yerleşim yeri bulunmaması halinde 
yetkili mahkeme, davanın açıldığı tarihte sicilde kayıtlı vekilin 
iş yerinin bulunduğu yerde olacak.

Sınai mülkiyet hakkı veya geleneksel ürün adından doğan 
özel hukuka ilişkin taleplerde, Türk Borçlar Kanunu’nun za-
man aşımına ilişkin hükümleri uygulanacak.

Türk Patent ve Marka Kurumu merkez teşkilatı için to-
plam 278 kadro ihdas edilecek.

Kanunun yayım tarihinden önce enstitüye yapılmış olan 
ulusal ve uluslararası marka ve tasarım başvuruları ile coğrafi 
işaret başvuruları, başvuru tarihinde yürürlükte olan mevzuat 
hükümlerine göre sonuçlandırılacak.

Kanunun yayım tarihinden önce yapılmış ulusal patent 
başvuruları ve faydalı model başvuruları, başvuru tarihinde 
yürürlükte olan mevzuat hükümlerine göre sonuçlandırılacak. 
Söz konusu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten sonra yapılan 
ek patent başvurularının sonuçlandırılmasında, ek patent 
başvurusu veya ek patentin bağımsız patent başvurusu ya da 
patente dönüştürülmesinde, asıl patent başvurusunun başvuru 
tarihinde yürürlükte olan mevzuat hükümleri uygulanacak.

Maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce ulusal aşamaya 
giren uluslararası veya bölgesel anlaşmalar yoluyla yapılmış 
patent başvuruları ve faydalı model başvuruları, başvurunun 
ulusal aşamaya girdiği tarihte yürürlükte olan mevzuat hüküm-
lerine göre, sonuçlandırılacak.

Patent hakkı, koruma süresinin dolması, patent sahibinin 
patent hakkından vazgeçmesi veya yıllık ücretlerin öngörülen 
sürelerde ödenmemesi halinde sona erecek.

Mahkeme, Türk Patent ve Marka Kurumunun nihai 
kararından sonra, patent konusu, patent verilebilirlik şartlarını 
taşımıyorsa, başvurunun ilk halinin kapsamını aşıyorsa, buluş 
yeteri kadar açıklanmamışsa, patent sahibinin patent isteme 
hakkına sahip olmadığı ispatlanmışsa, patentin hükümsüz 
kılınmasına karar verebilecek.

Patent sahibinin, patent isteme hakkına sahip olmadığı 
hakkındaki iddiayı ancak buluşu yapan veya halefleri 
tarafından ileri sürülebilecek. Patentin hükümsüzlüğü davası, 
patentin koruma süresince veya hakkın sona ermesini izley-
en 5 yıl içinde, sicile patent sahibi olarak kayıtlı kişiye karşı 
açılabilecek. Menfaati olanlar, Cumhuriyet savcıları veya ilgili 
kamu kurum ve kuruluşları patentin hükümsüzlüğünü isteye-
bilecek.

Patentin hükümsüzlüğüne karar verilmesi halinde, kararın 
sonuçları geçmişe dönük olarak etkili olacak, patent veya 
patent başvurusuna 
sağlanan koruma hiç 
doğmamış sayılacak. 
Kesinleşmiş kararla 
hükümsüz kılınan pat-
ent, enstitü tarafından 
sicilden terkin edi-
lecek.

Sınai Mülkiyet Ka-
nunu Tasarısı’na göre 
tasarım, yeni ve ayırt 
edici niteliğe sahip 
olması şartıyla ka-
nunla sağlanan haklar 
kapsamında koruna-
cak.

Tescilli tasarımların 

koruma süresi başvuru tarihinden itibaren 5 yıl olacak. Bu 
süre 5’er yıllık dönemler halinde yenilenerek 25 yıla ka-
dar uzatılabilecek. Tescilsiz tasarımlar, koruma talep edilen 
tasarımın kamuya ilk sunulduğu tarihten itibaren 3 yıl ko-
ruma süresine sahip olacak. Yenilenmeyen tasarımlara ilişkin 
tasarım hakkı, koruma süresinin bittiği gün sona erecek.

Patent ve faydalı model
Teknolojinin her alanındaki buluşlara yeni olması, buluş 

basamağı içermesi ve sanayiye uygulanabilir olması şartıyla 
patent verilecek.

Keşifler, bilimsel teoriler ve matematiksel yöntemler; zihni 
faaliyetler, iş faaliyetleri veya oyunlara ilişkin plan, kural ve 
yöntemler; bilgisayar programları; estetik niteliği bulunan 
mahsuller, edebiyat ve sanat eserleri ile bilim eserleri; bilg-
inin sunumu buluş niteliğinde sayılmayacak. Patent başvurusu 
veya patentin bu konu veya faaliyetlerle ilgili olması halinde, 
sadece bu konu veya faaliyetlerin kendisi patentlenebilirliğin 
dışında kalacak.

Kamu düzenine veya genel ahlaka aykırı buluşlar; mikro-
biyolojik işlemler veya bu işlemler sonucu elde edilen ürünler 
hariç, bitki çeşitleri veya hayvan ırkları ile bitki veya hayvan 
üretimine yönelik biyolojik işlemler; insan veya hayvan vücu-
duna uygulanacak teşhis yöntemleri ile cerrahi yöntemler da-
hil tüm tedavi yöntemleri; oluşumunun ve gelişiminin çeşitli 
aşamalarında insan bedeni ve bir gen dizisi veya kısmi gen 
dizisi de dahil olmak üzere insan bedeninin öğelerinden birinin 
sadece keşfi; insan klonlama işlemleri, insan eşey hattının gene-
tik kimliğini değiştirme işlemleri, insan embriyosunun sınai 
ya da ticari amaçlarla kullanılması, insan ya da hayvanlara 
önemli bir tıbbi fayda sağlamaksızın hayvanlara acı çektirebi-
lecek genetik kimlik değiştirme işlemleri ve bu işlemler sonucu 
elde edilen hayvanlar patent verilerek korunmayacak.

Üçüncü kişiler, patentin verilmesi kararının 
yayımlanmasından itibaren 6 ay içinde patente itiraz edebi-
lecek. İtiraz yapılmaması veya itirazın yapılmamış sayılması 
durumunda, patentin verilmesi hakkındaki karar kesinleşecek 
ve nihai karar bültende yayımlanacak.

Patentin koruma süresi
Başvuru tarihinden başlamak üzere patentin koruma süresi 

20 yıl, faydalı modelin koruma süresi 10 yıl olacak. Bu süreler 
uzatılamayacak.

Yıllık ücretlerin ödenmemesi halinde, patent hakkı bu ücre-
tin vade tarihi itibarıyla sona erecek. Patent hakkının sona 
erdiğine ilişkin bildirim tarihinden itibaren 2 ay içinde telafi 

ücretinin ödenmesi 
halinde patent hakkı, 
ücretin ödendiği tarih 
itibarıyla yeniden 
geçerlilik kazanacak.

Patentin yeniden 
geçerlilik kazanması, 
patent hakkının sona 
ermesi sonucunda 
hak kazanmış üçüncü 
kişilerin kazanılmış 
haklarını etkile-
meyecek. Üçüncü 
kişilerin hakları ve 
bunların kapsamı, 
mahkeme tarafından 
belirlenecek.

[tasarım ►
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KSO Yönetim Kurulu Başkanı Ayhan Zeytinoğlu  

Gün birlik olup, daha fazla çalışıp, 
daha fazla üretme günüdür

Kocaeli Sanayi Odası Temmuz 
ayı Meclis toplantısı Meclis Başkanı 
Hasan Tahsin Tuğrul Başkanlığında 
gerçekleştirildi. Toplantı öncesi de-
mokrasi şehitleri için saygı duruşu, 
ardından hep birlikte İstiklal Marşı 
söylendi. Toplantıya, konuk konuş-
macı olarak, Şikago Türk Ticaret 
Merkezi Direktörü Eray Ütücü ve 
Piri Reis Üniversitesi Rektörü Prof.
Dr. Oral Erdoğan katıldı.

KSO Meclis toplantısında ko-
nuşan Başkan Zeytinoğlu, “Geç-
tiğimiz Cuma akşamı Türk Silahlı 
Kuvvetleri içine sızan, aynı vasfı 
taşımayan bir grup tarafından, de-
mokrasimize yönelik yapılan ey-
lemler, Türk milletin her kesiminin 
demokrasiyi korumak adına birlikte 
gösterdiği mücadele ile başarılı bir 
şekilde önlenmiştir. Hepimize geçmiş olsun. Gün birlik olup, 
daha fazla çalışıp, daha fazla üretme günüdür. Buradan tüm 
sanayicilerimize yatırım yapmaları için çağrıda bulunmak is-
tiyorum.” dedi.

Konuşmasında önce küresel ekonomi ve ardından Başba-
kan tarafından açıklanan Ekonomik Teşvik Paketi ile ilgili 
değerlendirmeler yapan Zeytinoğlu, uluslararası firmaların 
Türkiye’yi üs seçmesine yönelik destekler ve yerli sanayinin 
desteklenmesine ilişkin teşviklerin ülkemiz adına önemini 
vurgulayarak teşvik paketindeki diğer konular hakkında bilgi 
aktardı. İhracata yönelik üretimi destekleyen ürün tercihleme-
sine yönelik teşviklerin öne çıkarılmasının yararlı olacağına 
inandıklarını belirtti.

Başkan Zeytinoğlu küresel ekonomik gelişmelerle ilgili 
olarak; “Kriz sonrası, ABD hariç gelişmiş ülkelerin en büyük 
sorunu; düşük faize rağmen, yatırımların olmamasıdır.Buna 
rağmen FED’in faizleri artırma çabalarını biliyoruz. Diğer ta-
raftan; İngiltere’nin Avrupa Birliği’nden ayrılma kararı tarih-
te yer edinecek çok önemli bir gelişme. Kanaatimizce Brexit’in 
ülkemize yeni alternatifler sunabileceğini düşünüyoruz.

Küresel ekonomide ülkemizi ilgilendiren gelişmelere ba-
karsak; Avrupa’nın mali 
genişleme politikasının 
kesin olması ümit veri-
cidir. Petrol fiyatlarının 
45-50 dolar civarında 
seyretmesi orta vade-
de ülkemiz için olumlu 
olduğunu düşünüyoruz.
Petrolde her şeye rağ-
men stokların yüksekli-
ği dikkat çekicidir. 

Deniz taşımacılı-
ğı verilerinden alınan 
olumlu sinyaller umut 
vericidir. Japonya’daki 

yavaşlamanın dikkate alınarak 
mali teşviklerle desteklenmesi 
dünya ekonomisine pozitif yansı-
yacaktır.

Çin’de büyüme hızının dip 
kabul edilen 6,5’un altına inme-
mesi olumludur. Ülkemizin de bu 
dönemde özellikle mali açıdan 
aldığı tedbirler dikkat çekicidir. 
Başbakanımız Ekonomik Teşvik 
Paketini açıkladı.

Kısaca göz atarsak;
Paraya kolay erişim için faiz-

lerde daha fazla indirimi öngörü-
lüyor.

Faiz oranları 25 baz puan 
indirildi. Ancak şu anda yüzde 
15’in altında kredi kullanma im-
kanı yok.

İndirim maalesef henüz piya-
salara yansımadı.

Ayrıca; kredi kullanımında taşınabilirler için de teminat 
gösterebilme imkanı istediğimiz bir değişiklikti.

Ana beklentimiz; sanayiciye uygun vadeli ve maliyetli, ko-
lay teminatlı fonlanma ortamının yaratılmasıdır.” dedi. 

Konuşmasının devamında ekonomik değerlendirmelerde 
bulunan Başkan Zeytinoğlu, sürdürülebilir büyümenin ihraca-
ta dayanması gerektiğini vurgulayarak, “Tüm olumsuzluklara 
rağmen bu yıl ilk çeyrekte yüzde 4,8 büyüdük. İhracat per-
formansımız bu yıl da istediğimiz düzeyde değil. İç tüketim 
ve devlet harcamalarıyla büyüdüğümüzü görüyoruz. İhracata 
dayalı büyüme Türkiye için daha sağlıklı olacaktır.” dedi.

Haziran ayında 11,8 milyar dolar ihracat yapıldığını be-
lirten Zeytinoğlu, “Haziran ayında ihracatımızdaki yükselişte 
Avrupa ülkelerinin ekonomisindeki iyileşmenin etkisi olduğu-
nu düşünüyoruz. Önümüzdeki aylarda İsrail ve Rusya ile olan 
ilişkilerimizin normalleşme sürecinin ihracata ivme kazandı-
racağını bekliyoruz.” dedi.

Zeytinoğlu, Haziran ayı bütçe rakamlarına ilişkin 7,9 mil-
yar TL açık vermemize rağmen yılın ilk yarısına baktığımızda 
1,1 milyar TL bütçe fazlası olduğunu söyledi. İşsizlik oranı-

nın yüzde 9,3 olarak 
tek haneli rakamlara 
indiğini ve mevsimsel 
olarak birkaç ay daha 
gerileyebileceğini be-
lirtti.

Geçtiğimiz ay faa-
liyetleri hakkında bilgi 
aktaran Zeytinoğlu Ey-
lül ve Ekim aylarında 
gerçekleştirmeyi plan-
ladıkları yurt dışı orga-
nizasyonları hakkında 
bilgi vererek sözlerine 
son verdi.  

[oda meclisi ►
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Şikago Türk Ticaret Merkezi Direktörü Eray Ütücü  

ABD’de iş yapmak için en büyük kriter 
yerleşik bir düzenin olmasıdır

KSO Temmuz ayı Oda Meclisi’nde konuşan Şikago Türk 
Ticaret Merkezi Direktörü Eray Ütücü, Şikago Türk Ticaret 
Merkezi ve faaliyetleri konusunda 
bilgiler aktardı.

Şikago Ticaret Merkezi’nin 
ABD’de iş yapmak isteyen Türk fir-
maları için bir dizi imkan sunduğu-
nu anlatan ve konuşmasında ABD ile 
iş yapma olanaklarını değerlendiren 
Eray Ütücü, “ABD’nin hem uzak 
olmasından hem de Türkiye’nin ih-
racatında Avrupa’nın önemli bir yere 
sahip olmasından dolayı Amerika’ya 
potansiyelin altında bir ilgi var. 
Amerika’da çok fazla etnik grup var. 
Dolayısıyla Avrupa’ya ne satıyorsanız 
Amerika’ya da çok rahat satabilirsi-
niz. Kurallara uyulduğu sürece, zaten 
her şey kayıt altında olduğu için sana-
yiciler işlerini çok rahat halledebilirler.” şeklinde konuştu.

Amerika’yla iş yapabilmek için en büyük kriterin yerleşik 
bir düzenin olmasına dikkat çeken Ütücü, “Belli zamanlarda 
eleman gönderip yapılan müşteri ziyaretleri ya da fuarlarla 
belli bir yere kadar gelinmektedir. Bir sonraki aşamada müş-
terileriniz sizden orada bir ofis veya temsilciliğinizin olmasını 
talep edecektir.” dedi. 

Amerika için mutlaka pazar araştırması yapıp daha detay-
lı ve somut verilerle bilinçli olarak pazara girilmesini tavsiye 
ederek şunları söyledi:

Benim son olarak şirket ile ilgili söylemek istediğim Ame-
rikan Ticaret Kanunlarına göre Amerika da bir şirketiniz oldu-
ğunuz zaman Amerika’nın serbest ticari anlaşması olan bütün 
ülkelerine Amerikan firması olarak mal satabiliyorsunuz. 

Şimdi Amerika’da tabi ki hem uzak olmasından hem de 
Avrupa’nın belki de belli bir süredir Türkiye’nin ihracatında 
önemli bir yere sahip olmasından dolayı Amerika’ya biraz ben-
ce Türk firmaları tarafından potansiyelin altında bir ilgi var. 
Fakat Amerika çok böyle hani korkulacak aman işte oradaki 
yaptırımlar işte çok fazladır diye düşünülen ülke de olsa  dün-
yada bir Amerika ve dünyanın geri kalanı diye bir gerçek var. 
Elli iki tane eyalet var. Elli iki eyalet de elli iki ülke demek 
oluyor. Teksas dediğimiz eyalet Türkiye’den büyük bir yer. Çok 
fazla etnik gruplar var. Yani örnek verirsem Chicago bölgesin-
de dört yüz bin tane Rus yaşıyor. İşte orada bulunan Polonyalı 
sayısı Varşova’nın nüfusundan fazla. Keza İtalyanlar ciddi bir 
popülasyon. Yani siz aslında Avrupa’ya İtalya’ya mal satıyor-
sanız gelip Amerika’ya aynı ürünleri satabilme şansınız olabi-
liyor. Aynı şekilde Rusya’ya da.

Aslında kurallara uyduğunuz sürece yani en önemli kural 
zaten vergi mevzuatı. Biraz da bence yeterince bilgilendiril-
memekten oluşuyor. Amerika ile Türkiye arasında çifte vergi-
lendirme yasası vardır. Orda ödediğiniz vergi burada mahsup 
etme gibi aynı ürünle ilgili avantajlarını yakalayabilirsiniz. Za-
ten her şey kayıtlı olduğu için aslında burada yani Türkiye’de 
sizin gibi sanayiciler, işadamları Amerika’da çok çok rahat 
bir şekilde işlerini idare edebilirler. Orada olmanıza da gerek 
yoktur. Her şey kayıtlıdır. Ben muhasebecimi senede bir ikinci 
de görürsem mutlaka bir şey eksiktir. Her şey birbirine bağlı 

network içindedir.
 Ama Amerika ile iş yapmak için en büyük kriteriniz si-

zin orada yerleşik bir 
düzeninizin olmasıdır. 
Yani çok az sayıda fir-
ma Amerika’ya belli 
zamanlarda buradan 
eleman yollayıp müşteri 
ziyaretleri veya fuarlar-
la belli bir yere kadar 
gelmektedir. Ama onun 
da bir sonra ki aşama-
sında müşterileriniz 
size mutlaka bir ofisiniz 
veya deponuz temsilci-
liğinizin olmasını talep 
edecektir. 

Amerika pazarında 
özellikle dikkat etmeniz 

gereken hukuk. Çok önemli. Onun dışında Amerika pazarına 
girerken size en büyük tavsiyem mutlaka ve mutlaka ciddi bir 
pazar araştırması yaptırılmış olacaktır. Orada ki veriler eliniz-
de olursa çok daha iyi hareket edeceksiniz diye düşünüyorum. 
Verilere ulaşmak çok zor değil. Ama bu bahsettiğim tabi ki 
internetten indirebileceğiniz pazar araştırmaları değil. Daha 
böyle detaylı hani arındırılmış, biraz daha somut verilerle bir 
çalışma yaparsanız en azından daha bilinçli girip orada bir ta-
kım şeylere daha rahat ulaşabilirsiniz. 

Bu son en sonda Trans Atlantik, Trans Pasifik anlaşmala-
rıyla ilgili bir şey daha söylemek istiyorum. Bildiğiniz gibi sene 
başından itibaren 2017 başı diye biliyorum ben Trans Atlan-
tik Anlaşması ve Trans Pasifik Anlaşması yürürlüğe giriyor. 
İngiltere’nin son durumu ile ilgili ne olacak bilmiyorum. Ama 
sonuçta şu anda görünüşte biz yokuz bu anlaşmanın içinde. 
Hükümetimiz özellikle Sayın Ekonomi Bakanımız çok ciddi 
çaba sarf ediyor. Umarım olur. Olmadığını varsayarsak bizim 
buradan ciddi bir kaybımız olacak. 

Bunun önüne geçmek içinde yapmamız gereken belki de 
Ticaret Merkezi bu konuda iyi bir çözüm olabilir diye düşü-
nüyoruz. Çünkü bu merkez bir model olsun istiyoruz. Aynı za-
manda biz TİM’le de çalışıyoruz bu konuda. Yani biz bir model 
oluşturalım. O modeli herkes kullanabilsin diye düşünüyoruz. O 
yüzden de bu Trans Atlantik Anlaşması’ndan öte aslında herke-
sin dikkatini çekmek istediğim Trans Pasifik Anlaşması. Çin’in 
dışında kaldı ama Asya’dan Amerika’ya Serbest Ticaret An-
laşması. Bence bizim canımızı daha fazla yakacak. Daha çok 
rekabetçi bir ortam oluşturulacak diye düşünüyorum. Dediğim 
gibi bunların önüne geçmenin yani sadece fiyat değil olay. İyi 
bir servis verirseniz, Amerika’nın karşısında muhatap olarak 
yer alırsanız fiyat genelde ikinci planda kalıyor. Yani herkes 
fiyata bakıp da bir takım şeyler yapmıyor. Ben tecrübelerimde 
sabittir bu. Bizim yapmış olduğumuz siparişin alınmasından, 
takibinden, lokal dağıtımına belli ürünlerde konsinyeye, bel-
li ürünlerde minimum stok tutmaya kadar böyle hepsini içine 
alan bir programla, paketle gittiğiniz zaman bu insanlar size 
Çin’den veya Vietnam’dan veya başka ülkelerden alacakları 
fiyatlara bakmadan sizinle çalışabilirler. Bunu yapan firmala-
rımız da şu anda mevcut. 

[oda meclisi ►
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Piri Reis Üniversitesi Rektörü Oral Erdoğan

Piyasalar açısından ana faktör güvendir

Piri Reis Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Oral Erdoğan 15 
Temmuz darbesi sonrasında ekonomik gelişmelere ilişkin de-
ğerlendirmesinde döviz açısından çok hızlı toparlanma olduğu-
nu, borsa tarafında ise sert hareket-
ler yaşandığını belirterek piyasalar 
açısından en önemli faktörün güven 
olduğunu vurguladı.

“Sığ piyasalarda rekabet etmek 
zordur. 2013 yılında hane halkı mev-
duatlarının döviz oranı yüzde 23 iken 
bugün yüzde 40’larda olduğunu görü-
yoruz. Dolayısıyla dövizle krize karşı 
pozisyon alınmış. Geçmiş dönemlerde 
kriz etkileri 3 günden aşağı sürmez-
ken bugün öyle olmadığını görüyo-
ruz.” şeklinde konuşan Oral Erdoğan 
devamla “Ana faktör güven. Piyasa-
larda krize götüren ana unsur güven 
sarsılmasıdır. Türkiye’nin ekonomik 
çöküşe gitme olasılığı ancak ve ancak 
güvenin sert bir şekilde kırılmasıyla olur.” şeklinde konuştu.

Oral Erdoğan rating kuruluşlarının Türkiye’ye yönelik yak-
laşımlarını eleştirerek Türkiye ekonomisiyle ilgili olarak şu de-
ğerlendirmeleri yaptı:

“Akbabalar devrede, rating kuruluşları. Somut olarak ba-
kılacak verilerde Türkiye’nin kredibilitesini düşürecek bir ge-
lişme yok. 

Kredibilite açısından üç ayağı vardır genel bakılan. Birisi 
cari taraf, cari denge tarafı. Cari açık / milli gelir oranımız  
yüzde 4’lerde. Zaten onlar demiyor muydu yüzde 6’lar 7’lerden 
aşağı düşmeniz gerekiyor. Derecelendirme şirketleri diyordu. 
Evet düştük 32 milyar dolardayız. Dış ödememe anlamında 
ciddi bir sert bir sorun yaşama ihtimalimiz zayıf. O anlamda 
önemli. 

Merkez Bankası’nın brüt rezervleri 100 milyar doların 
üstünde, nette de 37 milyar dolarda. Senin zaten cari açığın 
32 milyar dolar o kadar aşırı büyük bir rakam değil. Bütçe 
açığı tarafına baktığımızda açık değil fazladasın. Hatta hü-
kümetin bugünlerde yapabileceği en önemli kozudur. Bütçede 
biraz daha imkân var yüzde 1-2 daha açabilirsin. Açabilmek 
demek şöyle; şu anda yüzde yarım fazla isen yüzde 1,5 açığa 
kadar bir sorun yok. Yüzde 1,5-2 civarında sen bütçeden gi-
der arttırabilecek ve ekonomideki sıkıntıları bertaraf edecek, 
motivasyonu arttıracak güce sahipsin demek şu anda. Bunun 
da derecelendirme açısından negatif değil pozitif algılanması 
lazım. Ekonomik büyüme açısından bakılır.Yani en önemli ola-
rak. Çünkü bizim de diğer ülkelerde olduğu gibi derecelendir-
me notu ile ekonomik büyüme hızımız arasında ilişki var. Ne 
zamanki özellikle 2003-2007 arası ekonomi de hızlı büyüme, 
derecelendirmelerin hızla yukarı çekildiği dönem. Ardından 
bir hafif sallantı yaşıyoruz 2009’da. Ama 2010-2012 hızla to-
parlandı diye derecelendirme şirketlerinin hepsinin övgülerini 
alıyorsunuz. Şimdi ise son 1 senedir aslında övgü ile o zaman 
yine bahsedecekleri bir durum dünya yüzde 3’ler civarında bü-
yürken Türkiye yüzde 4.8’i başarıyor. Bir önceki sene yüzde 
5,1 yapıyor. Dünyada ilk 5’tesin büyüme hızında. Türkiye’ye 
göre yeter yetmez onu ayrıca tartışırız. Ama tüm dünyada bir 
sorun varken bunu relatif değerlendirme yapacaksın. Başka ül-
kelere A verirken Türkiye’nin girip de B’sini mi tartışacaksın. 

B’nin en altındaki verdiğin notu. O yüzden bu genel komplonun 
arkasında olabilecek gelişmelerle iç içe olabilir. Her şey olabi-
lir. O yüzden Türkiye biraz önce de söylediğim özlü sözlerde de 

geçiyor, herkes Türkiye’nin 
halkın iradesini gasp ede-
bilecek şekilde girişimler-
de olabilir. Ekonomide de 
olabilir. Çünkü silah zoru 
ile yapamadığınızı genel-
likle para ile yapabilirsiniz. 
O yüzden ben de mümkün 
olduğu kadar şu sıralar or-
tamlarda ekonomi tarafın-
dan gelebilecek saldırılara 
da hazırlıklı olmamız ge-
rektiğini vurguluyorum.

-ABD’de işler yolunda
Küresel piyasalardaki 

gelişmeleri de değerlendiren 
Oral Erdoğan; “Dünya ekonomisi 2016’da ortalama yüzde 3 
civarı büyüme yapacak. Bazı ülkeler çok olumlu durumda ba-
zıları için ise çok ciddi tehlike çanları çalıyor. Olumlu yönde 
gördüğünüz en önemli ülke Amerika Birleşik Devletleri. Eko-
nomisini istikrarlı hale getirdi. İşsizlik oranını yüzde 5’lere 
düşürdü. Enflasyon oranı yüzde 1’in altında seyrediyor. Faiz 
oranları çok cazip. Orta ve uzun vadeli yatırımlar için şuanda 
Amerika Birleşik Devletleri cazip konumda bulunuyor. 

Amerika tarafı bu şekilde gelişirken Avrupa Merkez Ban-
kası tarafında ise işler iyi gitmediği için genişlemeci politika 
devam etmekte. Avrupa Merkez Bankasının aktif toplamı iki 
yıldır ciddi bir artış trendi yaşıyor ve toparlanmanın zor oldu-
ğu görülüyor. Bir süre daha parasal genişlemeye devam etme 
olasılığı çok yüksek.” dedi.

Oral Erdoğan satın alma endeksi bazlı değerlendirmesinde 
de şunları söyledi: “Satın alma yöneticileri endeksi PMI, üre-
ticilerin ne kadar üretmeye istekli olduğuna dair bir endekstir. 
Aynı zamanda beklenti endeksi diyebiliriz. Bu endekse baktı-
ğımızda Amerika tarafında işlerin gayet iyi gittiği görülmek-
tedir. Avrupa tarafında ise olumsuzluktan olumluluğa dönüş 
sinyali görünüyor

Bu endekse baktığımızda özellikle Amerika tarafında işle-
rin gayet iyi beklendiği görülmektedir. 50’nin üzerine çıkmış. 
Daha da yükselme trendinde görünen bir endeks var. Avrupa 
tarafında ise olumsuzluktan olumluluğa dönüş sinyali görü-
nüyor. Kritik bir durum görünüyor. Gelişmekte olan ülke ta-
raflarına baktığınızda ise bir ülke büyük bir resesyona, krize 
doğru gidiyor. Brezilya. Brezilya’daki bir kriz dünyaya yayılır 
mı yayılmaz mı onu çalışmak gerekiyor. Ben o noktada değilim 
henüz. Ama Brezilya ciddi bir sorun yaşayacak diye görüyo-
ruz. Çin toparlamaya doğru dönmüş endeks 50’nin altlarından 
50’ye doğru yükselme eğilimi gösteriyor. Bu anlamda zaten 
ekonomik büyümede de yüzde 6,5’un hemen üstünü teyit eden 
bir gelişme de var. Gelişmiş olan ülkelerde atladığım ülke Ja-
ponya. Yani Japonya gelişmişlerde, gelişmekte olanlarda Bre-
zilya büyük bir sorun gösteriyor. Rusya toparlanıyor ve iyi gi-
decek diye bir beklentimiz var ekonomide. Çin’de durum daha 
kabaca nötr ve daha pozitif. Rusya’da toparlanma eğilimi çok 
hızlı görünüyor.
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[otomotiv ►

TOBB Türkiye Otomotiv Sanayi Meclisi, sektörün güncel 
gelişmelerini görüşmek üzere bir araya geldi. 

Meclis Başkan Yardımcısı Osman Sever başkanlığında 
gerçekleştirilen toplantının ilk bölümünde, TOBB Türkiye Ya-
zılım Meclisi Başkanı Melek Bar Elmas tarafından, meclisin 
faaliyetlerini içeren ‘Ortak Ses’ isimli bir sunum gerçekleş-
tirdi. 

Elmas, yazılım sektörünün diğer sektörler ile sinerji ya-
ratacak işbirliklerinin daima güçlendirilmesine inandıklarını, 
TOBB içerisinde yazılım sektörü ve diğer sektörler ile bir bü-
tünlük içerisinde işbirliği yapmayı arzuladıklarını vurguladı.

 
-Sektörün 5 aylık performansı
Toplantıda, Meclis Üyesi OSD İletişim ve Ekonomik İliş-

kiler Koordinatörü Özlem Güçlüer tarafından sektörün 5 ay-
lık sonuçları hakkında değerlendirmeler paylaşıldı. Mayıs ayı 
özelinde değerlendirildiğinde, adet bazında geçen yılın Mayıs 
ayına göre üretimde yüzde 42, pazarda yüzde 13, ihracatta 

yüzde 60’lık bir artış gözlemlendiğini belirtti. 
-İhracatta yüzde 15 artış yaşandı
İlk 5 ay sonuçlarına göre pazarda yüzde 2’lik daralma ol-

masına rağmen üretimde yüzde 9, ihracatta da adet bazında 
yüzde 15’lik artış gerçekleştiğini anlattı. İhracat rakamlarına 
ilişkiler bilgiler paylaşan Güçlüer, Ocak-Mayıs döneminde do-
lar bazında yan sanayide yüzde 7’lik artış, ana sanayide yüz-
de 16’lık artış olduğunu ifade etti. Türkiye genel ihracat ra-
kamlarına bakıldığında ise, ülkemizde toplam ihracatın yüzde 
7’lik bir gerilemede olduğunu ancak, otomotiv endüstrisinin 
yüzde 12’lik bir artış kaydettiğini paylaştı.

-Otomotivde firma envanteri
Toplantının ikinci bölümünde, Türkiye Otomotiv Sanayi 

Meclisi tarafından otomotiv sanayinde faaliyet gösteren firma 
envanteri çıkartılması çalışması değerlendirildi. Bu çerçeve-
de, sektördeki firmaların kurulu kapasiteleri, 2015 senesinin 
üretim rakamları, ürün gamları hakkında bilgiler toplanarak 

Otomotiv Sanayi Meclisi’nin bir faaliyeti 
olarak çıktı hazırlanması konusu istişare 
edildi.

 
-Otomotivde Endüstri 4.0
Toplantıda ayrıca, Otomotiv Sanayi 

Meclisi tarafından Endüstri 4.0 konu-
sunda bir çalışma yapılarak, rapor ha-
zırlanmasına karar verildi. Söz konusu 
çalışmaları gerçekleştirmek üzere Mec-
lis içerisinde bir alt komite kuruldu.

-Yönetmelikler değerlendirildi 
Toplantının son bölümünde, Meclis 

Başkanlık Divanı tarafından, Araçların 
İmal Tadil ve Montajı Hakkında Yönet-
melik Taslağı (AİTM), Yetkili Teknik 
Sorumlu Tebliğ Taslağı, Eşdeğer Parça 
Mevzuat Süreci, Otomotiv Sektöründe 
Piyasa Gözetimi ve Denetimi ve yeni ku-
rulan Akıllı Ulaşım Sistemleri Derneği 
hakkında bilgilendirmelerde bulunuldu.

Otomotivde ilk 5 ayda üretim düşmesine 
rağmen ihracat yüzde 15 arttı
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[tanıtım ►

“Discover your Turkey story” 
kampanyası başlıyor

Türkiye, küresel şirketle-
rin CEO’larıyla dev bir tanı-
tım kampanyasına başlıyor. 
“Discover your Turkey story!” 
(Türkiye hikâyeni keşfet) baş-
lıklı kampanyayla 30 günde 
24 ülkeye ulaşılacak

Fetullahçı Terör 
Örgütü’nün (FETÖ) 15 
Temmuz’daki hain darbe gi-
rişiminin ardından Ekono-
mi Bakanlığı’nın STK’larla 
başlattığı dev tanıtım ata-
ğında detaylar netleşti. Cum-
hurbaşkanı Recep Tayyip 
Erdoğan’ın himayelerinde 
başlatılan, “Discover your 
Turkey story!” (Türkiye hikâ-
yeni keşfet) kampanyası çer-
çevesinde 30 günde 24 ülke 

markaja alınacak. Aralarında 
Çin, Rusya, Fransa, İngiltere, Japonya, Almanya, Danimar-
ka ve Latin Amerika’nın da olduğu ülkelerde dünyanın dev 
firmalarının tepe yöneticileri Türkiye’yi anlatacak. Mercedes, 
Ford, Bosch gibi dev şirketlerin CEO’ları “Siz de Türkiye’ye 
gelin. Kendi hikâyenizi keşfedin” çağrısıyla demokrasi nöbe-
tine omuz verecek. İşadamlarına eş zamanlı olarak “Yatırıma 
gelin” mailleri atacak. 

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci’nin yaptığı açıklamaya 
göre kampanyalar Kopenhag’dan başlayacak. Zeybekci’nin 
yaptığı açıklama şöyle:

“Aralarında Müteahhitler Birliği, TİM, TOBB, UND, 
TÜSİAD’ın da bulunduğu 14 sivil kuruluşu kampanyaya des-
tek verdi. Mercedes, Ford Company, Coca-Cola, Bosch, Voda-
fone Group gibi uluslararası firmaların CEO’ları ile görüştük. 
Bir ay boyunca dostlarımız Türkiye’yi anlatacak. Kopenhag’da 
başlayacak kampanya kapsamında o ülkenin ekonomi bakan-
ları, iş dünyası ile bir araya gelinecek. Kampanyaya Britta Se-
eger (Mercedes), Mark Fields (Ford Company), Muhtar Kent 
(Coca-Cola) Dr. Volkmar Denner (Bosch), Poul Polman (Uni-
lever), Vittorio Colao (Vodafone Group) destek verecek.

15 Temmuz’da demokrasi devrimi yaşandı. Darbecilere 
karşı millet zafer kazandı. Bu, Londra ve Almanya’da olsa 
o ülke ve ekonomisi yok olurdu. Ama Türkiye’de bu olmadı. 
FETÖ’nün ülkeye sürmeye çalıştığı leke Türkiye’ye yapılan en 
büyük haksızlık. Bu atağa karşı “tüm dünyaya biz bizi anlat-
mayalım, dostlarımız anlatsın” süreci başlattık.

Mercedes CEO’su Britta Seeger, “Benim Türkiye hikâyem-
de değişen kelimeler var. İş yerine ortaklık, kâr yerine karşı-
lıklı kazanç. Çalışanlar yerine arkadaşlar. Siz de Türkiye’ye 
gelin. Kendi hikâyenizi keşfedin” diyecek.

Hayatı bir an önce normalleştirmemiz gerekiyor. Hainler 
algı operasyonlarına devam ediyor. Oysa ekonomi tıkır tıkır 
çalışıyor. Yaşanan her şey olgu değil, algı. Ona karşı harekete 
geçmeliyiz.

Bakan Zeybekci, haftada iki-üç ülkeye gideceklerini belir-
terek, “Türkiye’deki yatırım fırsatları anlatılacak. Eş zamanlı 
olarak birçok ülkeden basın mensupları getireceğiz. ‘Buyurun 

Türkiye’nin nabzını tutun, dolaşın, insanlarla konuşun’ diyece-
ğiz. Gelip olup bitenleri yerinden izlesinler istiyoruz. 4-5 belge-
sel yapılacak” dedi.

İhracatçılara yeşil pasaport
Öte yandan Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, 17-20 bin 

civarındaki ihracatçıya yeşil pasaport verileceğini açıkladı.
İhracatçmızın emrine bu ülkeyi temsil eden o imtiyazlı yeşil 
pasaportu vereceğiz” şeklinde konuşan Zeybekci, İstanbul 
Sanayi Odası’nın (İSO) düzenlediği “Türkiye’ye Güvenenler, 
Türkiye’de Üretenler” konulu toplantıda yaptığı konuşmada, 
Türkiye’nin cari açık çıkmazından kurtulması gerektiğini söy-
ledi.

Türkiye’nin varlıklarını nakde dönüştürerek elde ettiği Tür-
kiye Varlık ve Yatırım Fonu’nu hayata geçirmesinin önemini 
vurgulayan Zeybekci, “Dünya’daki G20 üyesi ülkeler içinde 
yatırım ve varlık fonu olmayan tek ülkeyiz. G20’nin dışında 
100 tane ülkenin var ama ilk 20’de olan bizim böyle bir gücü-
müz yok. Tasarruf oranlarımızı arttırmak, değerlendirmediği-
miz varlıkları, varlık fonlarıyla diğer enstrümanlarla, bireysel 
emeklilikle tasarrufları arttırmak ve ihracatı arttırmak duru-
mundayız” diye konuştu.

Zeybekçi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın teşvi-
kiyle bankaların başlattığı faiz indirimine de değinerek, “Aylık 
yüzde 0,9’lar gibi aşağı doğru giden faiz rekabetinin, ekonomi 
yönetimi olarak da destekleyerek bunun devamlılığını gerçek-
leştireceğiz” ifadesini kullandı.

“Önümüzdeki dönemde dünya kazan bir kepçe olacağız” 
diyen Zeybekçi, dünyada temas etmedik ülke bırakmayacakla-
rını dile getirdi.

Belirlenen sektörlerde optimum yatırım oranını da tespit 
ettikten sonra firmalarla oturup ne istediklerini dinleyecek-
lerini bildiren Zeybekci, firmalara gerekli bütün desteklerini 
vereceklerini kaydetti.

“Yurtdışındaki pazarlama faaliyetlerini de 
destekleyeceğiz”
Zeybekçi, ihracat destekleriyle ilgili yurt dışında dünyanın 

belirli bölgelerindeki önemli ticari merkezlerde bulunan firma-
lara da destek vereceklerine dikkati çekerek, şöyle devam etti:

“Türk ticaret merkezi için oradaki ihracatçılarımızın kira 
ve personel giderlerini yıllık 3 milyon dolara kadar destekleye-
ceğiz. Türkiye’de gerçekleştirilen fuarları da aynı yurt dışı fua-
rı gibi destekleyeceğiz. Yurt dışındaki pazarlama faaliyetlerini 
de destekleyeceğiz.”

İhracatçılara yeşil pasaport verilmesine yönelik son geliş-
meleri de aktaran Zeybekci, şunları kaydetti:

“En son kararlardan bir tanesi, kanunu da çıktı, şu anda 
yönetmeliğini de Ekonomi Bakanlığı’nda bitirdik. Yaklaşık 
olarak 17-20 bin civarındaki ihracatçımızın emrine bu ülkeyi 
temsil eden o imtiyazlı yeşil pasaportu vereceğiz. Bizim başka 
ülkemiz yok. Bizim başka Türkiye’miz yok. Bunu bütün sami-
miyetimle söylüyorum. Danimarka 30 bin dolar olan kişi başı-
na düşen milli geliri 100 bin dolara çıkaramaz ama biz 10 bin 
doları önümüzdeki 10-15 yıl içinde 30-40 bin dolara çıkarabi-
lecek potansiyeldeyiz. Bu ülkede ne yaparsanız her şey 3-4 katı 
olacak. Son 15 yılda böyle oldu. Önümüzdeki 15 yılda da böyle 
olacak. Türkiye’ye yatırım yapan kazanmaya devam edecek.”
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Nitelikli Mesleki İstihdam için Mesleki ve 
Teknik Uygulama Modeli ve Strateji Geliş-
tirme Projesi çalışmalarının ikinci etabında; 
TOSB Otomotiv Yan Sanayi İhtisas Orga-

nize Sanayi Bölgesi’nde bulunan işletmelerde staj yapan 
öğrencilere ve bu öğrencilerin velilerine yönelik olarak, 29 
Temmuz 2016 Cuma günü, TOSB Bölge Müdürlüğü, Kon-
ferans salonunda bir seminer gerçekleştirildi. 

Kocaeli Üniversitesi Öğretim Üyesi Yrd.Doç.Dr.Bilsen 
Bilgili moderatörlüğünde gerçekleştirilen seminere konuş-
macı olarak sektör temsilcileri, akademisyenler ve mesleki 
teknik lise öğretmenleri katıldılar. 

Sözkonusu seminere Hatice Bayraktar Teknik ve En-
düstri Meslek Lisesi ile Gebze Mesleki ve Teknik Anadolu 
Lisesi öğrencilerinden TOSB’da yer alan işletmelerde staj 
yapan öğrenciler ve bu öğrencilerin velileri yoğun ilgi gös-
terdiler.

Toplantıya destek veren konuşmacılar şu şekilde oldu: 
“Alper Kanca - Kanca El Aletleri Dövme Çelik A.Ş. Ge-

nel Müdürü, Yunus Çiftçi- Çiftel Elektromekanik Yönetim 
Kurulu Başkanı, Prof. Dr. Ali Rıza Büyükuslu- Yıldız Tek-
nik Üniversitesi ve Warwick-İngiltere Üniversitesi Öğre-
tim Üyesi, Prof. Dr. Nihat Akkuş- Marmara Üniversitesi 
Teknoloji Fakültesi, Mekatronik Mühendisliği Bölümü Öğ-
retim Üyesi ve Kadir Yalçın- Hatice Bayraktar Teknik ve 
Endüstri Meslek Lisesi Müdür Yardımcısı.”

Toplantıda 
konuşmacılar; 
mesleki eği-
timde dünya-
dan örnekler 
ve sektörden 
örnekler vere-
rek, mesleki 
eğitimin önemi 
ile ilgili farkın-
dalık yarata-
cak konularda 
bilgilendirme-
lerde bulun-
dular. Ayrıca, 
mesleki yetkin-
liğe sahip olma 

durumunda; toplumda, iş dünyasında, prestij sahibi olmuş, 
kariyer sahibi kişilerden ve kendilerinden örnekler verdiler. 
Bu mesleklerin özel nitelikler ve yetenekler gerektirdiği, 
herkesin mesleki yeterliliğe ulaşma kapasitesine sahip ol-
madığı ve bu mesleklerde başarılı olanların diğerlerinden 
daha üstün özelliklere sahip olduğu konularına değinilerek 
mesleki özellikler ve niteliklere vurgu yapıldı. Aynı alanda 
uzmanlaşmanın hem sosyal hem ekonomik hayatta getirdi-
ği yararlar anlatıldı. 

Nitelikli Mesleki İstihdam için Mesleki ve 
Teknik Uygulama Modeli ve Strateji 

Geliştirme Projesi semineri düzenlendi
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Kocaeli Sanayi Odası olarak, 2016 yılında İŞ-
KUR, Gebze TO, Körfez TO ve KOSGEB ara-
sında imzalanan protokole istinaden düzenlenen 

50 sınıf ve bin 250 kişilik uygulamalı girişimcilik eğitimle-
rinin 29’uncusu tamamlandı. 

Eğitimlerin Temmuz ayına kadar olan kısmında KOS-
GEB tarafından sertifika almaya hak kazanan katılımcıla-
ra sertifikaları teslim edildi. 

Uygulamalı girişimcilik eğitimleri Kocaeli Sanayi Oda-
sı iştiraki Doğu Marmara ABİGEM tarafından gerçekleş-
tirilmektedir.

Girişimci adaylarının eğitimi tamamlandı

Sualtı Görüntüleme Yönetmeni ve Belgesel 
Yapımcısı Tahsin Ceylan, 17 Ağustos Mar-
mara Depremi’nin 17. yıl dönümünde sıradı-

şı bir projeye daha imza atmaya hazırlanıyor. 

Yürüttüğü titiz ve özverili çalışmayla depremin 
sualtındaki izlerini kamerası Poyraz ile görüntüleme-
yi başaran Tahsin Ceylan, eserlerini Kocaeli Sanayi 
Odası’nın sponsorluğunda gün yüzüne taşıyor. 

Sanatçının ‘Derinlerdeki Acı’ ismini verdiği 50 fo-
toğraflık sergisi, Ülkemizi derin yasa boğan 17 Ağustos 
Depremi’nin yıldönümü olan 17 Ağustos 2016 Çarşam-
ba günü Kocaeli Sanayi Odası (KSO) Sergi Salonu’nda 
izlenime açılacak. 

Fotoğraflar 09 Eylül 2016 tarihine kadar Kocaeli 
Sanayi Odası sergi salonunda gezilebilecek.

Tahsin Ceylan, depremin sualtı izlerini 
kamerası ile görüntüledi

[güncel ►
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Doğu Marmara Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürü Musa 
Aydemir: “Bölgemiz Türkiye’nin gümrük ve ticaretinin en 
yoğun yapıldığı ikinci bölge. Bu bağlamda 844 personelle 7 
ilde 39 limanda 236 antrepoda, 46 milyar dolar ithalat, 19 
milyar dolar ihracat işlevini gerçekleştiriyoruz. 

Yine kaynağında ilimizde toplanan 19 milyar TL verginin 
de kaynağında kesintisini yaparak bütçeye katkı sağlıyoruz. 
Bunların hepsini sizlerle gerçekleştiriyoruz. Ülkemizde ih-
racat yapılan otomobilin yüzde 40’ı da sadece ilimizde ger-
çekleştiriliyor. 1 milyon ton ex ihracat kapsamında ihrakiye 
1,5 milyon da trex ihracat kapsamında ihrakiye, 2,2 milyon 
ton motorin ithalatı, 7,5 milyon ton ham petrol ithalatı, 1,8 
milyon ton fuel oil ithalatı, 768 bin ton baz yağı ithalatı yine 
bölgemizden gerçekleşiyor. 

Bu işlemeleri yaparken hem ticaretin kolaylaştırılması 
hedefleniyor hem de kaçakçılıkla mücadele gerçekleştirmeye 
çalışıyoruz. Bölgemizdeki il sınırları içerisinde 2015 yılın-
da, 46 milyon 500 bin TL yakalama gerçekleştirildi. Yine 
kaçak istihbaharat müdürlüğünce yürütülen çalışmalarda 
810 milyon TL vergisel boyutta kaçakçılık tespit edilerek 
adli makamlara intikal ettirildi. 

Tüm bu işlemeleri yaparken 170 yakın kanunu cari işle-
melerde uygulamaya çalışıyoruz. Bugünkü panelin konusu 
olana sonradan kontrolde sizin gibi güvenilir firmalara iş-
lemlerini doğrudan gümrükten beklemeden yaparak sonra-
dan fabrikasında veya bürosunda yaptığı işlemlerin belgele-
ri üzerinden varsa eşya mevcutsa, mevcut halinde kontrolü 
sağlanıyor. 

Bunun da sanayicilere getireceği avantajlar; gümrük iş-
lemelerinin hızlanması, maliyetlerin düşürülmesidir. Bunlar 
sonuçta kurumsallaşmayı da getiriyor. Ayrıca, işlemlerin hız-
lanması nedeniyle sadece Türkiye’de değil, mesela YYS’de 
gidilen ülkede anlaşmaya tarafsa örneğin Güney Kore, aynı 
kolaylık gümrük ve kontrol denetimi olmadan fabrika saha-
sına kadar eşyanın gitmesini sağlıyor. Daha doğrusu sanki 
kendi ülkenizde taşıma yapıyormuşsunuz gibi kolaylık sağ-
lanıyor. 

Benim bakış açıma göre sonuçta bu bir teşvik unsuru. 
İşlemlerinizi kolaylaştırıyor, maliyetlerinizi düşürüyor. Bi-
zim için de gerçekten problem olabilecek firmalara zaman 
ayırmamızı sağlıyor. Bizim de işlemlerimizi kolaylaştırıyor. 
Birçok firmamız bu belgeleri almaya başladı. Kademeler siz-
lerin isteğine göre belirleniyor. En kapsamlısını alıp, güm-
rüklemesi de dahil kendinizin yapmasını istiyoruz. Çünkü biz 
de gerçekten problem olacak kişilerle uğraşmak istiyoruz. 
Güney Kore 1 trilyon dolar işlem hacmine ulaşmış bir ülke. 
Bu işlemlerinin yüzde 75’ini bu tür firmalarla yapıyorlar. 
750 milyar doları insanlar gümrükte kontrol ettirmeden ya-
pıyorlar. Kalan kısımla da devlet uğraşıyor. Muayenelerini 
yapıyor, işlemlerini yapıyor. 

Kocaeli Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Sayın 
Ayhan Zeytinoğlu: “Gümrük Müdürünün de belirttiği üzere 
Kocaeli’nden gümrüklerden 19 milyar vergi toplanmış. Biz 
il olarak 49 milyar TL vergi topluyoruz. Bunun 23 milyarı 
da Tüpraş’ın ithalatından geliyor. 19 milyar çok önemli bir 
rakam. 

Örneğin Türkiye’nin 4’üncü büyük ili Bursa’nın çok bü-
yük bir sanayi üretimi olmasına rağmen, Bursa ilinin yıllık 
topladığı tüm vergiler; yani gümrüklerden, ihracattan, gelir 
vergileri, kurumlar vergileri, emlak vergilerinin tamamı 9 
milyardır. Bu da Kocaeli’nin 19 milyarının ne kadar önemli 
olduğunu bir kez daha gösteriyor.

Gümrük ve Ticaret Başmüfettişi Muhammet Ali Baylan: 
“Sonradan kontrol yönetmeliği Avrupa’daki uygulama ör-
neklerinin incelenmesinin bir çıktısıdır. Firmalarımızın güm-
rükte beyan ettiği eşya bilgilerinin, belgelerinin kontrolünü 
gümrükte değil de bilahare firma nezdinde kontrol ediyoruz. 
Kontrolün gümrük kapısından ziyade içerdeki firma tesisle-
rine kaydırılması söz konusu. Bakanlığımız da bunun mutfa-
ğı olan bölüm “Risk Yönetimi ve Kontrol Genel Müdürlüğü” 
dür. Burada iki birim var. Risk Analizi Dairesi ve Kontrol 
Dairesi. İnsan gücü olarak ne kadar firma incelenebilir onun 
çalışmasını yapıyoruz. Buna göre bazı kriterler çerçevesinde 
bir liste hazırlıyoruz. Örneğin; firmanın ticari geçmişi nedir, 
büyüklüğü, aile şirketi mi vs. hangi ürünler üzerinden işgal 
sahası vardır, ne ihraç eder, rejimlerinde hangisini kullanır, 
daha önceki ceza kararları karşısında durumu nedir, çok 
ceza kararı almış mıdır, daha önce bir kaçakçılık olayına 
karışmışlığı var mıdır, kendisinin veya ortaklarının, daha 
önceki yıllarda sonradan kontrol geçirmiş mi geçirmişse ön-
celiği başka firmaya veriyoruz. Çalıştığı müşavir firmaları 
hangisi, dahilde işleme bs1 bs2 vs. kodlarını kullanıyor mu, 
bunlara bakıyor ve bir sıralama yapıyoruz. Komisyondaki 
toplantıda, ilk 300 içindeki firmaları alıyoruz. 

Sonradan kontrol alan firmalarda bir artış trendi var. 
Gümrükte alınan toplam vergilerin, hepsi dahil (gümrük ver-
gisi dahil, KDV dahil vb.) biz tüm ülkemizdeki merkezi yö-
netim gelirlerinin yüzde 20’sinden fazlasını tahsil ediyoruz. 
Yüzde 20’sinin üzerinde sadece gümrükte aldığımız gümrük 
vergilerinin oranı. 

İhracatta yüzde 5’in altında kırmızı hattımızı indirmeyi 
başardık. Bu daha önce yüzde 10’un üzerindeydi. İthalatta 
yüzde 17’nin üzerinde. Kırmızı hat dediğimiz fiziki kontrol 
oranı. İhracatta mavi hattımızı yüzde 34 civarında. İthalat-
ta yüzde 29 civarında. Bizim rekabet gücümüzü arttırmamız 
için yapmamız gereken mavi ve yeşil hatları arttırmak. Mavi 
ve yeşil hatları arttırırsak kırmızıyı azaltacağız. 

Sonradan kontrol rutin bir denetimdir. Gümrükteki be-
yannamenizdeki doğruluğa bakıyoruz. Eksik bulmak amacı-

Kocaeli gümrüklerinden 
19 milyar vergi toplandı

Kocaeli Sanayi Odası ve Gümrük ve Ticaret Müfettişleri Derneği işbirliği ile dü-
zenlenen panelde gümrük ve ihracat dair önemli bilgiler paylaşıldı.

[panel ►
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mız yok, buradaki amacımız rehberlik. Böylece firmalarımı-
zı daha sonraki büyük ihlallerden koruyoruz. Departmanlar 
arası uyumun önemini de firmalar anlamış oluyor. Kontroller 
artık gümrükten ziyade firma nezdinde kaydırılmış oluyor.” 

Gümrük ve Ticaret Müfettişi Fatih Uzun: “Sonradan 
kontrol 2008 yılında başladı. Artık kurumsallaşıyor. Firma-
ların hakları şöyle; müfettiş tebligatı yaptığı zaman, sizin 
denetimin başlamasını bir mazeret göstererek erteleme hak-
kına sahipsiniz. Birçok denetiminiz çakıştığınızda da ertele-
yebilirsiniz. Denetim sonrası raporuna da firma görüşlerini 
belirtiyor. Firmaların en temel yükümlülüğü talep edilen her 
türlü belgeyi eksiksiz bir şekilde denetim elemanına sunmak-
tır. 

Öncelikle 30-40 ithalat beyannamesine ilişkin dosyalar, 
firmanın muhasebe kayıtları, tedarikçilerle imzaladıkları 
sözleşmeler, mali idareye verdiği beyannameler vs. denetim 
elemanlarına firma tarafından 
sunulmalı. Gümrük idaresine ver-
diğiniz veriler uyumlu mu kontrol 
ediyoruz. Gümrük kıymetini etki-
leyen bir durum var mı bakılır. 

Denetimlerde en fazla karşı-
laştığımız durum; birçok firmada 
dış ticaret, gümrük ya da ithalat 
ve ihracat departmanı yok. Daha 
çok bu işlemler gümrük müşaviri 
eliyle yapılıyor ya da muhasebe 
finansman departmanının altında 
yürütülüyor. Genelde gördüğümüz; muhasebe ve dış ticaret 
ve gümrük departmanları birbiriyle uyumlu çalışmıyorlar.

Gümrük ve Ticaret Başmüfettişi Gökhan Terzi: “Yetki-
lendirilmiş Yükümlü Statüsü 2013 yılında mevzuata girdi. 
Son zamanlarda bu statüye başvuran firmaların sayısının 
arttığını görüyoruz. Yetkilendirilmiş Yükümlü Statüsü; 
Gümrük İdaresinin, gümrüklerin kendisinde olan yetkisinin 
bir nebze mükellefe, yükümlüye devredilmesidir. Yani benim 
işimi siz yapacaksınız ben de sizi kontrol edeceğimdir. Artık 
eski denetim modelleri değişiyor. Yani sonradan kontrol ve 
YYS gibi yeni denetim modelleri geliyor. 

YYS mevzuatı gümrük işlemlerini kolaylaştırmak ve 
hızlandırmak amacıyla mevzuata girdi. Gümrük idareleri 
buradan kazandığı zamanı yasadışı ticareti engellemek için 
harcayacak. 

YYS kapsamında koşula bağlı ve koşula bağlı olmayan 
uygulamalar var. Koşula bağlı olmayan uygulamalar; eksik 
beyan olabilir bunlara daha sonra tamamlanabilir, kısmi te-
minat uygulamasında indirim olabiliyor, muayenede öncelik 
talep edilebiliyor. Özet beyanlar verilebiliyor, gümrük kon-
trollerinin azaltılması, öncelikli yapılması, sınır kapıların-
dan öncelikli geçişler olabilir. 

Koşula bağlı olmayan uygulamalar; güvenilirlik, mali 
yeterlilik, ticari kayıtların izlenebilir olması ve emniyet ve 
güvenilirlik koşulları var. Bu koşulların olması halinde YYS 
sertifikası alınabiliyor. 

YYS sahibi şirketler; gelecekte sonradan kontrol kapsa-
mında plan içi veya plan dışında denetleneceklerdir. YYS sa-
hibi şirketlere tavsiyelerimiz; sistemi iyi bilen bilgili ve tec-
rübeli kişilerle çalışmalılar. Firmalar denetimi kolaylaştırıcı 
yönde uygulamalar yapmalılar. Yeni denetim yöntemlerine 
de hazırlıklı olmalılar.” 

DHL Gümrük Direktörü İbrahim Halil Öztürk: “YYS 
uygulamaları 11 Eylül olaylarından sonra çıktı. Farklı ül-
kelerde farklı adlandırıldılar. Bunların hepsinde ortak bir 
nokta var. Gümrük İdaresi, özel sektörle ortaklık kurmak 
istiyor. Yani diyor ki tedarik zincirinin güvenliğini sağlamak 
için bazı ek mükellefiyetler verelim sen bunları yerine getir 
biz de bunun karşılığında sana bir takım basitleştirmeler, 
kolaylıklar verelim. Bildiğiniz gibi AB ülkelerinden YYS 
(yetkilendirilmiş yükümlü sistemi) uzun yıllardır uygulanı-
yor. Bu sistemden en çok tatmin olan ülke Almanya olduğu 
tespit edilmiş. AB’de 14.000 yetkilendirilmiş yükümlü var. 
Bunların yaklaşık yarısı Almanya’da. 

Bizdeki sayı ise; 35 adet. Neden 35; çünkü biz de ha-
vuç tam olarak gösterilemedi. Firmalar boyutunda ihracatta 
çok sıkıntı yok ama ithalatta uzun süreler hem maliyet hem 
de zaman sorunu ortaya çıkıyor. Yurtdışından eşya geldiği 
zaman, izinli alıcının kendi tesislerine geliyor. İzinli alıcı 

Gümrük İdaresine elektronik ortamda 
varış bildirimi yapacak. Gümrük İdaresi 
boşaltma onayı verip vermediğine karar 
verecek. Onay verildikten sonra; elek-
tronik ortamda alıcı konteynırı açacak. 
Eşya güvenli depolama alanına alındık-
tan sonra bundan sonra yine ithalata ha-
zır olduğunu elektronik ortamda Gümrük 
İdaresine bildirecek. Beyanname yapıla-
cak bundan sonra yine Gümrük İdaresi 
muayene yapıp yapmayacağına karar 
verecek. 2 saatlik süresi var. Muayene 

yoksa vergileri ödeyeceğiz ve malı ithal edeceğiz. Bu süreç 
maksimum 8 saat sürüyor. Havuç burada gözüküyor. 

Artık denetimler eşyanın ithali sırasında değil sonradan 
ticari evraklar ve bilgiler üzerinden yapılacak. Firmalar bu 
süreçleri iyi anlayıp kendi iç süreçlerini de buna uyumlu hale 
getirmeleri çok faydalı olacak. Yeni sistemde operasyon yönü 
azalacak müşavirlik yönü artacak. OKSB yürürlükten kalk-
tığında ne olacak? Mavi hat ortadan kalktığında 30 Nisan 
2017. YYS almadılarsa firmalar yeşil hata gidemeyecekler. 
Ya kırmızıya gidecekler ya da sarıya gidecekler. Bu firmalar 
açısından da bir maliyet ortaya çıkacak. Süreçleri uzayacak. 
Aynı zamanda Gümrük İdareleri için de ek bir külfet ortaya 
çıkacak. Çünkü bütün bu firmaların beyannamelerini takip 
etmek zorunda kalacaklar. OKSB’li firma sayımız 1800 ve 
sadece 35 adet yetkilendirilmiş yükümlü var. Bu bir sorun 
olacak.

Tüpraş Gümrük / Antrepo Koordinatörü Suat Öğretmen:  
“Sonradan kontrol sürecinin en büyük rahatlığı firmaların 
kendi evlerinde denetime girmelerinin rahatlığı. Bütün bel-
gelerinizi kendi ticari kayıtlarınızdan çıkararak hemen su-
nabilirsiniz. Sonradan kontrol denetimlerinin başlıca unsuru 
beyanınızın ticari kayıtlarınızla eşleşiyor olmasıdır. Teftiş 
ekibinin de bunları tespit ediyor olmasıdır. 

YYS’nin firmalara getirdiği en büyük yenilik; yeşil hat 
uygulamasıdır. Siz gerekli belgeleri Gümrük İdaresine suna-
biliyorsanız yeşil hattan faydalanabiliyorsunuz. Bizim bek-
lentimiz yeşil hattın kapsamının genişletilmesidir.  Akarya-
kıtta da bu hattın oranının (şu anda hiç uygulaması yokta) 
en azından bir oranda uygulamaya başlanması. 

Temelde YYS ile OKS belgesi arasında yeşil hat dışında 
çok bir fark yok. Çünkü yerinde gümrüklemeyi yeşil hatla bir 
şekilde uyguluyorsunuz.”
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Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının, “Araştırma, 
Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesine İliş-
kin Uygulama ve Denetim Yönetmeliği”, Resmi Gazete’de 
yayımlandı.

 Ar-Ge, tasarım ve destek personelinin ücretlerinin, dok-
toralılar ile temel bilimler alanlarından birinde en az yük-
sek lisans derecesine sahip olanlar için yüzde 95’i, yüksek 
lisanslılar ile temel bilimler alanlarından birinde lisans de-
recesine sahip olanlar için yüzde 90’ı ve diğerleri için yüzde 
80’i gelir vergisinden müstesna olacak.

Yönetmelik, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştir-
me ve Destekleme İdaresi Başkanlığı Kurulması Hakkında-
ki Kanuna göre kurulan teknoloji merkezleri (teknoloji mer-
kezi işletmeleri), Türkiye’deki Ar-Ge merkezleri ile tasarım 
merkezleri, Ar-Ge ve yenilik projeleri, tasarım projeleri, re-
kabet öncesi iş birliği projeleri ile teknogirişim sermayesine 
ilişkin destek ve teşviklere yönelik uygulama, denetim usul 
ve esaslarını kapsıyor.

Buna göre, teknoloji merkezi işletmelerinde, Ar-Ge 
merkezlerinde, kamu kurum ve kuruluşlarıyla kanunla ku-
rulan, teknoloji geliştirme projesi anlaşmaları kapsamında 
uluslararası kurumlardan, kamu kurum ve kuruluşlarından 
Ar-Ge projelerini desteklemek amacıyla fon, kredi kullanan 
vakıflar tarafından veya uluslararası fonlarca desteklenen 
Ar-Ge ve yenilik projelerinde, rekabet öncesi iş birliği pro-
jelerinde ve teknogirişim sermaye desteklerinden yararla-
nanlarca gerçekleştirilen Ar-Ge ve yenilik harcamalarının 
tamamıyla kanun kapsamındaki kurum ve kuruluşlar ta-
rafından desteklenen tasarım projelerinde ve tasarım mer-
kezlerinde gerçekleştirilen sınırlı tasarım harcamalarının 
tamamı kurum ve ticari kazancın tespitinde indirim konusu 
yapılacak.

Bakanlar Kurulunca belirlenen kriterleri haiz Ar-Ge 
veya tasarım merkezlerinde, ayrıca o yıl yapılan Ar-Ge ve 
yenilik veya tasarım harcamalarının, bir önceki yıla göre 
artışının yüzde 50’sine kadarı da anılan esaslar dahilinde 
indirim konusu edilebilecek. 

 Gelir vergisi stopajı teşviki 
Teknoloji merkezi işletmelerinde, Ar-Ge merkezlerinde, 

kamu kurum ve kuruluşlarıyla kanunla kurulan, teknoloji 
geliştirme projesi anlaşmaları kapsamında uluslararası ku-
rumlardan ya da kamu kurum ve kuruluşlarından Ar-Ge, 
yenilik veya tasarım projelerini desteklemek amacıyla fon 
veya kredi kullanan vakıflar tarafından veya uluslararası 
fonlarca desteklenen ya da TÜBİTAK tarafından yürütülen 
Ar-Ge ve yenilik projeleriyle rekabet öncesi iş birliği proje-
lerinde ve teknogirişim sermaye desteklerinden yararlanan 
işletmelerde çalışan Ar-Ge ve destek personeliyle, kanun 
kapsamındaki kurum ve kuruluşlar tarafından desteklenen 
tasarım projelerinde ve merkezlerinde çalışan, tasarım ve 
destek personelinin, bu çalışmaları karşılığında elde ettik-
leri ücretlerinin doktoralılar ile temel bilimler alanlarından 
birinde en az yüksek lisans derecesine sahip olanlar için 

yüzde 95’i, yüksek lisanslılar ile temel bilimler alanların-
dan birinde lisans derecesine sahip olanlar için yüzde 90’ı 
ve diğerleri için yüzde 80’i gelir vergisinden müstesna ola-
cak.

Ar-Ge, tasarım ve destek personelinin ücretlerine ilişkin 
teşvik, Gelir Vergisi Kanununun ilgili maddesinde yer alan 
düzenlemeye göre, 31 Aralık 2023 tarihine kadar vergiden 
muaf tutulması yerine, muhtasar beyanname üzerinden ta-
hakkuk eden vergiden asgari geçim indirimi uygulandıktan 
sonra terkin edilerek uygulanacak.

Gelir vergisi stopajı teşvikinin hesaplanmasında, bu 
kapsamdaki personelin fiilen Ar-Ge, yenilik veya tasarım 
faaliyetlerine ayırdıkları zamanın toplam çalışma zamanı-
na oranı dikkate alınacak. Tam zamanlı olarak çalışanların 
hak kazanılmış hafta tatili ve yıllık ücretli izin süreleri ile 
Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkında Kanunda belir-
tilen tatil günlerine isabet eden ücretler de teşvik kapsa-
mında değerlendirilecek. Haftalık 45 saatin üzerindeki ve 
ek çalışma sürelerine ilişkin ücretler bu teşvikten faydala-
namayacak. 

Söz konusu teşvikten yararlanacak destek personelinin 
tam zaman eşdeğeri sayısı, toplam tam zaman eşdeğer Ar-
Ge veya tasarım personeli sayısının yüzde 10’unu aşama-
yacak.

Sigorta primi desteği 
Kamu personeli hariç olmak üzere, teknoloji merkezi 

işletmelerinde, Ar-Ge merkezlerinde, kamu kurum ve kuru-
luşlarıyla kanunla kurulan veya teknoloji geliştirme projesi 
anlaşmaları kapsamında uluslararası kurumlardan ya da 
kamu kurum ve kuruluşlarından Ar-Ge projelerini destek-
lemek amacıyla fon veya kredi kullanan vakıflar tarafından 
veya uluslararası fonlarca desteklenen ya da TÜBİTAK ta-
rafından yürütülen Ar-Ge ve yenilik projelerinde, rekabet 
öncesi iş birliği projelerinde ve teknogirişim sermaye des-
teklerinden yararlanan işletmelerde çalışan Ar-Ge personeli 
ile destek personelinin, belirlenen kurum ve kuruluşlar ta-
rafından desteklenen tasarım projelerinde ve tasarım mer-
kezlerinde çalışan tasarım ve destek personelinin, kanun 
kapsamındaki faaliyetleri karşılığında elde ettikleri ücret-
leri üzerinden hesaplanan sigorta primi işveren hissesinin 
yarısı, ücreti gelir vergisinden istisna tutulmuş personelin 
gelir vergisi istisnasının uygulandığı sürece gelir vergisin-
den istisna tutulan ücretleri üzerinden hesaplanan sigorta 
primi işveren hissesinin yarısı, Maliye Bakanlığı bütçesine 
konulacak ödenekten karşılanacak.

Sigorta primi işveren hissesi desteğinden yararlanacak 
destek personelinin tam zaman eşdeğer sayısı toplam tam 
zaman eşdeğer Ar-Ge veya tasarım personeli sayısının yüz-
de 10’unu geçemeyecek.

Kapsama giren personelin Ar-Ge, yenilik veya tasarım 
faaliyetleriyle ilgili çalışmalarının haftalık 45 saati doldur-
ması halinde çalışılan haftaya ilişkin hafta tatili, sigorta 
primi işveren hissesi desteği uygulamasında dikkate alına-

Ar-Ge teşvikine ilişkin ‘uygulama 
yönetmeliği’ Resmi Gazete’de...
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cak.

Damga ve gümrük vergisi istisnası
Kanun kapsamındaki her türlü Ar-Ge ve yenilik faali-

yetleriyle tasarım faaliyetlerine ilişkin olarak düzenlenen 
kağıtlar damga vergisinden muaf tutulacak.

Ar-Ge ve yenilik veya tasarım faaliyetlerinde istihdam 
edilen personele mahsus görevleriyle ilgili olarak yapılan 
ücret ödemeleri nedeniyle düzenlenen kağıtlar ile kanun 
kapsamına giren sigortalılar için düzenlenecek aylık prim 
ve hizmet belgeleri için damga vergisi alınmayacak.

Kanun kapsamında yürütülen Ar-Ge, yenilik ve tasa-
rım projeleriyle ilgili araştırmalarda kullanılmak üzere 
ithal edilen eşya, gümrük vergisi ve her türlü fondan, bu 
kapsamda düzenlenen kağıtlar ve yapılan işlemler damga 
vergisi ve harçtan muaf olacak.

Ar-Ge merkezi, tasarım merkezi ve rekabet öncesi iş 
birliği projelerinin değerlendirme ve denetimi, 5 üyeden 
oluşan Değerlendirme ve Denetim Komisyonu tarafından 
yapılacak. 

Bakanlıkça ilan edilen teknoloji alanlarında yer alan 
rekabet öncesi iş birliği projeleri destek kapsamında değer-
lendirilecek. Rekabet öncesi iş birliği projelerinde birden 
fazla kuruluşun yer alması zorunlu olacak. Her bir rekabet 
öncesi iş birliği proje bütçesinin en fazla yüzde 50’sine ka-
darlık kısmı, bakanlık bütçesine konulan ödenekle sınırlı 
olmak üzere geri ödemesiz olarak desteklenebilecek.

Teknogirişim sermayesi desteği
Teknogirişim sermayesi desteğine, örgün öğrenim ve-

ren üniversitelerin herhangi bir lisans programından 1 yıl 
içinde mezun olabilecek durumdaki öğrenci, yüksek lisans 
veya doktora öğrencisi ya da lisans, yüksek lisans veya 
doktora derecelerinden birini ön başvuru tarihinden en çok 
10 yıl önce almış kişiler başvurabilecek. 

Destekten faydalananlara, projelerinin finansmanında 
kullanılmak üzere gelir ve kurumlar vergisi mükellefleri 
tarafından sağlanan sermaye desteklerinin beyan edilen 
gelirin veya kurum kazancının yüzde 10’unu ve öz serma-
yenin yüzde 20’sini aşmayan kısmı, Gelir Vergisi Kanunu 
uyarınca beyan edilen gelirin ve Kurumlar Vergisi Kanu-
nunun ilgili maddesine göre kurum kazancının tespitinde 
indirim konusu yapılabilecek. İndirim konusu yapılacak 
tutar, yıllık olarak 500 bin lirayı aşamayacak. 

Kanun hükümlerinin ihlali veya destek ve teşvik unsur-
larının amacı dışında kullanılması durumunda, zamanında 
tahakkuk ettirilmemiş vergiler yönünden vergi ziyası doğ-
muş sayılacak ve ziyana uğratılmış vergiler gecikme faizi 
ve vergi ziyası cezasıyla birlikte tahsil edilecek. Sağlanan 
vergi dışı destekler ise Amme Alacaklarının Tahsil Usulü 
Hakkında Kanun hükümlerine göre ve gecikme zammıyla 
alınacak.

Destek ve teşvik uygulamalarına yönelik olarak yapılan 
başvuruların değerlendirme ve izleme süreçleriyle denetim 
faaliyetlerinde görev alan kişilere sunulan bilgi ve belgeler, 
işletmeye ait “ticari gizli bilgi” veya “hizmete özel bilgi” 
olarak kabul edilecek ve üçüncü kişilere aktarılamayacak.

Yönetmelik, 1 Mart 2016’dan geçerli olmak üzere yü-
rürlüğe girdi.

Yönetmelikle, 31 Temmuz 2008 tarihli ve 26953 sayılı 
Resmi Gazete’de yayımlanan Araştırma ve Geliştirme Faa-
liyetlerinin Desteklenmesine İlişkin Uygulama ve Denetim 
Yönetmeliği yürürlükten kaldırıldı.

“İmalat sektöründe faaliyet gösteren KOBİ’ler için, 
faiz üst limitinin 300 bin liraya kadar olan yerli makina 
alım kredilerinde, faizin tamamı KOSGEB tarafından 
karşılanacak”

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, imalat 
sektöründe faaliyet gösteren KOBİ’ler için, faiz üst lim-
iti 300 bin liraya kadar olan yerli makina alım krediler-
inde, faizin tamamının Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri 
Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) 
tarafından karşılanacağını bildirdi.

Bakan Faruk Özlü, KOSGEB’in “Kredi Faiz Desteği”ne 
ilişkin açıklamalarda bulundu.

Kredi Faiz Desteği programları ile KOSGEB tarafından 
küçük ve orta büyüklükteki i·şletmelere, uygun koşullarda 
finansal destek temin ettiklerini belirten Özlü, böylece 
KOBİ’lerin üretim, kalite ve standartlarını artırmalarını, 
finansman sorunlarının çözümünü kolaylaştırmayı, istih-
dam yaratmalarını ve uluslararası düzeyde rekabet etme-
lerini sağlamayı hedeflediklerini anlattı.

Özlü, imalatçı KOBİ’lere yönelik kredi faiz desteğinin 
uygulanmasına dair icra kararının onaylandığına işaret 
ederek, “Bankalarla yapılacak protokollerin ardından, 
KOBİ’ler alacakları yerli makine bedelinin faizi kadar, 
kredi faiz desteğinden faydalanabilecekler.” diye konuştu.

 “Destek, KOBİ’ler için önemli bir fırsat”
Desteğin kredi vadesinin ilk 6 ayının ödemesiz, geri-

ye kalan kısmının ise üçer aylık eşit taksitler halinde to-
plam 36 ayda geri ödeneceğini söyleyen Özlü, “İmalat 
sektöründe faaliyet gösteren KOBİ’ler için, faiz üst lim-
itinin 300 bin liraya kadar olan yerli makine alım kredi-
lerinde faizin tamamı KOSGEB tarafından karşılanacak.” 
ifadesini kullandı.

Özlü, kredi faiz desteğinin imalat sektöründe faaliyet 
gösteren KOBİ’ler için önemli bir fırsat olduğuna dikkati 
çekerek, işletmelere söz konusu destekten yararlanmaları 
için çağrıda bulundu.

KOSGEB olarak kredi faiz desteği yanında farklı 
destekler üzerinde çalıştıklarına da değinen Özlü, söz 
konusu destekten faydalanmak isteyen ve teminat sıkıntısı 
çeken işletmelerin sorunlarının giderilmesi için Kredi Ga-
ranti Fonu AŞ ile bir protokol düzenleneceğini kaydetti.

KOSGEB’TEN İMALATÇI 
KOBİ’LERE KREDİ FAİZİ DESTEĞİ
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Anadolu Sağlık Merkezi Kardiyoloji Uzmanı Dr. 
Gürsel Ateş, kalp hastalıkları için önemli bir 
risk faktörü olarak kabul edilen kolesterol hak-

kında önemli açıklamalarda bulundu:
“Kalp hastalıkları için önemli bir risk faktörü olarak 

kabul edilen kolesterol, ihmale gelmemesi gereken bir konu 
olduğu halde son dönemlerde medyada yapılan tartışmalar 
toplumun da kafasını karıştırıyor. Öyle ki, ilaç kullanan 
pek çok kalp ve diyabet hastası, medyadaki tartışmaları 
yanlış yorumlayarak ilaçlarını bıraktılar. Bu da kalp da-
mar hastalıklarından kayıpları ve hastaneye yatışları ar-
tırdı. Toplumda giderek artan bu yanlış algının değişmesi 
gerekiyor ve kolesterol tedavisinde bilinenin aksine rakam-
lara göre değil, her hastanın kendi sağlık değerlerine göre 
değerlendirilme yapılmalı.” 

İyi kolesterol’ü, dokulardaki kolesterolü toparlayıp ka-
raciğere getiren kamyonlar olarak tasvir eden Dr. Ateş, bu 
kamyonlar ne kadar fazla ise dokularda kolesterol birik-
mesinin o kadar az olduğunu, çünkü kullanılmayan koles-
terolü karaciğere taşıyarak birikmeyi engellediğini söylü-
yor. Karaciğeri bir fabrikaya benzeten ve kötü kolesterol 
üretiminin kaynağı olarak gösteren Dr. Ateş şu bilgileri 
veriyor: 

“Kötü kolesterol üretiminin yüzde 80’ini karaciğer ya-
pıyor. Gece uyuduğumuzda karaciğerimiz tüm malzemele-
rin üretimine başlıyor. Ve o dönemde ürettikleri malzeme-
lerden biri de kolesterol. 

Tabii herkesin karaciğerinin üretim kapasitesi farklı; 
yani kötü kolesterolü yüksek olan hastaların büyük çoğun-
luğu, maalesef çalışkan bir karaciğere sahipler. O nedenle 
üretim fazlaları damar duvarında birikerek damarlarının 
daha erken yaşlanmasına neden oluyor.”

Ne iyi ne de kötü kolesterole giren, “çok düşük ağır-
lıklı” denilen aradaki kolesterollerin varlığından söz eden 
Dr. Ateş, kaynağı trigliserid olan bu kolesterollerin kötü 
kolesterol kadar damar sertliğini artıran faktörler olduğu-
nu söylüyor. “Normalde trigliseridin maksimum seviyesi 
150’dir. Fakat kişi problemli bir metabolizmaya sahipse 
ve yağlı bir diyet tüketiyorsa trigliseridi de çok yüksektir” 
diyen Dr. Ateş, trigliseridin kötü kolesterol kadar önemli 
bir kavram olduğuna dikkat çekiyor.

- Yaşam şekli değişiklikleri iyi kolesterolü 
yüzde 30 civarında yükseltebilir

Henüz iyi kolesterolü yükselten ilaçların olmadığını an-
cak bu konuda çok ciddi çalışmaların yapıldığını hatırla-
tan Dr. Ateş, kötü kolesterolü düşürmeye odaklandıklarını 
söylüyor ve yaşam şekli değişiklikleri, düzenli egzersiz ve 
doğru beslenme ile iyi kolesterolü yüzde 30 civarında yük-

seltmenin mümkün olabileceğini belirtiyor.
Doğduğumuzdan itibaren kötü kolesterolün vücudumuz-

da var olduğunu ifade eden Dr. Ateş, “Karaciğer açısından 
kötü bir genetikten geliyorsanız, kötü kolesterol sizin be-
bekliğinizde de var oluyor. Tiroit hastalığınız olmadığı du-
rumlarda hayvansal ağır gıdalardan çok fazla besleniyor-
sanız, karaciğeriniz yaşlanmanızla birlikte %10 oranında 
kötü kolesterol üretiminde artış gösterebilir. Bunun dışında 
kolay kolay değişmez. Çevresel etmenlerle kötü kolesterol 
üretimi artmaz, çünkü üretim sabittir” diyor. Kolesterolü-
nün yükseldiğini hissettiği için hastaneye geldiğini söyleyen 
hastaların varlığına da değinen Dr. Ateş, bunun büyük bir 
yanılgı olduğunu şu sözleriyle ifade ediyor: “Hasta koleste-
rolünün yükseldiğini asla hissedemez; çünkü vücutta bunu 
hissedebilecek bir mekanizma yoktur. Bunun ancak komp-
likasyonları hissedilebilir.”

- Shape sistemi ile kalp krizi riski belirleniyor
Kalp Krizini Önleme ve Azaltma Derneği’nin Asya’da 

örnek hastanesi olan Anadolu Sağlık Merkezi, bünyesinde-
ki Shape organizasyonu ile kalp krizi riski için bir tablo 
üzerinden çalışıyor. Her hastayı kendi riskiyle değerlendi-
rip kolesterol tedavisine başladıklarını söyleyen Dr. Ateş, 
“Örneğin, kalp krizi geçirmemişseniz kötü kolesterolünüz 
130’un altında, kalp krizi geçirmişseniz 100’ün altında ol-
malı gibi hedefler vardı. Geçen yıl itibariyle bunu bıraktık, 
çünkü kötü kolesterolün kişiye göre yüksek veya düşük de-
ğeri değişiyor. Artık var olan yüksek kolesterolü yüzde 40-
50 oranında azaltmayı hedefliyoruz” diyor.

Dr. Gürsel Ateş
Anadolu Sağlık Merkezi 

Kardiyoloji Uzmanı

Kolesterol tedavisinde karar 
mekanizması rakamlar değil, “siz”siniz!

Anadolu Sağlık Merkezi Kardiyoloji Uzmanı Dr. Gürsel Ateş, son dönemlerde tartışılan kolesterol teda-
visiyle ilgili açıklamalarda bulundu. Dr. Gürsel Ateş’e göre; kolestrerol tedavisinde karar mekanizması 

hastanın kendisi.
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Ticari ve Teknolojik İşbirliği Teklif ve Talepleri

Referans No: BRFR20151129001
Ahşap, metal ve cam malzemeden mağaza mobilyası tasarımı 
yapan Fransız firma bu ve benzeri malzemeler ile üretim yapabi-
lecek imalatçılar aramaktadır.

Referans No:  BRHU20150730001
Araba parçası ve lastik ticareti yapan Macar bir firma araba 
yedek parçası ve bakım ürünleri tedariği yapacağı firmalar ara-
maktadır.

Referans No:  BRGR20160627001
Gıda, un, hayvan yemi geri dönüşüm için makine ekipmanları 
üretimi ve ticareti yapan Yunan firma gıda işleme makinesi ima-
latı yapan işletmelerin temsilciliğini ve distribütörlüğünü almak 
istemektedir.

Referans No:  TOLV20160616001
İç arızaları tespit etmek için güç trafosu teşhis yöntemi ve ci-
hazı üreten firma teknik işbirliği anlaşması yapacak ortaklar 
aramaktadır.

Referans No:  BODE20160706001
Özellikle olumsuz çevre ve iklim koşullarında bulunan nesneler 
için metal yüzeyler ve beton korozyona karşı koruma kaplama-
ları için dağıtım ve satış ortağı aramaktadır.

Referans No:  TOSI20160629001
Bir Sloven araştırma enstitüsü, aromatik bileşiklerin nitrasyonu 
için bir yöntem geliştirdi. Bu metot, süreci daha güvenli, daha 
seçici ve çevre dostu hale getirerek konsantre sülfürik asit kul-
lanmaksızın sulu nitrik asit ile nitratlanmış aromatik bileşikleri 
üretmek için kullanılabilir. Bu prosedür, gizli know-how olarak 
pazarlanmaktadır. Araştırma enstitüsü, başta kimya endüstri-
sinde olmak üzere enstitü teknolojisi lisanslama ile ilgilenen iş 
ortakları aramaktadır.

Referans No:  BONL20150811001
Bir Hollandalı üretici, asma tavan için yaratıcı bir LED aydın-
latma yöntemi geliştirdi. LED ışıklı fotoğraf panelleri, kapalı bir 
alana gökyüzü keskin görüntüleri yansıtarak alanı hoş bir orta-
ma çevirmektedir. Üretici, ürünlerini aktif olarak pazarlamak 
için girişimci ortaklar (ticari acente, dağıtım hizmetleri ve lisans 
sözleşmesi) aramaktadır.

Referans No:  BRUK20160408001
Güney Batı İngiltere’de ödüllü doğal hayat ürünleri konusunda 
faaliyet gösteren firma Avrupa’nın önde gelen tasarımcıların, 
üreticilerin ve yaban hayatı habitatlarının ve diğer doğa ürünleri 
tedarikçilerinden biridir. Firma, ürün yelpazesi için odun yerine 
biyoplastik kullanmayı hedeflemektedir. Tedarik ve üretim için 
ortaklar aramaktadır.

Referans No:  BRIT20150519001
Endüstriyel otomasyon alanında faaliyet gösteren İtalyan bir 
firma, otomotiv robotik sanayi için makine imalatı yapan firma-
ların distribütörlüğünü almak istemektedir.

Referans No:  BRDK20160721001
Danimarkalı lamba tasarımcısı yüksek kaliteli karton ambalaj 
işi yapan ortaklar aramaktadır.

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


