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Rusya’nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov, 
Rusya’nın Ankara Büyükelçiliği ve Çankaya Bele-
diyesi işbirliğiyle gerçekleştirilen “Gezgin Gözüyle 

Kaliningrad’dan Kamçatka’ya Rusya” adlı konulu fotoğraf 
sergisinde, açılış konuşmasını yaptığı sırada, silahlı saldırıya 
uğradı. Ağır yaralanan Karlov, hayatını kaybetti.

- Erdoğan, Putin’e bilgi verdi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya’nın Ankara 

Büyükelçisi Andrey Karlov’un silahlı saldırı sonucu öldürülme-
si hakkında, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’i arayarak 
bilgi verdi. Görüşme hakkında açıklama yapan Cumhurbaşkan-

lığı Sözcüsü İbrahim Kalın, “Cumhurbaşkanımız, Rusya Devlet 
Başkanı Putin’i telefonla arayarak saldırı hakkında bilgi ver-
di.” ifadesini kullandı.

- Binali Yıldırım: Türkiye ile Rusya arasındaki 
ilişkilerin zarar görmesine izin verilmeyecektir

Başbakan Binali Yıldırım, Rus Büyükelçi Karlov’un silahlı 
saldırı sonucu öldürülmesine ilişkin, yaşanan bu menfur ola-
yın Rusya ile Türkiye arasında devam eden ve gelişmekte olan 
ilişkileri bozmaya yönelik olduğunun altını çizerek, Türkiye ile 
Rusya arasındaki ilişkilerin zarar görmesine izin verilmeyece-
ğine ve terörün tuzağına düşülmeyeceğine dikkati çekti.

Rusya’nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov 
menfur bir suikast sonucu hayatını kaybetti

KSO Yönetim Kurulu Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, Karlov’un yaşamını yitirdiği menfur terör saldırısı nedeniyle 
derin bir üzüntü duyduklarını ifade ederek “Sayın Büyükelçi Karlov’un ailesinin ve Rus halkının üzüntüsünü en 

kalbi duygularla paylaşıyoruz.” dedi. “ Sayın Karlov’ la birlikte gerçekleştirdiğimiz çalışmalarda  görüşmelerimiz 
olmuştu. Kendisini kaybetmenin büyük üzüntüsünü yaşıyorum. Zeytinoğlu, Bu üzücü olayın terörün her türlüsü ile 
mücadelenin önemini bir kez daha gösterdiğini belirterek Rusya ve Türkiye’nin tarihsel ve köklü ilişkilerinin, bu 

saldırıyı gerçekleştirenlerin amaçlarına ulaşmalarına da asla izin vermeyeceğini söyledi.

Andrey Karlov; 1954 yı-
lında Moskova’da doğdu. 
Karlov, 1976’da Moskova 
Devlet Uluslararası İlişkiler 
Enstitüsü’nden, 1992 yılında 
ise Diplomasi Akademisi’nden 
mezun olarak yüksek öğre-
nimini tamamladı. Karlov, 
1976’dan beri diplomatik alan-
da çalışmalarını sürdürüyordu.

Karlov, 2007-2013 döne-
minde de ülkesinin Dışişleri 
Bakanlığı Konsolosluk İşleri 
Genel Müdür Yardımcısı ve Ge-
nel Müdürü olarak görev yaptı. 
Büyükelçi Karlov, 2013 yılı-
nın Temmuz ayından bu yana 
Rusya’nın Ankara Büyükelçisi 
olarak görevini sürdürüyordu. 

Korece ve İngilizce bilen Karlov, evli ve bir çocuk babasıydı.

Rusya’nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov, Mayıs 2015’te Tataristan Cumhurbaşkanı Rustam Minnihanov başkan-
lığıdaki resmi heyetin Kocaeli ziyareti sırasındaki toplantı ve etkinliklerde yer almış, iki ülke ve bölge ilişkilerinin 
geliştirilmesi için çaba göstermişti.
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Kocaeli şehitlerini uğurladı
21 yaşındaki Abdülsamet 

Özen, memleketi Kocaeli’nin 
Kandıra ilçesinde toprağa veril-
di. Şehidin Türk bayrağına sarılı 
tabutu, babaevinde alınan helal-
liğin ardından Kandıra ilçesin-
deki Süllü Camisi’ne götürüldü.

Şehidin babası Hüseyin Özen, 
annesi Hayriye Özen, 2 karde-
şi ile yakınları güçlükle ayakta 
dururken, evin önünde toplanan 
yaklaşık 2 bin kişi tekbirler ge-
tirerek şehidin cenazesini karşı-
ladı. Kocaeli Sanayi Odası Baş-
kanı Ayhan Zeytinoğlu’nun da 
katıldığı cenaze töreninde Kör-
fez Kaymakamı Hasan Hüseyin 
Can, Körfez Belediye Başkanı 
İsmail Baran, Kandıra Belediye 
Başkanı Ünal Köken, sivil top-
lum kuruluşlarının temsilcileri 
ve vatandaşlar, Körfez Müftüsü 
Hasan Erdoğan’ın okuduğu dua-
lara eşlik ederken, helallik alın-
dı. Şehidin cenazesi daha sonra 
cenaze namazı için Kandıra Sül-
lü Köyü’ne götürüldü.

Kocaeli’nin diğer şehidi ise 20 yaşındaki Ulaştırma Er Raşit Yücel’di. Cengiz Topel Askeri Havaalanı’ndan alınan şehidin ce-
nazesi, Fatih Mahallesi’ndeki babaevine getirildi. Evin önünde helallik alınmasının ardından İGSAŞ Camisi’nde ikindi namazına 
müteakiben cenaze töreni düzenlendi. Şehidin babası Ferit Yücel, haberi Macaristan’da aldı. Körfez’e gelirken gözyaşlarına hakim 
olamadı. Şehidin annesi Şükran Yücel, Eylül ayında asker uğurlamasında ellerine kına yakarak askere gönderdiği oğlunun Türk 
bayrağına sarılı tabutuna bakarak ağladı. Şehidin annesi Şükran, babası Ferit, kız kardeşi Derya ve yakınları güçlükle ayakta 
durdu.

İkindi namazına müteakip kılınan cenaze namazına Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı 
İbrahim Karaosmanoğlu, Kocaeli Valisi Hasan Basri Güzeloğlu, Kocaeli Sanayi Odası Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, Donanma Ko-
mutanı Oramiral Veysel Kösele, Garnizon Komutanı Korgeneral Metin Gürak, Kocaeli milletvekilleri, belediye başkanları, askeri 
erkan ve yaklaşık 10 bin kişi katıldı. Cenaze namazının ardından şehidin cenazesi askeri törenle taşındı. Şehidin cenazesi toprağa 
verilmek üzere Körfez Şehitliği’ne götürüldü.

Kayseri’de bombalı araçla düzenlenen saldırı-
da şehit olan 14 askerden 2’si, memleketleri 
Kocaeli’de binlerce vatandaşın eşliğinde son 

yolculuklarına uğurlandılar.
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[Başkan’dan mektup ►

Terörü lanetlediğini söyleyen KSO 
Yönetim Kurulu Başkanı Ayhan Zey-
tinğlu “Türk Silahlı Kuvvetleri’nin ve 
güvenlik güçlerinin teröre karşı yaptığı 
bütün çalışmaları  destekliyor, İstanbul ve 
Kayseri’deki patlamalarda hayatını kay-
beden şehitlerimizi rahmetle anıyoruz.” 
dedi. 

Kocaeli’nin savunma sanayinin yer-
lileşmesine yönelik projelerde daha aktif 
görev alması için çalışacaklarını söyledi. 

Türkiye’nin jeopolitik konumu gere-
ği stratejik öneme sahip Türk Savunma 
Sanayinin, aynı zamanda ekonominin 
gelişimine de önemli katkılar sağladığına 
dikkat çeken Ayhan Zeytinoğlu “Dolayı-
sıyla savunma sanayini; sanayileşmenin 
ve kalkınmanın önemli bir parçası olarak 
görüyor ve önemsiyoruz.” dedi.

Kocaeli’nin bir sanayi kenti olmasına 
karşın, savunma sanayine yeteri kadar 
katkı veremediğine dikkat çeken Başkan 
Zeytinoğlu Kocaeli’nin savunma sanayi-
nin illere göre dağılımında Kocaeli’nin 
üçüncü sırada olduğunu belirterek şöyle 
konuştu:

“Türkiye genelinde savunma sanayin-
de faaliyet gösteren firmaların yüzde 48’i 
Ankara’da ve yüzde 33’ü İstanbul’da yer 
alıyor. İlimiz ise yüzde 4 ile üçüncü sırada 
yer alıyor. 

Örneğin; ASELSAN’ın tedarikçisi 
firmaların yüzde 56’sı Ankara’da, yüzde 
27’si İstanbul’da, yüzde 5’i İzmir’de ve 
yüzde 4’ü Kocaeli’nde yer alıyor. 

İlimiz sınırlarında yer alan Deniz 
Kuvvetleri ve Donama Komutanlığı’nın 
tedarikçilerinin ise sadece yüzde 2’si 
Kocaeli’ndendir.

Oysa İlimizin sanayi gelişimi, savun-
ma sanayinin tedarikçisi olmaya son de-
rece uygundur.”

Kocaeli Sanayi Odası olarak; 
Kocaeli’nde savunma sanayinin gelişi-
mi için “Savunma Sanayi Yerlileştirme 
Projesi” geliştirdiklerini hatırlatan Ay-
han Zeytinoğlu projenin amacını “Bu 

proje ile amacımız; Türk savunma sana-
yindeki yerlileşme oranını artırmaktır.” 
şeklinde açıklayarak işbirliği çabala-
rından ötürü; “Deniz Kuvvetleri ve Do-
nama Komutanlığı’na, ASELSAN’a ve 
ROKETSAN’a teşekkür ediyorum.

Bu kurumlarımız ürün tedarikinde 
yerlileştirme çalışmalarında hem çok is-
tekli, hem de büyük bir çaba içerisindeler. 
Ancak firmalarımız tarafında eksiklikler 
var. Bu firmaların desteklenmesi gerekti-
ğini tespit ettik.” dedi.

Başkan Zeytinoğlu Kocaeli’nin savun-
ma sanayinde rolünün geliştirilmesine yö-
nelik olarak şu değerlendirmeleri yaptı:

“Savunma sanayiye tedarikçi olabil-
menin şartları oldukça maliyetli. Örneğin 
tesis güvenlik belgesi olmayan firmaları-
mız, ihalede elenebiliyorlar. Bu belgeyi 
almanın da ciddi bir yatırım maliyeti var. 
Bu yatırımların Milli Savunma Bakanlığı 
tarafından, belli oranlarda desteklenebi-
leceğini düşünüyoruz.

Diğer taraftan, askeri standartlar için 
testlerin ülkemizde yapılamıyor olması ve 
maliyetlerinin çok yüksek olması, firma-
larımızın bu sektörle iş yapmalarına engel 
oluyor.

Bu noktada da Bakanlığın planlarında 
yer alan ve askeri standartlar için testle-
rin yapılıp sertifikalandırılacağı merkezin 
yapımının hızlandırılmasını istiyoruz.”

Savunma Sanayi Yerlileştirme Proje-
si  kapsamında bugüne kadar KSO olarak 
yapılan çalışmaları da özetleyen Başkan 
Zeytinoğlu şöyle konuştu:

“*Öncelikle savunma sanayine teda-
rikçi olmak isteyen üyelerimizin envante-
rini çıkardık. 218 firmamız var. 

*Tedarikçi Günü Etkinlikleri yaptık. 
Bu etkinliklerde 430 ikili iş görüşmesi 
yapıldı. 

*Üyelerimize (49 adet) ziyaretler ger-
çekleştirdik.

*SANTEK fuarında, bu kurumlarımız 
birer standla yer almalarını sağladık.

4’üncü SANTEK Doğu Marmara Sa-

nayi ve Teknoloji Fuarımız önümüzdeki yıl 
2-5 Kasım 2017 tarihinde düzenlenecek.

Fuarda yine bu kurumlarımızı ağırla-
mayı ve üyelerimiz ile ikili iş görüşmeleri 
yaptırmayı planlıyoruz.

Bu çabalarımızın güzel sonuçlarını 
almaya başladık. Size iki başarı hikaye-
sinden bahsedeceğim.

Üyemiz Akım Metal, Aydın Sınıfı 
Donanma Gemilerinin, PAP cihazı yatay 
motor onarımını gerçekleştirdi. Bir son-
raki aşama bu motorların üretimi olacak.

Bir başka örnek; DYO gemilerin dış 
platformlarının boyanmasında kullanılan 
antifouling boya ürünlerinin yerlileştiril-
mesi çalışmasıydı. Bu örnekleri daha da 
çoğaltmak istiyoruz.

Tabii, tüm bu çalışmalarımız sonun-
da İlimizde bir Savunma Sanayi Kümesi 
oluşturarak, belli sistemlere teklif verecek 
konsorsiyumu sağlamayı hedefliyoruz. Bu 
kapsamda Bilim, Sanayi ve Teknoloji 
Bakanlığı’nın Hibe Programlarından fay-
dalanacağız. Bu vizyonda, İlimiz Bakanı-
nın Milli Savunma Bakanı olması, elimizi 
daha da güçlendiriyor!

Kocaeli sanayicilerinin hükümetten 
beklentilerini de dile getiren Başkan Zeyti-
noğlu bu beklentilerin 6 Ekim’de TOBB’un 
9’uncu Ticaret ve Sanayi Şurası’nda Baş-
bakan Binali Yıldırım’a sunduğunu ifede 
ederek beklentileri şöyle özetledi: 

“*Limanlarımızın ve OSB’lerimizin 
yük taşımacılığı için demiryolu bağlantı-
sını ve personel taşınması için Gebze ve 
İzmit’e Marmaray hattının getirilmesi,

*Güney Otoyolu projesinin 2017 yılın-
da ihale edilmesi,

*Körfez İlçemizin 3. Köprü Otoyoluna 
bağlanması,

*Bu yatırımların finansmanı için mev-
cut il yatırım harcamalarının, İlimizde 
üretilen katma değer ile orantılı olması,

*Petrol dışı ürünlerin depolandığı an-
trepolarda millileşmeyen ürünler için uy-
gulanan teminat oranının düşürülmesi,

*Cengiz Topel havaalanımızdan 3-4 

Kocaeli, savunma sanayinin 
yerlileştirilmesi sürecinde aktif olacak

KSO Yönetim Kurulu Başkanı  Ayhan Zeytinoğlu;



�Kocaeli Odavizyon

İlimize günlük düzenli seferlerin yapılması,
*İlimizde kentsel dönüşümün hızlandırılması ve
*Son olarak; meslek liselerindeki devlet desteğinin öğrenci başı 10 bin TL’ye 

çıkartılması...
Kocaeli’nin vergi tahsilatında ikinci sırada yer aldığını, buna karşın  üretimi 

Kocaeli’de yapmalarına karşın birçok firmanın merkezinin İstanbul’da olması ne-
deniyle vergilerini İstanbul’da ödediklerini dile getiren Başkan Zeytinoğlu şöyle ko-
nuştu:

“İlimiz İstanbul’dan sonra toplanan vergilerin 12’sini karşılayan ikinci il. Kişi 
başı ödediğimiz vergi ise 27.684 TL ile birinci sırada. Bu rakam; Odamız üyesi 582 
firmamızın merkezinin, çoğunluğu İstanbul (527 firma) olmak üzere, farklı illerde 
yer almasına rağmendir. Bu firmalarımız gelir ve kurumlar vergisini, çoğunluğu 
İstanbul olmak üzere Kocaeli dışındaki illerde ödüyorlar. Kocaeli merkezli 1.464 
firmanın toplam karı 3,4 milyar TL iken, sadece İstanbul merkezli 527 üyemiz fir-
manın toplam karı 6,2 milyar TL’dir. Bu istatistikten; İstanbul’un Kocaeli’ne öde-
nen verginin iki katını sadece Kocaelili firmalardan aldığı görülmektedir. Dolayı-
sıyla Büyükşehir Belediyemizin burada ciddi kaybı oluşmaktadır. Bu firmalarımız 
Kocaeli’nin kaynaklarını kullanıyor, Büyükşehir Belediyesinin tüm hizmetlerinden 
yararlanıyor, atıklarını İlimizde bertaraf ediyor. Biz şirketlerin merkezlerini üre-
timlerini yaptıkları illere taşımalarını bekleyemeyiz. Ancak, vergilerini üretimini 
yaptıkları il içerisinde ödemelerini istiyoruz. Eylül ayı Meclis toplantımıza katılan 
Maliye Bakanımıza da bu konuyu aktardık.”

İşsizlikle ilgili değerlendirmelerde bulunan Başkan Zeytinoğlu 
işsizliğin artıyor görünmesine rağmen sanayicilerin eleman bul-
makta zorlandıklarını ifad ederek şöyle konuştu:

“Gebze’de bir firmamız 100 kişiyi istihdam etmek için 
İŞKUR’a başvurdu. İŞKUR 6 bin kişiye çağrıya çıkmasına 
rağmen sadece 42 kişiden dönüş oldu. 30 kişi işe alındı. 
Hala iş açığı devam ediyor. İşsizlik oranlarıyla örtüşmediği-
ni görüyoruz. Burada da esas çözümün mesleki eğitim oldu-
ğunu düşünüyoruz. 

Mesleki eğitimdeki yapısal reformların sonucunu uzun va-
dede görebiliriz, ama kalıcı bir çözüm olur. TOBB ve Çalışma 
Bakanlığı’nın işbirliği ile İstihdam Seferberliği isimli bir proje 
başlatıldı. İl düzeyinde Odamız ve İŞKUR ile bu projeyi 
yürüteceğiz. Burada Suriyeli Sığınmacıların 
da meslek edinmelerini sağlayacağız. Mül-
tecilerle ilgili bir Bakanlığın oluşturulma-
sı önerilerimiz arasında yer alıyor.”

Sanayicilerin önünde önemli ar-ge 
fırsatları olduğunu kaydederek bunların 
değerlendirilmesi gerektiğini vurgula-
yan Başkan Zeytinoğlu bu kapsamda 
UFUK 2020 Projesi ile ilgili olarak 
değerlendirmelerde bulundu:

“Başta KOBİ’lerimiz olmak 
üzere, sanayicilerimizin önünde Ar-
Ge için önemli fırsatlar var. UFUK 
2020 için Türkiye olarak; 451 Mil-
yon Euro’luk taahhütte bulunmuş-
tuk. AB Çerçeve Programlarına ül-
kemizin katılımı hala çok yetersiz.

Kocaeli Sanayi Odası olarak bu 
desteklerin öneminin farkındayız ve 
ara yüz olmamız gerektiğini biliyo-
ruz.

Bu kapsamda sanayicilerimizi 
bilgilendirip, bu desteklerin alınması 
konusunda yardımcı olmaya çalışıyo-
ruz.

UFUK 2020’ye proje yazan firmala-
rımıza, pozitif ayrımcılık yapılabileceğini 
düşünüyoruz.

Yeri gelmişken, önümüzdeki yıl Ar-Ge 
Merkezi olmak isteyen firmaların sayısını artır-
mak için Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı-
mız ile işbirliği içerisinde olacağız.” 

ZEYTİNOĞLU: GÜMRÜK BİRLİĞİ 
GÜNCELLEMESİNİ ÖNEMSİYORUZ

Kasım ayında Avrupa Birliği 19’uncu İlerle-
me Raporu yayımlandı. Raporda eleştirilerin 
yanında, yapıcı önerilerin de olmasını bekler-
dik. Bu rapor Türkiye’yi AB’ye yakınlaştırma 
amacına hizmet etmiyor. 
Diğer taraftan, İKV olarak Komisyon’da ger-
çekleştirdiğimiz görüşmelerde, yetkililerin 
sürecin ilerlemesini desteklediklerini ve iliş-
kilerin canlanmasını arzu ettiklerini gördük. 
Ancak Türkiye’nin AB sürecine ivme kazan-
dırmak için, siyasi liderlerin adım atması 
gerekiyor. Bu ortamda, her iki tarafın diyalog 
kanallarını açık tutarak, var olan işbirliğini 
geliştirmek en uygun seçenek olarak gözük-
mektedir.
İlerleme Raporu sonrasında, Avrupa 
Parlamentosu’nun müzakerelerin geçici ola-
rak askıya alınmasını öneren kararı, ilişkilerin 
geleceğine ilişkin soru işaretlerine yol aç-
mıştır. 
Ardından meydana gelen en sıcak gelişme; 
geçtiğimiz hafta gerçekleşen Genel İşler 
Konseyi’nin Parlamento’nun kararına rağmen, 
Türkiye ile müzakereleri askıya almamasıdır. 
27 AB üyesi ülkenin Avusturya’ya karşı birleş-
mesini ve rasyonalitenin hâkim olmasından 
memnuniyet duyuyoruz. Ancak hiçbir faslın 
müzakerelere açılmaması yönünde alınan 
kararın, uzak görüşlülükten yoksun olduğu da 
ortadadır. 
Oysa Müzakerelerde yeni fasılların açılması 
bir ödül değil, karşılıklı iki tarafın da sorum-
luluğudur. 
Unutulmamalıdır ki, düzensiz göç gibi teh-
ditlerin AB’ye sirayet etmesini, Türkiye uy-
guladığı politikalarla önlemektedir. AB’de 
bazı çevrelerin,  Türkiye’yi göz ardı etmesi ve 
Avrupa’nın dışında düşünmesi kabul edile-
mez bir gaflettir. 
Türkiye ile AB arasında çok daha yüksek dü-
zeyde iş birliği olması gereken bir dönemden 
geçiyoruz. Ülkemizin AB çıpasına olan ihtiya-
cı devam ediyor. AB normlarına uyumunun, 
halkımızın yaşam kalitesini yükselteceğini 
biliyoruz. 
Bu nedenle, 2017 yılında başlayacak olan 
Gümrük Birliği’nin güncellemesi sürecini çok 
önemsiyoruz. Gümrük Birliği’nin hizmetler, 
tarım ve kamu alımlarını kapsayacak şekilde 
genişletilmesi gerektiğini düşünüyoruz.
Avrupa Komisyonu tarafından hazırlatılan ve 
önümüzdeki günlerde sonuçları açıklanacak 
etki analizi, Türkiye’nin GSYH’sinin yüzde 
1,44 oranında artacağını göstermektedir.
Bu genişleme sağlanırsa, ülkemizin ilk etapta 
12,5 milyar Euro’luk gelir artışı sağlayacağı 
gözükmektedir. 
Orta gelir tuzağı olarak adlandırılan 9-10 
bin dolarlık kişi başı gelirde, yüzde 60-70 
düzeyinde bir artış gerçekleşebilecek. Bu 
güncelleme sürecinin Türkiye’de yeni bir re-
form sürecini başlatacağını umuyoruz. İKVe 
olarak Türkiye’nin tezlerini AB’de savunma-
yı görev olarak biliyoruz Ve en başta Ankara 
Anlaşması’na kadar geriye giden ortaklıktan 
doğan haklarımızı hatırlatıyor ve AB üyelik 
perspektifimizin bir lütuf değil bir hak oldu-
ğunu ifade ediyoruz. 
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Türkiye savunma sanayinde ‘yerlileşme’ atılımı gi-
derek hız kazandı. 

Milli Savunma Bakanı Fikri Işık’ın sadece son bir ay 
içinde açılışını yaptığı tesisler, start verilen projeler 
bile bu alanda gösterilen çabaların en somut ifadesi 
oldu. 

Türkiye’nin savunma sanayinde ‘net ihracatçı’ ko-
numuna geldiğini söyleyen Milli Savunma Bakanı Fikri 
Işık  “Artık Türkiye savunma sanayinde de net ihracatçı 
olma noktasında emin adımlarla ilerliyor. Milli piyade 
tüfeğimizi dışarıya satmaya başladık. Artık kendi yap-
tığımız silahlarımızı dost ve müttefik ülkelere satmaya 
başladık.” diyerek savunma sanayinde kat edilen me-
safenin altını çizdi.

-Savunma sanayinde yerlilik oranı yüzde 60’ı bul-
du”

Türkiye’nin, Kıbrıs Harekatı ve 90’lı yıllardaki te-
rörle mücadelede maruz kaldığı muamele ile dost ve 
müttefik ülkelerin koyduğu silah ambargolarının, yerli 
ve milli silah sanayini ekmek, su gibi ihtiyaç haline ge-
tirdiğini vurgulayan Işık, şöyle devam etti:

“O günlerde alınan bu dersler ve edinilen tecrübe-
ler Savunma Sanayii Müsteşarlığını doğurdu. Merhum 
Özal’ın vizyoner yaklaşımı savunma sanayinin kurul-
masında büyük pay sahibi oldu. 

Ancak 90’lı yılların istikrarsızlık dönemleri oldu-
ğunu hatırlarsak, milli ve yerli savunma sanayinde 
Türkiye’nin en büyük hamlesi 2002’de, Sayın Cumhur-
başkanımızın liderliğinde yaptığı hamledir. O gün bu-
gündür Türkiye savunma sanayinde çok büyük adımlar 
attı ve bu adımlar artık rakamlara net olarak yansıma-
ya başladı. Yüzde 24’lerde olan savunma sanayindeki 
yerlilik oranı yüzde 60’ı buldu. Hem de çok düşük ni-
telik seviyesinden orta nitelik seviyesine yükselmiş 
olduk. Bugün artık kendi mili piyade tüfeğini, tankını, 
toplarını, gemilerini, insansız hava aracını, helikopte-
rini yapan, milli muharip uçağını yapmaya hazırlanan 
bir Türkiye var.”

Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, savunma sanayinde 
herkesi gururlandıran gelişmeler olduğunu dile getir-
di.

Bunları paylaşmanın kendisini mutlu ettiğini söyle-
yen Işık, “Artık, kendi ihtiyacımız için başladığımız sa-
vunma sanayi ürünlerini, dost ve kardeş ülkelerle de 
paylaşmanın gururunu yaşıyoruz. Pakistan’la Agosta 
tipi denizaltılarının modernizasyonu için 350 milyon 
avroluk projeyi imzaladık. Bunu Agosta firmasına rağ-
men, ona karşı yarışarak kazandık.” şeklinde konuştu.

Savunma sanayinde ‘yerlileşme’ 
atılımı ivme kazandı

Milli Savunma Bakanı Fikri Işık; yerlileşme oranının yüzde 60’a çıktığını ifa-
de ederek “Bundan sonra, ileride bir sorun olduğunda, bazı teknolojileri temin 

edemediğimizde projelerimizin ‘stop’ etmeyeceği bir çalışma yürütüyoruz. Yani 
kritik teknolojilere yoğunlaşıyoruz. 

[savunma sanayi ►

“Türkiye’nin, Kıbrıs Harekatı ve 90’lı 
yıllardaki terörle mücadelede maruz kal-
dığı muamele ile dost ve müttefik ülkelerin 
koyduğu silah ambargoları, yerli ve milli 
silah sanayini ekmek, su gibi ihtiyaç haline 
getirdi...

”
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Pardus projesinde HAVELSAN’ın 
yer alması için istekte bulun-
duklarının altını çizen Bakan 
Işık, “Pardus ile ilgili yoğun bir 
çalışmayı arkadaşlarımız baş-
latmışlar. 
Hedefimiz, kendi milli işletim 
sistemimizi, özellikle bütün ku-
rumlarımızda yaygınlaştırmak, 
siber alanda gerçekten güven-
likli bir yapıyı oluşturmak. Bu 
noktada da yurt dışına ödediği-
miz dövizin yurt içinde kalması-
nı sağlamak. Bu alanda önemli 
çalışmalara arkadaşlarımız 
imza atıyorlar

-“Kritik teknolojilere yoğunlaşıyoruz”
Bakan Işık, yakın zamanda bu alanda yeni müjdelerin 

arka arkaya geleceğini açıklayarak, şu bilgileri verdi:
“Artık Türkiye savunma sanayinde de net ihracatçı 

olma noktasında emin adımlarla ilerliyor. Milli piyade 
tüfeğimizi dışarıya satmaya başladık. Artık kendi yap-
tığımız silahlarımızı dost ve müttefik ülkelere satmaya 
başladık. Çok önemli başarılar elde ettik ama yapacak 
çok daha işimiz var. Bundan sonra projelerimizin, ileride 
bir sorun olduğunda, bazı teknolojileri temin edemedi-
ğimizde ‘stop’ etmeyeceği bir çalışma yürütüyoruz. Yani 
kritik teknolojilere yoğunlaşıyoruz. Artık falanca ülke, 
ilgili antlaşmadan ya da başka bir kısıtlamadan dolayı, 
‘Biz bu silahı veremeyiz.’ dediğinde gemilerimiz tersa-
nede, uçaklarımız hangarda kalmamalı. Kara araçları-
mız garajlarında beklememeli. O yüzden kritik teknolo-
jileri içeren yoğun bir çalışma yürütüyoruz.”

Tüm kuvvet komutanlarıyla savunma sanayi pro-
jelerini tek tek değerlendirdiklerini belirten Işık, büyük 
projeler başta olmak üzere hangi projede hangi aşama-
da olduklarını tespit edip, “Bundan sonra ne yapılmalı” 
konusunu değerlendirdiklerini ve bundan sonra atılma-
sı gereken adımları belirlediklerini söyledi.

Zaman kaybettiren birtakım bürokratik mekaniz-
maları kısaltmak ya da ortadan kaldırmanın en önemli 
öncelikleri olacağını dile getiren Işık, konuşmasını şöyle 
tamamladı:

“Artık projelerimizde zaman kaybına tahammülü-
müz yok. Projelerimizde artık çok daha güçlü iş birliği 
istiyoruz. Bunun için Ar-Ge’de, TÜBİTAK ve özel şirketle-
rimizin daha fazla rol alması, tasarımda, mühendislikte, 
dizaynda, ürün geliştirmede, vakıf şirketlerimizin daha 
yoğun mesai harcamasını, üretimde ise özel sektörü-
müzün liderlik yapmasını önemsiyoruz. 

Bundan sonraki çalışmalarımızda bu modeli örnek 
alacağız. Elbetteki kesişme noktalarımız olacak ve bu 
alanlarda da birlikte, güçlü ve etkin bir çalışmayı orta-
ya koyacağız. Bu sayede özellikle Türkiye’nin savunma 

sanayi projelerindeki zaman kaybı sorununu ortadan 
kaldırılacağını, kaynak verimliliğinin daha da artacağını 
düşünüyorum.”

-Göktürk 1
Bakan Işık, Türkiye’nin de bilim, teknoloji, Ar-Ge, ino-

vasyon gibi alanlarda dikkati çekici atılımlar gerçekleş-
tirdiğini söyledi.

İlk milli yer gözlem uydusu Rasat’ın 2011’de, Gök-
türk-2’nin de 2012’de uzaya fırlatıldığını anımsatan Işık, 
“Hava Kuvvetlerimizin ikinci gözlem uydusu olacak Gök-
türk-1 uydusu ile yüksek çözünürlükte görüntü ihtiya-
cımızı hiçbir coğrafi kısıtlama olmadan karşılayabilece-
ğiz.” diye konuştu.

Işık, yine milli imkanlarla Göktürk-3 Sar ve İMECE 
uydu projelerinin başlatıldığını, TÜRKSAT 6A projesinin 
de devam ettiğini belirterek, her alandaki önemli atımlı-
ların sürdüğünü ifade etti.

Milli imkanlarla üretilen ATAK helikopterlerinden 
18’incisinin de TSK’ya teslim edildiğini vurgulayan Ba-
kan Işık, şöyle devam etti: 

“Şu anda yüzde 65 yerlilik oranında ve milli imkan-
larla geliştirdiğimiz MİLGEM projemizin ikinci dördünü 
hayata geçirmenin heyecanını yaşıyoruz. 

Geçtiğimiz haftalarda yine Roketsan’ın ürettiği 
Kasırga’yı Kara Kuvvetlerimize teslim ettik. Son günler-
de bazı Avrupa ülkelerinden gelen ambargo söylemle-
rine en güzel cevabı sizin önderliğinizde başlatılan yerli 
ve milli savunma sanayi ürünleriyle veriyoruz. Bu kap-
samda milli piyade tüfeğimizin teslimatını bu ay içinde 
tamamlayacağız.

İmkan ve kabiliyetlerini arttırdığımız Türk Silahlı 
Kuvvetlerimiz, asker elbisesi giymiş hain FETÖ’cülerden 
temizlendikçe şüphesiz daha da güçleniyor. Bu noktada 
necip milletimize büyük bir teşekkür borcumuz var. Sa-
yın Cumhurbaşkanım, özellikle güçlü liderliğinizde son 
14 yılda elde ettiğimiz başarıları kalıcı kılmak için gece 
gündüz çalışmaya devam ediyoruz.”

BAKAN IŞIK’IN AJANDASI YATIRIM AĞIRLIKLI...



Milli İHA’lara “milli göz”. Işık, Gölbaşı yerleşkesinde 
ASELSAN’ın Dinamik RF ve Anten Test Laboratuvarının 
açılışına katıldı. İHA’larda kullanılacak yeni nesil görüntü-
leme ve hedefleme podunu da inceledi.

Bakan Işık, İzmit Körfezi Gemi Trafik Hizmetleri Merkezi 
ve Trafik Gözetleme İstasyonları açılış töreninde savunma 
ve güvenlik alanında denizlerden daha fazla yararlanmak 
gerektiğini söyledi. 

Işık, yerli füze Hisar’ın test atışını izledi

Işık, GÖKTÜRK-1 uydu fırlatma töreninde...

Savaşan Şahin’ler ‘milli kit’ ile hedefe tam kilitleniyor..

ROKETSAN tarafından Kara Kuvvetleri için yüzde yüz milli 
imkanlar kullanılarak üretilen “Kasırga Artı” füzesinin Türk 
Silahlı Kuvvetlerine (TSK) teslimatı yapıldı.
ROKETSAN tarafından üretilen 302 mm füze ve silah sis-
temleri, düzenlenen törenle TSK’ya teslim edildi. Törene 
katılan Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, füze ve silah siste-
mi hakkında yetkililerden bilgi aldı. 

HAVELSAN’ın merkez tesislerini gezerek incelemelerde 
bulunan Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, Terörle Mücadele 
Teknolojileri Geliştirme Merkezinin açılışını yaptı. Merkez-
deki lazerli atış sistemi, çatışma simülatörü ve sanal ger-
çeklik tabanlı eğitim simülasyonlarını inceleyen Işık, sanal 
gözlük takarak simülasyonda hareketli atış denemesi yaptı.

[savunma sanayi ►
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Avrupa Birliği (AB) Bakanı Ömer Çelik, toplan-
tının Brüksel’de başladığını ve dört başkentte 
düzenleneceğini belirterek amaçlarının gaze-

tecilerin, iş adamlarının, akademisyenlerin ve sivil toplum 
örgütü başkanlarının kendi aralarında konuşması olduğu-
nu söyledi.

AB Bakanlığının görüşmelerden faydalanmak istedi-
ğini anlatan Bakan Ömer Çelik, “Uzun zamandır Türkiye 
ile AB’nin resmi çevreleri arasında bir siyasi diyalog de-
vam ediyor. Fakat doğrudan gazeteciler arasında, aka-
demisyenler arasında, iş adamları arasındaki diyaloğun 
zayıfladığını görüyoruz. Bundan sonrasında bu diyaloğun 
daha da güçlendirilmesi için biz elimizden geleni yapaca-
ğız.” diye konuştu.

Ömer Çelik şunları söyledi:
“AB Bakanlığının görevi Türkiye’nin AB’ye tam üye-

lik müzakerelerini başarıya ulaştırmak ve Türkiye’nin 
AB’ye tam üyeliğini sağlamaktır. Biz, AB üyesi değiliz şu anda 
ama tarihsel bir gerçek var. Türkiye tarih boyunca bir Avrupa 
gücü olmuştur. Bizim Avrupa kıtasındaki çok önemli şehri-
miz, Osmanlı İmparatorluğu’nun ilk başkenti, daha 3. Padişah 
zamanında alınmıştır. Anadolu’daki diğer şehirlerin alınması 
bundan 50-100 sene sonra filandır. Bu çerçevede Türkiye tarih 
boyunca bir Avrupa devleti olmuştur ve 100 yıldır da pek çok 
reformla birlikte Türkiye güçlü bir Avrupa demokrasisidir.”

Türkiye’nin uzun zamandır AB’yle ilişkilerin güçlenmesi 
ve bu ilişkilerin tam üyelikle sonuçlanması için çok ciddi re-
formlar yaptığına işaret eden AB Bakanı Ömer Çelik, şunları 
kaydetti: “Pek çok kanun, pek çok düzenleme gerçekleştirdik. 
Yargı reformları, siyasi reformları, sivil toplumun hayatını 
güçlendiren yasakları kaldıran reformlar. Şimdi ise AB ile 
Türkiye arasında bir türbülans var. Bir iletişim sorunu var. Bu 
iletişim sorununun aşılması gerekiyor. Çünkü öteden beri söy-
lediğimiz şey şuydu Avrupalı liderlere; birbirimiz hakkında ko-
nuşmayalım, birbirimizle konuşalım. Dolayısıyla bir masanın 
etrafında konuştuğumuz zaman Türkiye’nin reform iradesini 
yeniden göreceksiniz.”

AB Bakanı Ömer Çelik, son zamanlarda karşılıklı olarak 
iletişim problemleri yaşandığını belirterek şöyle konuştu:

“Bunların en önemlilerinden bazıları 15 Temmuz darbe gi-
rişiminden sonra ortaya çıktı. Şimdi keşke hepinizin TBMM’yi 
görme imkanı olsaydı. Sizi, buradaki gazeteci arkadaşlarımızı 
TBMM’yi görmeye davet ediyoruz. Bir ülkenin parlamentosu, 
ordusundaki generallerin 3’te 1’inin katıldığı bir darbe giri-
şimi sonucunda bombalanmıştır. Cumhurbaşkanı öldürülmek 
istenmiştir. Bakanlar, Başbakanımız öldürülmek istenmiştir. 
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nin etrafında 50’ye yakın vatan-
daşımız şehit olmuştur. 241 şehidimiz var, binlerce yaralımız 

var. Bu tabii herhangi bir devletin kolay atlatabileceği bir 
travma değil. Fakat Türkiye çok büyük bir devlettir. Çok güç-
lü bir demokrasidir. Biz bu darbe girişimi karşısında 12 saat 
içerisinde bu darbe girişimini sona erdirdik ve ondan sonra 
bu darbecilerle mücadele etmeye başladık. Bu resmi lütfen 
aklınızda tutun. Sizinle buraya gelen, görüşmeye gelen bakan 
arkadaşlarımızın hepsi aslında bugün hayatta olmayabilirler-
di. Büyük oranla da olmayacaklardı. Çünkü bu darbe girişimi 
doğrudan onların hayatlarına kastetmişti. Cumhurbaşkanımı-
zın hayatına kastetmişti.”

- Avrupa’ya empati çağrısı
Türkiye’de yaşananları anlayabilmek için Avrupalıların 

empati yapması gerektiğini söyleyen AB Bakanı Ömer Çelik, 
“Gözünüzün önüne getirin lütfen. Brüksel’i düşünün. Belçika’yı 
düşünün, Almanya’yı düşünün, İngiltere’yi düşünün, Fransa’yı 
düşünün. Böyle bir ülkede parlamentosunun bombalandığını 
düşünün. O parlamento binalarını hepiniz görmüşsünüzdür. O 
parlamento binalarını gözünüzün önüne getirin ve o binaların 
bombalandığını düşünün. Bizimle empati kurun lütfen.” dedi.

Bakan Çelik, Türkiye’nin sınır komşularının Irak ve Suriye 
olduğunu hatırlatarak “Bu sınır yaklaşık bin 295 kilometre-
dir. Bu sınırın öbür tarafında ne Irak tarafında ne Suriye tara-
fında herhangi bir ordu gücü yoktur. Herhangi bir polis gücü 
yoktur. Buradaki güvenlik krizinden doğrudan etkilenen bir 
ülkeyiz biz.” dedi. Avrupa’da bazı ülkelerin 100, 150 mülteci 
almak için referanduma gittiğini vurgulayan AB Bakanı Ömer 
Çelik, “Benim ülkemde 3 milyon mülteci misafir ediliyor ve 
bunların 800 bini çocuk. Bunların 200 bini kamplarda yaşı-
yor. Diğerleri Türk halkının misafirperverliği sayesinde şehir-
lerde yaşıyor. Bunun ortaya çıkardığı insani ve siyasi maliyeti 
düşünün.” diye konuştu.

AB Bakanı Ömer Çelik:

Türkiye tarih boyunca 
bir Avrupa gücü olmuştur

Avrupa Birliği (AB) Bakanı ve Başmüzakereci Ömer Çelik, “Türkiye-AB Sivil Toplum Buluşmaları” çerçeve-
sinde Brüksel’de Türk ve yabancı medya mensuplarıyla bir araya geldi.

[ab ilişkileri ►
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Türkiye - AB sivil toplum buluşmaları...

Avrupa Birliği Bakanlığı Türkiye ve AB’nin gelece-
ğine katkılarını sivil toplum temsilcileri ile birlikte 
Brüksel’de değerlendirdi. Avrupa Birliği Bakanlığı, 

Avrupa Birliği Bakanı ve Baş müzakereci Ömer Çelik’in hima-
yelerinde Türkiye ve Belçika’dan akademisyenlerin, medya ve 
iş dünyası temsilcilerinin katılımıyla ‘Türkiye - AB sivil toplum 
buluşmaları’ başlıklı üç ayrı toplantı düzenledi. 

TOBB’u temsilen Kocaeli Sanayi Odası Yönetim Kuru-
lu Başkanı ve İktisadi Kalkınma Vakfı (İKV) Bakanı Ayhan 
Zeytinoğlu, iş adamları ile yapılan oturumlarda yer 
aldı. 

Ziyaret kapsamında, ilk olarak Avrupa Birliği 
Bakanı ve Başmüzakereci Ömer Çelik Berlin’de 
Körber Vakfı’nca düzenlenen kahvaltılı toplantıya 
katılarak bir konuşma yaptı. Ardından, Avrupa’dan 
Sorumlu Federal Devlet Bakanı Michael Roth ile 
çalışma yemeğinde görüşmelerde bulundu. Sonra-
sında ise, Entegrasyon, Göç ve Mültecilerden So-
rumlu Federal Devlet Bakanı Aydan Özoğuz ile gö-
rüşmeler gerçekleştirildi.

Avrupa Birliği Bakanı ve Başmüzakereci Ömer 
Çelik, Berlin programı kapsamında Almanya’nın 
Özel İşlerden Sorumlu ve göç ve mülteci konuları-
nın eşgüdümünü de yürüten Federal Bakanı Peter 
Altmaier tarafından verilen çalışma kahvaltısına da 
katıldı.

Bakan Çelik’in Berlin’deki temaslarında Türkiye-AB ilişki-
lerindeki son gelişmelerin yanı sıra terörle mücadele, göç, vize 
serbestisi, Almanya ile ikili ilişkilerimiz ve işbirliği konuları 
ele alındı.

Toplantıda Türkiye’den ve Belçika’dan sivil toplum temsil-
cileri bir araya geldi ve Türkiye-AB ilişkilerini, mevcut duru-
mu değerlendirerek görüş alışverişinde bulundular.  Toplantı-
da paylaşılan fikirlerin ve önerilerin, Türkiye ve AB’nin ortak 
geleceği açısından yol gösterici nitelikte olması hedefleniyor.

Avrupa Birliği Bakanlığı Türkiye ve AB’nin geleceğine katkılarını sivil toplum temsilcileri ile birlik-
te Brüksel’de değerlendirdi. Avrupa Birliği Bakanlığı, Avrupa Birliği Bakanı ve Baş müzakereci Ömer 

Çelik’in himayelerinde Türkiye ve Belçika’dan akademisyenlerin, medya ve iş dünyası temsilcilerinin 
katılımıyla ‘Türkiye - AB sivil toplum buluşmaları’ başlıklı üç ayrı toplantı düzenledi.
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[ödül töreni ►

Marmara Bölgesinde faaliyet gösteren başarılı 
sanayi kuruluşlarının ödüllendirilmesi ama-
cıyla Wellborn Luxury Hotel’ de düzenlenen 

“9.Sektörel Performans Değerlendirme Organizasyonu” 
ödül ödül törenine; Kocaeli Valisi  Hasan Basri Güzeloğlu, 
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Zekeriya Özak, 
Başiskele Kaymakamı Ali Partal, Türkiye Odalar Borsalar 
Birliği Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı  Halim Mete, 
Kocaeli Sanayi Odası(KSO) Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, KSO 
Meclis Başkanı Hasan Tahsin Tuğrul, Kocaeli Ticaret Odası 
(KOTO) Başkanı  Semih Barış, KOTO Meclis Başkanı Akın 
Doğan, Körfez Ticaret Odası Başkanı Sibel Moralı, Sakarya, 
Yalova, Düzce ve Bolu Ticaret ve Sanayi Odası Başkanları 
ve sanayiciler katıldılar.  

- Zeytinoğlu: Amacımız ülke ekonomisine katkı
 sağlayan firmaları çizgi üstüne çıkarmak
Törenin açılış konuşmasını gerçekleştiren KSO Başkanı 

Zeytinoğlu, amaçlarının; ülke ekonomisine katkı sağlayan 
firmaları ödüllendirmek ve onları çizgi üstüne çıkarmak ol-
duğunu vurgulayarak şunları söyledi:

“Sektörel Performans Değerlendirmesine başvuran fir-
malarımızı; 7 kategoride olmak üzere, 360 derece değerlen-
diriyoruz. Bu kategoriler; Verimlilik, İstihdam, Yenilikçilik 
ve Markalaşma, Finansal Sonuçlar, Dış Ticaret, Topluma 
Katkı ve Çevre, Çalışanların Geliştirilmesi ve Bilinçlendiril-
mesidir.  

- Yarışmaya katılan tüm firmalarımız aslında 
bir kazanandır
Bu yılki organizasyonumuzda  firmalarımızın kadın ve 

engelli istihdamı sağlamamış olmalarına da ağırlık verildi. 
Ödülün yanı sıra, organizasyonumuza katılan tüm firma-
larımızın en önemli kazanımı, PWC danışmanlığı ile Doğu 
Marmara ABİGEM tarafından verdiğimiz geribildirim ra-
porudur. Firmalarımız sözkonusu rapor ile; iyileştirmeye 

Kocaeli Sanayi Odası 
“9.Sektörel Performans Organizasyonu” 

ödülleri sahiplerini buldu

Kocaeli Sanayi Odası (KSO) tarafından düzenlenen “9.Sektörel Performans De-
ğerlendirme Organizasyonu” ödül töreninde başarılı sanayicilere ödülleri verildi.
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açık alanlarını, sektörlerinde kendilerini kıyaslama ve eksik-
liklerini giderme imkanı bulabiliyorlar. Bu nedenle aslında 
yarışmaya katılan firmalarımızın her biri birer kazanandır.

- Halim Mete: Şirketler ne kadar güçlü 
ise ekonomi o kadar ileri gider
Törende söz alan TOBB Başkan Yardımcısı Halim Mete, 

“Kocaeli Sanayi Odamız, bu törenle sizlerin değerini nasıl 
takdir ediyor, ödüllendiriyorsa, tüm Türkiye’nin ve özellik-
lede kamu idaremizin, sizlerin kıymetini bilmesini, sizlere 
sahip çıkmasını istiyoruz. Çünkü bu çağın basit bir gerçeği 
var. Ülkelere rekabet gücünü şirketleri kazandırır. Şirket-
lerin ne kadar güçlü, müteşebbisin ne kadar başarılıysa, ül-
kende, ekonominde o kadar ileri gider.” dedi.

TOBB ve Oda/Borsa camiası olarak, bu vizyonla, iş ve 
yatırım ortamını geliştirmeye odaklandıklarını kaydeden 
TOBB Başkan Yardımcısı Halim Mete, “İstihdam maliye-
tini azaltma anlamında TOBB olarak çok önemli bir projeyi 
hayata geçirdik. Siz nitelikli çalışan ihtiyacınızı Odanıza/
Borsanıza söylüyorsunuz. İŞKUR da mesleki eğitim kursu 
açarak bu talepleri karşılıyor. Yetiştirip size gönderiyor. 
Size hiçbir maliyeti yok. Üstelik 4,5 yıla kadar sigorta işve-
ren payını ödemeyeceksiniz. Yani sigorta prim maliyetinizi 
yarıya indiriyoruz.

İkinci olarak, Maliye Bakanımızla tüm vergi mevzuatı-
nı ele alıyoruz. 2010’dan bu yana dile getirdiğimiz 2 konu 
vardı. Birincisi, vergisini düzenli ödeyenlerin ödüllendiril-
mesi. Bakanımızla mutabık kaldık. Belli bir oranda indirim 
gelecek. İkincisi, damga vergisinin tamamen kaldırılması. 
Şimdilik kısmi iyileştirme yapıldı. Mesela artık sözleşme 
nüshalarının her biri için değil, tek bir nüsha için damga 
vergisi ödenecek. Tamamen kalkması için Maliye nezdinde 
takibimiz sürüyor.

Finansman konusunda 2 önemli adım hayata geçiyor. 
Kredi Garanti Fonu’na Hazine desteğinin 1 milyardan 2 mil-
yara çıkmasını sağladık. Kapsamını da genişlettik. Exim-
bank ve KOSGEB için de kefalet sağlıyor. Üstelik KGF’ye 
gitmenize de gerek yok. 21 banka ile anlaşmalı kredi kulla-
nacağız Bankadan başvurun. Size kefil olalım. Ve nihayet, 
Çek’e itibarını yeniden kazandırıyoruz. Yılbaşından itibaren 
karekodlu çek zorunlu hale geliyor.Yani çek üzerindeki sisli 
hava dağılacak, ne risk aldığımızı önceden bilip, ona göre 
hareket edebileceğiz.” dedi.

- Hasan Basri Güzeloğlu: Bugün Kocaeli 
tek başına Türkiye’nin yüzde 20'sini üretiyor
Törende son konuşmayı yapan Vali Hasan Basri Güze-

loğlu , “Kocaeli sanayi odamızın 9’ncu Sektörel Performans 
Ödülleri töreninde sizlerle birlikte olmaktan ve bu ortamı 
paylaşmaktan büyük bir mutluluk duyuyorum. Türkiye bü-
yük bir ülke, biz geleceğe doğru kutlu yürüyüşümüzde her 
geçen gün gelişerek, güçlenerek ve şüphesiz bütün bir biri-
kimimiz ile birlikte iddiamızı ifade ederek yürüyoruz. Bizler 
her zaman ve her dem adaleti ve hakkaniyeti kabul eden ama 
haksızlığı kabul etmeyen bir tavrın temsilcileriyiz. Şüphesiz 
ki geleceğe doğru büyük yürüyüşümüz, bütün dostlarımızla 
işbirliğini, karşılıklı dayanışmayı ve şüphesiz bütünleşmeyi 
içermektedir. 

Bilinmelidir ki Türkiye büyük bir millet olarak artık ira-
desiyle karar veren, çerçeve içinde kalması beklenilen değil, 
adil ve hak edilen bir kararı ortaklaşa alan ve buna katkı ko-
yan bir devlet ve millettir. Cumhuriyetin kazanımlarının en 
büyüğü de bu ülkenin bir Cumhuriyet idaresi olarak milletin 
egemenliğine dayanan ve milletin egemenliğinden kaynak-
lanan bir güçle, kararlılıkla yoluna devam etmesidir. Ama-
cımız, heyecanımız devletimizi payidar, insanımızı bahtiyar 
eylemektir. O da şüphesiz gelişmiş kalkınmış güçlü bir Tür-
kiye demektir. Türkiye’nin bu kutlu yürüyüşüne Kocaeli ola-
rak birçok önemli ve anlamlı zenginlik, derinlik ve birikimler 
katıyoruz. Bugün Kocaeli tek başına Türkiye’nin üretim ve 
imalat sanayisinin  yüzde 20 sini üreten, stratejik bütün sek-
törlerde başat ve belirleyici bir perspektifte zenginlik katan 
büyük bir şehirdir. Sadece üretmekte yetmiyor. Bilgi ekono-
misinde ve bilişim temelinde üretimi değiştirmeniz ve dönüş-
türmeniz, katma değeri yüksek ürünler dalına geçmeniz ve 
bu perspektifte bir vizyonu elinize alarak gayret göstermeniz 
gerekmektedir. İnsanımızı eğitmemiz lazım, eğitilmiş insan 
gücüyle geleceğe dönük mesleklerle yenilikçilik temelinde 
insan üzerinden geleceği tanımlamamız lazım. Bugün ödül 
alan firmalarımız öncü kuruluşlar olsa da,  bir büyük başarı, 
tekil ve kurumsal değil bütünsel olarak gerekleşmedikçe
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hedeflerimize erişmemizin çok zor olduğunu biliyoruz. Bu 
sadece istemekle de olmaz, gayret göstermemiz gerekmek-
tedir. 

Türk vatandaşı olarak bu ülkenin gücünü temsil eden ve 
güvenini teyit eden bir buluşma olarak bu buluşmada sizlerle 
birlikte olmaktan çok büyük keyif aldığımı belirtmek istiyo-
rum. Ödül hak eden ve her perspektifte ülkemiz adına katkı 

koyan hepinize çok teşekkür ediyorum bu duygularla sevgi ve 
saygılarımı sunuyorum.” diyerek ödül alan firmaları tebrik 
etti.

Kocaeli  Sanayi Odası Başkanı Ayhan Zeytinoğlu ve Ko-
caeli Sanayi Odası Meclis Başkanı Hasan Tahsin Tuğrul gü-
nün anısına Vali Hasan Basri Güzeloğlu ve TOBB Başkan 
Yardımcısı Halim Mete’ye  birer plaket takdim ettiler.

Ağaç ve Ağaç Ürünleri 
sanayi sektöründe, KOBİ 
ödülünün sahibi Pehlivan 
Orman Ürünleri ve İnşaat 
Sanayi ve Tİcaret Limited 
Şirketi oldu. Ödülü firma 

adına Firma Sahibi Erdem 
Özer, Güney Marmara 

Kalkınma Ajansı Genel Sek-
reteri  Dr. Kasım Özek’ten 

aldı.

Yazılım Ürünleri sektöründe, KOBİ ödülünün sahibi Asis Otomas-
yon ve Akaryakıt Sistemleri AŞ. oldu. Ödülü firma adına Yönetim 

Kurulu Başkanı Yusuf Kaya, Doğu Marmara Kalkınma Ajansı Genel 
Sekreteri  Mustafa Ayhan’dan aldı.

Elektronik ve Otomasyon Ürünleri sektöründe, KOBİ ödülünün 
sahibi Ortem Elektronik AŞ. oldu. Ödülü firma adına Genel Müdür 
Celalettin Karaman, Kocaeli Sanayi Odası Yönetim Kurulu Üyesi 

Haydar Yenigün’den aldı.

“9.Sektörel Performans Organizas-
yonu” ödülleri sahiplerini buldu

[ödül töreni ►
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Yapı Ürünleri sanayi sektöründe, BÜYÜK ÖLÇEKLİ ödülün sahibi 
AKG Gaz Beton İşletmeleri Sanayi ve Ticaret AŞ. oldu. Ödülü firma 
adına Çorlu Fabrika Müdürü Sinan Oğuz Terzi, Gebze Teknik Üni-

versitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Babür Özçelik’ten aldı.

Elektrikli Ürünleri sektöründe, KOBİ ödülünün sahibi Sönmez 
Transformatör Sanayi ve Ticaret AŞ. oldu. Ödülü firma adına 

Yönetim Kurulu Üyesi Oluş Sönmez, Kocaeli Ticaret Odası Meclis 
Başkanı Akın Doğan’dan aldı.

Plastik ve Kauçuk Ürünleri sektöründe, KOBİ ödülünün sahibi Eko 
Makina Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi oldu. Ödülü firma adına 

Genel Müdür Yardımcısı Zekiye Alkaya, Kocaeli Sanayi Odası Yöne-
tim Kurulu Başkan Yardımcısı Ahmet Başaran’dan aldı.

Plastik ve Kauçuk Ürünleri sektöründe, BÜYÜK ÖLÇEKLİ ödülün 
sahibi Akplas Plastik Kalıp Sanayi ve Ticaret AŞ. oldu. Ödülü firma 
adına Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Böyet, Kocaeli Sanayi Odası 

Yönetim Kurulu Üyesi Haydar Yenigün’den aldı.

Petrol ve Petrol Ürünleri sanayi sektöründe, BÜYÜK ÖLÇEKLİ 
ödülün sahibi Türkiye Petrol Rafinerileri AŞ. (TÜPRAŞ) oldu. Ödülü 
firma adına İzmit Rafineri Müdürü Metin TÜFEKÇİOĞLU, Gebze Ti-
caret Odası Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Sedat Mican’dan aldı.

Gıda sanayi sektöründe, KOBİ ödülünün sahibi Göçmen Börek Sana-
yi ve Ticaret AŞ. oldu. Ödülü firma adına Yönetim Kurulu Başkanı 
İlker Can Dönmez, Yalova Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Başkanı 

Cemil Demiryürek’ten aldı.

“9. Sektörel Performans Organizasyonu” 
ödülleri sahiplerini buldu



1� Kocaeli Odavizyon

Makine sanayi sektöründe, KOBİ ödülünün sahibi Çelmak Tarım 
Makinaları Plastik ve Demir Doğrama Hayvancılık Ticaret ve Sana-
yi Limited Şirketi oldu. Ödülü firma adına Yönetim Kurulu Başkanı 

İsa Tamer Çelik, Kocaeli Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkan 
Yardımcısı Çınar Ulusoy’dan aldı.

Kimya sanayi sektöründe, KOBİ ödülünün sahibi Green Chemicals 
Kimyasal Maddeler Sanayi ve Ticaret AŞ. oldu. Ödülü firma adına 
Yönetim Kurulu Başkanı Numan Atay, Körfez Ticaret Odası Yöne-

tim Kurulu Başkanı Sibel Moralı’dan aldı.

Kimya sanayi sektöründe, BÜYÜK ÖLÇEKLİ ödülün sahibi Gülçiçek 
Kimya ve Uçanyağlar Sanayi ve Ticaret AŞ. oldu. Ödülü firma adına 

Onursal Başkan Mişel Gülçiçek, Yalova Ticaret ve Sanayi Odası 
Yönetim Kurulu Başkanı Tahsin Becan’dan aldı.

Metal sanayi sektöründe, KOBİ ödülünün sahibi Akkar Silah Sanayi 
Limited Şirketi oldu. Ödülü firma adına Genel Müdür Mehmet 

Akdal, Kocaeli Sanayi Odası Yönetim Kurulu Üyesi İrfan Kanık’tan 
aldı.

Metal sanayi sektöründe, BÜYÜK ÖLÇEKLİ ödülün sahibi Sarkuy-
san Elektrolitik Bakır Sanayi ve Ticaret AŞ. oldu. Ödülü firma adı-
na Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Fuat Sucu, Kocaeli Ticaret 

Odası Yönetim Kurulu Başkanı Semih Barış’tan aldı.

Taşımacılık ve Lojistik Hizmetleri Sanayi sektöründe, BÜYÜK ÖL-
ÇEKLİ ödülün sahibi Yılport Konteyner Terminali ve Liman İşletmeleri 
AŞ. oldu. Ödülü firma adına Yönetim Kurulu Başkanı Yüksel Yıldırım, 

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan Yardımcısı Zekeriya Özak’tan aldı.

“9.Sektörel Performans Organizasyonu” ödülleri 
sahiplerini buldu

[ödül töreni ►



Taşıt Araçları ve Yan Sanayi sektöründe, KOBİ ödülünün sahibi Üç-
El Kauçuk Taşıt Araçları Otomotiv Yedek Parça Sanayi ve Ticaret 

Limited Şirketi oldu. Ödülü firma adına Ar-Ge Müdürü Ergünay Nal, 
Kocaeli Sanayi Odası Meclis Başkanı Hasan Tahsin Tuğrul’dan aldı.

Taşıt Araçları ve Yan Sanayi sektöründe, BÜYÜK ÖLÇEKLİ ödülün 
sahibi Ford Otomotiv Sanayi AŞ. oldu. Ödülü firma adına Genel Mü-
dür Haydar Yenigün, Kocaeli Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı 

Ayhan Zeytinoğlu’ndan aldı.

KOBİ ödülünün sahibi Cryocan Basınçlı Kaplar Endüstriyel Tesisler 
Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi oldu. Ödülü firma adına Genel 

Müdür Tekin Urhan, TOBB Başkan Yardımcısı Halim Mete, Kocaeli 
Sanayi Odası Başkanı Ayhan Zeytinoğlu ve Kocaeli Sanayi Odası 

Meclis Başkanı Hasan Tahsin Tuğrul’dan aldı.

BÜYÜK ÖLÇEKLİ ödülünün sahibi Belgin Madeni Yağlar Ticaret 
ve Sanayi AŞ. oldu. Ödülü firma adına Yönetim Kurulu Başkanı ve 

Firma Ortağı Hüseyin Ahmet Belgin, Kocaeli Valisi Hasan Basri Gü-
zeloğlu, Kocaeli Sanayi Odası Başkanı Ayhan Zeytinoğlu ve Kocaeli 

Sanayi Odası Meclis Başkanı Hasan Tahsin Tuğrul’dan aldı.

Başarılı sanayi kuruluşlarının ödüllendirilmesi amacıyla düzen-
lenen organizasyonda büyük ödülün sahipleri; “Büyük Ölçekli 
Kuruluşlarda  Belgin Madeni Yağlar Tic. Ve San.A.Ş, KOBİ 
dalında ise Cryocan Basınçlı Kaplar Endüstriyel Tesisler San. 

ve Tic. Limited Şirketi” oldu.
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www.cryocan.com
0262 644 12 00

2012 İnovasyon Ödülü
2013 Sektörel Performans Ödülü
2015 Türkiye En Hızlı İlk 100 Ödülü
2016 Sektörel Performans Büyük Ödülü

ile Treyler ve Basınçlı Kap
sektöründe parlayan yıldız !

ortalama büyüme, 
ihracat oranı 
 

Cryocan, Son 7 yılda 

%70 AKARYAKIT TANKERİ VE DEPOLAMA TESİSİ

LPG TANKER VE DEPOLAMA TESİSİ

LNG TANKERİ VE DEPOLAMA TESİSİ

KRİYOJENİK TANKER VE DEPOLAMA TESİSİ

KİMYASAL TANKER VE DEPOLAMA TESİSİ

ENDÜSTRİYEL TESİS DİZAYNI VE İMALATI

ASU - HASU - HAVA AYRIŞTIRMA TESİSİ

JEOTERMAL TESİSİ

TANK KONTEYNER
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Cryocan Genel Müdürü Tekin Urhan

Azimle mücadele edeceğiz

CRYOCAN’I NASIL KURDUNUZ?
1996 yılında Türkiye’deki ilk oto-

gaz istasyonlarından birini hizmete 
açtık. Akabinde 1999’da LPG dökme-
gaz dağıtımı ile çevreci ve daha ucuz 
bir ürünü müşterilerimize sunduk. 
2005 yılında EPDK’dan lisans alarak 
Türkiye‘de LNG dağıtımına başladık. 
Enerji işine girdiğimizde, basınçlı kap-
lar konusunda ciddi bir açığın olduğu-
nu gördük. Özellikle termin konula-
rında yaşanan sıkıntı bizi alternatif 
bir tedarikçi arama yoluna itti. Ancak 
kriyojenik tanklarda kalitede en küçük 
bir düşük olması halinde, en ufak bir 
kaçakta dahi ürünün performansını 
ve dolayısıyla müşteri memnuniyetini 
ciddi anlamda etkiliyor.

Bu noktada alternatif bir üreti-
ci arayışımız, sonunda bizi üretimi 
kendimizin yapacağı bir noktaya itti. 
Özellikle kriyojenik basınçlı kaplar 
konusunda ‘know how’ın çok yüksek 
olması ve bırakın Türkiye’yi, Ortadoğu 
ve Türk Cumhuriyetlerinde bile  bu tip 
üreticilerin olmaması  bizim ne kadar 
doğru bir karar aldığımızı gösterdi. 

Bir kere üretim zaten çok zor bir 
süreç . Ancak düşünün (–) 196 dere-
cedeki sıvılaştırılmış gazların depo-
landığı ürünleri üretiyorsunuz. Bunun 
için kriyojenik ve vakum teknolojisinin 
yanısıra içiçe girmiş, termos gibi bir 
kabı tasarlamak için konstrüksiyon ve 
ciddi derecede mühendislik hesap-
larına ihtiyacınız var. Bu da üretimi 
daha da zor kılıyor.

Ayrıca enerji sektörüne iş yaptığı-
mız için Kalite ve Güvenlik inanılmaz 
önem arz ediyor. Bu noktada kurulu-
şumuzun ilk anından itibaren sertifi-
kasyon ve eğitimlere çok ağırlık ver-
dik. Amerikan standardı olan ASME, 
Rus Standardı olan GOST gibi gerekli 
sertifikalara sahip olmak hiç kolay 
olmadı. Bu sertifikalar ciddi bir altyapı 
ve bütçe gerektiriyor. Diğer yandan 
gaz ve kimya tanklarının karada , 
denizde ve demiryollarında taşına-
bilmesi için gerekli olan, ADR, IMDG, 

CSC, RID belgelerini hiç üşenmeden ve 
ciddi maliyetlere katlanarak elde et-
tik. Böylece dünyadaki sayılı ISO Tank 
Konteyner üreticileri arasına girdik.

Aynı zamanda bir otomotiv fir-
ması olarak ürettiğimiz ‘treyler’ler ile 
akaryakıt, kimya, LPG, LNG ve sınai 
gaz sektörlerine hizmet ediyoruz. Bu 
sektörlerde üretilen ürünler tehlikeli 
madde kapsamına girdiğinden dolayı, 
ürettiğimiz tankerler ADR’li olmak 
zorunda. Biz Sanayi Bakanlığı’nın ve 
TSE’nin ADR muayeneleri için yetki-
lendirmiş olduğu ilk 5 kuruluş ara-
sındayız. Firmalar taşıma yaptıkları 
tankerleri Cryocan’a getirip muayene 
edebilir, eksikliklerini giderebilir ve 
sertifikalandırmalarını yapabilirler.

BU NOKTAYA NASIL GELİNDİ?
Biz bu işlerimizi çok ciddi strateji-

ler uygulayarak bu noktaya getirdik.
Önce ‘Üret’ dedik, ‘Üret de nasıl 

üretirsen üret!’
Sonra ‘Kaliteli üret’ dedik, ‘Ne ka-

dara üretirsen üret ama kaliteli üret.’
Sonra ‘Rekabetçi üret’ dedik, ‘Ka-

liteli üret ama seri üret ve çok üret ki 
para kazanmaya başlayabilesin.’

Şu anda ARGE ve inovasyona ver-
diğimiz önem sayesinde dünyadaki 
saygın üreticilerden biri haline geldik 
diyebilirim.

Artık dünyadaki sayılı ‘ISO Tank 
Konteyner’ üreticilerinden biriyiz. 
Ürününüzün aynı ekipmanla denizde, 
karada ve demiryolunda taşınma-
sını sağlayan ‘ISO Tank konteyner’ 
belgesini Türkiye’de ilk olarak, ciddi 
maliyetler ve zaman harcayarak biz 
temin ettik. 

Tükiye’de ilk ‘Dik LPG Depolama 
Tankını ve Tesisini’ biz ürettik. Bunun 
‘faydalı model’ini de almayı ihmal 

2009’da kurulan, kriyojenik tanklar ve basınçlı kaplar imalatında hızla gelişen CRYOCAN  kalite ve 
güven ile özdeşleşen uluslararası bir marka olma yolunda ilerliyor. Daha önce TOBB öncülüğünde, 
ALLWORLD NETWORK ve Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı (TEPAV) işbirliğinde gerçek-

leşen en hızlı büyüyen şirketler araştırmasında ilk 100’e girerek ‘Türkiye 100’ ödülünü alan CRYOCAN 
şimdi de KOBİ kategorisinde KSO’nun Sektörel Performans büyük ödülünün sahibi oldu.

TEKİN URHAN

1976 Antakya doğumlu.  İlköğ-
renim ve lise yıllarını Antakya‘da 
geçirdikten sonra 1994 yılında 
Siyasal Bilgiler Fakültesini kazandı. 
Üniversiteyi bitirdikten sonra birçok 
arkadaşının aksine özel sektörü 
düşünüp ‘girişimci’ olmayı tercih 
ederek kardeşleriyle birlikte enerji 
işine girdi.

“Ailem ile zaman geçirmek, 
özellikle seyahat etmek benim en 
büyük hobim.” diyor.  Bir kızı ve bir 
oğlu var. Onlarla vakit geçirmeyi de 
“çok eğlenceli” buluyor. 

Amatör olarak heykel ile uğra-
şıyor, fırsat buldukça motosiklet ile 
turlara çıkıyor.  “Bu ikisi benim ken-
dimle baş başa kalabildiğim tatlı 
kaçamaklar.” yorumunu yapıyor. 

[başarı öyküsü ►
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etmedik.
Sektörün en önde gelen LNG 

firması için yaptığımız inovasyon ve 
Arge çalışması sonucunda , sektör-
de bir taşıma tankerinde ortalama 
19/19,5 ton taşınırken biz bunu 20,5 
tona yükselterek ciddi bir verimlilik 
artışı sağladık.

Bu uygulamayı aynı şekilde LPG 
tankerlerine de taşıdık. Şu anda müş-
terilerimizde 45 m3 tankerler yerine 
bizim geliştirmiş olduğumuz 48 m3 
tankerler kullanılıyor.

Şu anda yürüyen iki TÜBİTAK AR-
GE projesi, iki tane KOSGEB projesi 
mevcut. Kayseri’de, bizden uzak ve 
bağımsız olan bir AR-Ge merkezimiz 
var.

2016 yılı başında yaptığımız ARGE 
çalışmaları ve akabindeki yatırımlarla 
portföyümüze ‘ADR’li Alüminyum 
Akaryakıt Tankeri’ kattık. Bu tanker-
lerden yüz adete yakınını bu sene 
içerisinde ihraç ettik.

NE GİBİ PROBLEMLERLE 
KARŞILAŞTINIZ?
Cryocan‘ı kurarken elbette birçok 

sanayici gibi biz de çok ciddi sıkıntı 
çektik. 

Kalifiye eleman ve finansmana 
erişim problemleri en önemli prob-
lemler.

Kalifiye eleman sorunumuzu 
içeride devamlı eğitimlerle bir şekilde 
aştığımızı düşünüyorum. Geçen yıl 10 
kişiye “5 yıllık çalışan” ödülü vermiş-
tik. Çalışanlarımızın bizim en önemli 
gücümüz olduğunun farkındayız ve 
eğitimin bir şekilde bizim de sorum-
luluğumuz olduğunun bilincindeyiz. 
Ben açıkçası sorunların çözümünü 

dışarıda aramayan bir yapıya sahibim 
ve bunu bu şekilde zor da olsa çöze-
bildiğimizi gördüm.

Ancak finansmana ulaşım sorunu 
Türkiye’nin büyümesinin önündeki 
en büyük engel diye düşünüyorum. 
Düşünün biz CRYOCAN olarak her yıl 
ortalama yüzde 65 büyümüşüz. Bu 
noktada sizin işletme sermayeniz ne 
olursa olsun büyümenizi sürdürme-
nize yetemez. Bunun için dış kaynak-
lara ihtiyacınız var. Ama bunu da bir 
şekilde çözdük desek yalan olmaz. 

Ticari bankalar Türkiye’deki 
KOBİ’lerin durumundan dolayı, belki 
de haklı olarak, KOBİ’leri kısa vadeli 
fonluyorlar. Bu da sizin bilançonuzu 
çok riskli hale getiriyor. Ancak diğer 
yandan biz ihracatçı bir firma olarak 
Eximbank kaynaklarını kullanabilme 
şansına sahibiz. Gerçi bankaların bu 
tutumundan dolayı uzun vadeli temi-
nat mektubu bulabilmek ne yazık ki 
imkansız gibi bir şey. Biz bu imkansızı 
bir yıl gibi bir sürede, nakış gibi işle-
yerek, bankalarla büyük müzakereler 
sonucu,  Exim kaynaklarına çevirmeyi 
başardık. Böylece şu anda hem kre-
dilerimiz yüzde 65 civarında uzun va-
deli, hem de bankalar kredi vermeye 
çok daha istekli. Ama büyüme devam 
ediyor ve yatırım ihtiyaçları bitmiyor. 
Anlayacağınız biz sürekli ‘survivor’ 
gibi mücadeleye devam edeceğiz.

DEVLETTEN BEKLENTİLERİNİZ 
NELER?
Açıkçası devletten çok beklen-

ti içinde olmanın normalde doğru 
olmadığını düşünüyorum. Ancak artık 
ülkeler birbirleri ile rekabet halin-
deler, firmalar değil. Örneğin Çin, 
Afrika’da devlet olarak karşımızda. 
Tüm projeleri finansmanı ile beraber 
sunuyor. Böylece Afrika ülkeleri ister 
istemez projeleri Çinli firmalara kay-
dırıyor. ABD, Sahra Altı Afrika’ya yapı-

lacak her bir yatırım veya ihracata 30 
yıllık 0 faizli kredi sağlıyor. Avrupa 
kendi sigorta firmaları sayesinde yine 
ciddi fonlamalarda bulunuyor. Bizim 
de bunu ihracatçılarımıza sağlama-
mız ve bunu bir sistem haline getir-
memiz lazım.

ALDIĞINIZ ÖDÜLLERDEN 
BAHSEDER MİSİNİZ?
İhracat, Karlılık , Verimlilik, İstih-

dam ve Kapasite kategorilerindeki 
performans sebebiyle ödüle layık 
görüldük. 2015 yılında büyümemiz 
yüzde 70 oranındaydı, 2016 da bu 
oran yüzde 65 düzeyinde olacak. 
İhracatımızın ciroya oranını yüz-
de 70 olduğundan net ihracatçı bir 
firmayız. Bence tüm sanayicilerin 
her ne olursa olsun tam gaz ihracata 
yönelmeleri gerekiyor. Kriz ortamı 
olup olmamasına bakmadan  yeni 
pazar arayışlarına odaklanmaları, 
kendi sektörlerinde gelişen ülkeleri 
bulmaları gerekiyor. Tabii ki bu arada 
nakit akışı ve finansı asla gözden 
kaçırmamaları gerekiyor. 

İnanın bana bu ve benzeri ödüller 
firmalar için her zaman bir motivas-
yon kaynağı. Biz geçen sene TEPAV’ın 
yaptığı araştırma sonucu ‘En Hızlı 
Büyüyen’ şirketler yarışması  “Türki-
ye ilk 100” ödülünü almıştık. 

Bu sene de KSO öncülüğünde ve 
PWC danışmanlığı ile ciddi ve geniş 
bir jüri tarafından verilen bu ödül 
bizleri daha da kamçıladı. Böylesi 
bir ödül törenini düşünmek dahi bir 
vizyon. Bu sebeple Kocaeli Sanayi 
Odası’nın yönetimini ve özellikle 
Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Ayhan 
Zeytinoğlu’nu gönülden kutluyorum. 
Güzide Kocaeli ilimizi Marmara’nın 
neredeyse başkenti haline getiren ve 
ilimiz sanayisini yurtdışındaki tanıtım 
çalışmalarını hayranlıkla takip edi-
yorum.
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KSO Başkanı Ayhan Zeytinoğlu
Dünya Odalar Federasyonu 

Genel Konsey Üyeliği’ne yeniden seçildi

Kocaeli Sanayi Odası (KSO) Başkanı Ayhan Zeyti-
noğlu, Avrupa bölgesini temsilen 2017 – 2019 dö-
nemi için Dünya Odalar Federasyonu Genel Konsey 

Üyeliği’ne bir kez daha seçildi.
Dünya Odalar Federasyonu (WCF), Milletlerarası Ticaret 

Odası (ICC) tarafından 1950 yılında üyelik ağındaki ticaret 
odalarını temsil etmek, odalar arasındaki ilişkileri güçlen-
dirmek amacıyla kuruldu. 12.000 odadan oluşan küresel ağı 
birleştiren ve odaların daha üretken olmasına yardımcı olan 
Dünya Odalar Federasyonu’nun Genel Konsey Seçimleri 2016 
Kasım ayı içinde gerçekleştirildi. 

2017 – 2019 dönemi seçimleri için, 130 ülkeden 1.200’ün 
üzerinde Oda üyesi elektronik oy kullanmaya davet edildi. 
Dünya Odalar Federasyonu Genel Konseyi için dünyanın tüm 
bölgelerinden, 48 farklı ülke temsilcinin aday olduğu seçim-
lerde 20 temsilci Genel Konsey’de yer alacak. 30 Kasım’da 
oylamanın kapandığı söz konusu seçimlerde Kocaeli Sanayi 
Odası Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, Avrupa bölgesini temsilen 
2017 – 2019 dönemi için Genel Konsey Üyeliği’ne üçüncü kez 
seçildi. 

Başkan Zeytinoğlu, yeni dönem Genel Konseyi’nin, 1 Mart 
2017 tarihinde yapılacak ilk toplantısına katılmak üzere, 
Konsey’in yönetim merkezi olan Fransa’nın başkenti Paris’e 
gidecek.  

Kocaeli Sanayi Odası (KSO) Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, büyük bir başarıya imza atarak yeniden Dünya Odalar 
Federasyonu Genel Konsey Üyeliği gibi önemli bir göreve seçildi. 

[WCF ►
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AFRİKA/ORTADOĞU 

1. Nana Dr Appiagyei Dankawoso, Başkan, Gana Ticaret 
ve Sanayi Odası (Gana) 

2. Pedram Soltani, Başkan Birinci Yardımcısı, İran Tica-
ret, Sanayi, Maden ve Tarım Odası (İran)  

3. *Uriel Lynn, President, İsrail Ticaret Odaları Federas-
yonu (İsrail) 

4. *Kiprono Kittony, Başkan, Kenya Ulusal Ticaret ve Sa-
nayi Odası (Kenya)  

5. Rabih Sabra, Genel Direktör, Beyrut Ticaret, Sanayi ve 
Tarım Odası (Lübnan)  

6. Bhanu Pratabsingh Jaddoo, Genel Sekreter, Mauritius 
Ticaret ve Sanayi Odası (Mauritius) 

7. Bassey E.O.Edem, Başkan ve Konsey Başkanı, Nijerya 
Ticaret, Sanayi, Maden ve Tarım Derneği (NACCIMA) (Ni-
jerya)  

8. *Khalifa Bin Jassim Al Thani, Başkan, Katar Ticaret 
Odası (Katar)  

9. Mark Nowitz, Yönetim Direktörü, Johannesburg Tica-
ret ve Sanayi Odası (Güney Afrika) 

10. Mohammad Hamsho, Genel Sekreter, Suriye Ticaret 
Odaları Federasyonu (Suriye) 

11. Bob Kabonero, Yönetim Kurulu Üyesi, Uganda Ticaret 
ve Sanayi Odası (UNCCI) (Uganda)  

AMERİKA 

12. Víctor Dosoretz, Mali İşler Sorumlusu, Arjantin Tica-
ret Odası (Arjantin)  

13. *Sergio Papini de Mendonça Uchôa, Başkan Yardım-
cısı, Brezilya Ticaret ve Sanayi Odaları Konfederasyonu (Bre-
zilya)  

14. Adam Legge, Başkan ve CEO, Calgary Ticaret Odası 
(Kanada)  

15. Will Pineau, CEO, Cayman Adaları Ticaret Odası 
(Cayman Adaları)  

16. *Monica De Greiff, İcra Kurulu Başkanı, Bogota Tica-
ret Odası (Kolombiya)  

17. *Peter T. Hill, Başkan, Santiago Ticaret Odası (Şili)  
18. Humberto Lozano Avilés, Başkan, Mexico City Ticaret 

Odası CANACO CDMX (Meksika)  
19. Mario Mongilardi, Başkan, Lima Ticaret Odası (Peru)  
20. *Jay Byers, Baş Yönetici, Büyük Des Moines Ortaklığı 

(ABD)  

ASYA/PASİFİK 

21. *Stephen Cartwright, Baş Yönetici, NSW İş Odası 
(Avustralya)  

22. Hossain Kahled, Başkan, Dhaka Ticaret & Sanayi Oda-
sı (Banglades)  

23. Yu Jianlong, Genel Sekreter, Çin Uluslararası Ticaret 
Odası CCOIC (Çin)  

24. *Ram Gandhi, Başkan, Hindistan Tacirler Odası (Hin-
distan) 

25. Toru Ishida, Başkan, Japon Ticaret ve Sanayi Odası 
(Japonya) 

26. *Yong Poh Kon, Başkan, Malezya Üreticiler Federas-
yonu (Malezya) 

27. Magvan Oyunchimeg, Baş Yönetici, Mongolya Ulusal 
Ticaret ve Sanayi Odası (Mongolya)  

28. *Junaid Esmail Makda, Uluslararası İlişkiler Başka-
nı, Karaci Ticaret ve Sanayi Odası (KCCI) (Pakistan)  

AVRUPA 

29. *Richard Schenz, Başkan Yardımcısı, Avusturya Fe-
deral Ekonomi Odası (Avusturya)  

30. *Wouter Van Gulck, Genel Müdür, Belçika Ticaret 
Odaları Federasyonu (Belçika)  

31. Egrlit Ahmet, Başkan Yardımcısı, Bosna Hersek Dış 
Ticaret Odası (Bosna Hersek)  

32. Želimir Kramaric, Uluslararası İlişkiler Başkan Yar-
dımcısı, Hırvatistan Ekonomi Odası (Hırvatistan)  

33. Vladimír Dlouhy, Başkan, Çek Ticaret Odası (Çek 
Cumhuriyeti)  

34. *Jens Klarskov, Baş Yönetici, Danimarka Ticaret Oda-
sı (Danimarka)  

35. Dominique Brunin, CEO, CCI Fransa Uluslararası 
(Fransa)  

36. Nino Chikovani, Başkan, Gürcistan Ticaret ve Sanayi 
Odası (Gürcistan) 

37. Volker Treier, Baş Yönetici Yardımcısı, Alman Odaları 
Derneği (Almanya)  

38. *Emmanouil Vlachogiannis, Başkan Birinci Yardımcı-
sı, Selanik Ticaret ve Sanayi Odası CCI (Yunanistan)  

39. *Laszlo Parragh, Başkan, Macar Ticaret ve Sanayi 
Odası (Macaristan)  

40. Vincenzo Ilotte, Başkan, Torino Ticaret Odası (İtalya)  
41. Danela Arsovska, Başkan, Makedonya Ticaret Odası 

(Makedonya) 
42. Lars-Kare Legernes, Yönetim Direktörü, Oslo Ticaret 

Odası (Norveç)  
43. Mihai Daraban, Başkan, Romanya Ticaret ve Sanayi 

Odası (Romanya)  
44. Vladimir Padalko, Başkan Yardımcısı, Rusya Federas-

yonu Ticaret ve Sanayi Odası (Rusya)  
45. *Miquel Valls Maseda, Başkan, Barselona Ticaret, 

Sanayi ve Denizcilik Odası (İspanya)  
46. Adam M Vicent Subilia, Direktör Yardımcısı, Cenova 

Ticaret, Sanayi ve Hizmetler Odası (İsviçre)  
47. *Ayhan Zeytinoglu, Başkan, Kocaeli Sanayi Odası 

(Türkiye)  
48. Adam Marshall, Genel Direktör, İngiliz Ticaret Odası 

(Birleşik Krallık) 

(*) Mevcut WCF Üyeleri 

WCF (Dünya Odalar Federasyonu) Genel Konseyi 
(2017-2019 Dönemi adayları)
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[sektör: otomotiv ve yan sanayii ►

Otomotiv yeni Ar-Ge ve yatırım teşvikleriyle                                   

Otomotiv Distribütörleri Derneği 
verilerine göre, bu yılın ocak-eylül 
döneminde otomotiv sektöründe toplam 
pazar geçen yıla göre yüzde 6 daralarak, 
652 bin 832 adet olarak gerçekleşti. Aynı 
dönemde üretim geçen yıla göre yüzde 
6’lık artışla 1 milyon 33 bin 225, ihracat 
da yüzde 13’lük artışla 797 bin 130 adet 
oldu. 

İç pazar satışlarında ocak-eylül 
döneminde geçen yıla göre yüzde 6 civarında 
azalış var. Sözkonusu açık Kasım ve Aralık 
aylarında gerek kampanyalarla gerek 
satış eforuyla kapatılmaya çalışıldı, ancak 
geçen seneki adetlerin bir miktar gerisinde 
kalınacak gibi görünüyor. 

Genel bir değerlendirme ile ise, 
geçtiğimiz 8-10 senelik sürece baktığımız 
zaman 2016, iyi yıllardan biri olacak gibi.

Geçen yıl 1 milyon adedi 
aşarak en yüksek satış rakamına 
ulaşan otomotiv sektörü, bu yıl 
ise toplam pazardaki daralmaya 
rağmen üretim ve ihracatta rekor 
bekliyor.

Avrupa’daki ekonomik 
toparlanma sektörü olumlu 
etkiledi. Avrupa otomotiv sektörü 
için çok önemli bir pazar. 9 aylık 
rakamlara bakıldığı zaman sektör, 
yüzde 13 civarında geçen seneye 
göre daha iyi bir performans 
göstermiş durumda. Üretim de 
ihracattan olumlu etkilendi, yüzde 
6 civarında yukarıda. Toplamdaki 
üretim ve ihracat rakamları 
oldukça olumlu. 2016 yılının 
üretim ve ihracat açısından Rekor 
olacak bir sene olması bekleniyor.

TÜİK verilerine göre 2016 yılı 
Ekim ayında sanayinin alt sektörü 
olan İmalat Sanayi sektörü içinde 
yer alan Motorlu Kara Taşıtı, 
Treyler (Römork) ve Yarı Treyler 
(Yarı Römork) İmalatı Endeksi 
bir önceki yılın aynı ayına göre 
yüzde 4,8 arttı ve 163,8 olarak 
gerçekleşti. Bir önceki aya göre 
ise yüzde 19 arttı.

TCMB verilerine göre; imalat 
sanayi kapasite kullanım oranı 
2016 yılı Kasım ayında geçen yılın 
aynı ayına göre 0,5 puan artarken 
bir önceki ay ile aynı kalarak yüzde 
76,4 seviyesinde gerçekleşti.

Sektörler bazında kapasite 
kullanım oranları incelendiğinde 
ise; Motorlu Kara Taşıtı, treyler 
(römork) ve yarı treyler (yarı 
römork) imalatında 2015 Kasım 
ayında yüzde 81,3 olan kapasite 
kullanım oranı aynı kalarak, 
2016 Kasım ayında da yüzde 81,3 
seviyesinde gerçekleşti. 2016 
Kasım ayı endeksi bir önceki aya 
göre ise 0,4 puan azaldı.
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TÜİK verilerine göre fasıllar 
bazında en yüksek ihracat kalemi, 
2016 yılı Ekim ayında ve Ocak-Ekim 
döneminde “Motorlu kara taşıtları, 
traktörler, bisikletler, motosikletler ve 
diğer kara taşıtları” oldu.

2016 yılı Ekim ayı “Motorlu 
kara taşıtları, traktörler, bisikletler, 
motosikletler ve diğer kara taşıtları” 
ithalatı geçen yılın aynı ayına göre 
yüzde 5,6 artarak 1 milyar 636 milyon 
dolar, ihracatı yüzde 11,2 artarak 
1 milyar 854 milyon dolar oldu ve 
yaklaşık 218 milyon dolar dış ticaret 
fazlası verdi.

2016 Ocak-Ekim dönemi “Motorlu 
kara taşıtları, traktörler, bisikletler, 
motosikletler ve diğer kara taşıtları” 
ithalatı geçen yılın aynı dönemine göre 
yüzde 1,2 azalarak 14 milyar 266 
milyon dolar olurken, ihracatı yüzde 
11,5 artarak 15 milyar 875 milyon 
dolar oldu ve yaklaşık 1 milyar 610 
milyon dolar dış ticaret fazlası verdi.

TCMB verilerine göre; 
2016 yılı Kasım ayı sonunda 
Toplam Kredi Stoku, 2015 yılı 
aynı döneme göre yüzde 9,40 
artarak 47 milyar 200 milyon 
TL’ye ulaştı. 2016 yılı Kasım ayı 
sonunda ise bir önceki döneme 
göre yüzde 3,2 arttı.

2016 yılı Kasım ayı sonu 
itibariyle Finansman Şirketleri 
Kredi hacmi toplamı 24 milyar 
806 milyon TL, Bankacılık 
Sektörü Kredi hacmi toplamı 
22 milyar 394 milyon TL olmak 
üzere, Toplam Taşıt Kredi 
stoku 47 milyar 200 milyon TL 
değerine ulaştı.

Taşıt Kredi Stokunun, 17 
milyar 88 milyon TL tutarını 
Bireysel Tüketici Kredileri 
oluştururken, 30 milyar 112 
milyon TL tutarını da Ticari 
Tüketici Kredileri oluşturdu.

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) 
verilerine göre; 2016 yılı Kasım ayında 
ihracat geçen yılın aynı ayına göre yüzde 
5 artış ile 11 milyar 952 milyon dolar 
oldu. 2016 Ocak-Kasım dönemi sonunda 
ise yüzde 2,2 azalarak 119 milyar 379 
milyon dolar olarak gerçekleşti. Son 
on iki ayda ise yüzde 3,2 azalarak 140 
milyar 724 milyon dolara geriledi.

TİM sonuçlarına göre Sanayi 
Mamulleri, 2016 Kasım ayında 
(yüzde 61,8 pay) ve 2016 Ocak-Kasım 
döneminde (yüzde 62,6 pay) Sanayi 
Grubu alt başlığı altında ilk sırada 
yer alıyor. Sanayi Mamulleri içinde 
“Otomotiv Endüstrisi”, 2016 Kasım 
ayında ve 2016 Ocak-Kasım döneminde 
Türkiye’de en fazla ihracat yapan 
sektör oldu. Otomotiv Endüstrisi geçen 
seneye göre, 2016 Kasım ayında yüzde 
16,9 artarak 2 milyar 239 milyon dolar 
ihracat sağladı. 2016 Ocak-Kasım 
döneminde ise yüzde 11,5 artarak 
21 milyar 530 milyon dolar ihracat 
sağladı.

2016 Kasım ayında en fazla ihracat 
yapılan ilk 5 ülke sırasıyla, Almanya, 
İngiltere, İtalya, Irak ve ABD oldu.

önemli bir gelişme ivmesi yakaladı
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Türkiye Otomotiv 
Sektörü 2016 yılı Ocak-
Kasım döneminde, ge-
çen yılın aynı dönemine 
göre toplam pazar yüz-
de 1,8 artarak 862 bin 
928 adet, üretim yüzde 
7,8 artarak 1 milyon 
329 bin adet ve ihracat 

yüzde 13,6 artarak 1 milyon 22 bin adet oldu. İhracat değeri 
ise yüzde 10,9 oranında artarak 21 milyar 897 milyon dolar 
seviyesine ulaştı.

Türkiye Otomotiv Sektörü 2016 yılı Kasım ayında, geçen 
yılın aynı ayına göre toplam pazar yüzde 41,8 artarak 124 bin 
835 adede, üretim yüzde 19,4 artarak 150 bin 681 adede ve 
ihracat yüzde 25,6 artarak 117 bin 42 bin adet oldu. İhracat 
değeri ise yüzde 16,1 oranında artarak 2 milyar 293 milyon 
dolar seviyesine ulaştı.

Türkiye Otomotiv toplam pazarı (otomobil, hafif ticari 
araç ve ağır ticari araç) 2016 yılı Ocak-Kasım döneminde bir 
önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 1,8 artarak 862.928 
adet oldu. Geçen sene aynı dönemde 847.762 adet satış ger-
çekleşmişti.

2016 yılı Kasım ayı toplam pazarı 124.835 adet oldu. 
88.043 adet olan 2015 yılı Kasım ayı toplam pazar satışlarına 
göre yüzde 41,8 oranında büyüdü.

Türkiye Otomotiv pazarı, 10 yıllık Kasım ayı ortalama sa-
tışlara göre yüzde 90,61 arttı.

Türkiye otomotiv pazarında, 2016 yılı Ocak-Kasım döne-
minde Otomobil ve Hafif ticari araç toplam pazarı 841.808 
adet olarak gerçekleşti. 811.844 adet olan 2015 yılı aynı dö-
nem otomobil ve hafif ticari araç pazar toplamına göre satış-
lar yüzde 3,69 oranında arttı.

2016 yılı Kasım ayı Otomobil ve Hafif Ticari Araç toplam 

pazarı 122.309 adet oldu. 84.601 adet 
olan 2015 yılı Kasım ayı otomobil ve hafif 
ticari araç pazar toplamına göre satışlar 
yüzde 44,57 oranında arttı.

Otomobil ve hafif ticari araç pazarı, 
10 yıllık Kasım ayı ortalama satışlara göre yüzde 96,09 artış 
gösterdi.

Türkiye Otomotiv pazarında, 2016 yılı Ocak-Kasım döne-
minde Otomobil satışları bir önceki yılın aynı dönemine göre 
yüzde 6,16 artarak 648.894 adet oldu. Geçen sene aynı dö-
nemde 611.256 adet satış gerçekleşmişti.

2016 yılı Kasım ayı Otomobil Satışları bir önceki yılın aynı 
ayına göre yüzde 53,51 artarak 95.783 adet seviyesinde ger-
çekleşti. Geçen sene Kasım ayında 62.397 adet satış gerçek-
leşmişti.

Otomobil pazarı, 10 yıllık Kasım ayı ortalama satışlara 
göre yüzde 118,37 artış gösterdi.

Türkiye Otomotiv pazarında, Hafif ticari araç pazarı 2016 
yılı Ocak-Kasım döneminde geçen yılın aynı dönemine göre 
%3,83 oranında azalarak 192.914 adet seviyesinde gerçekleş-
ti. Geçen sene aynı dönemde 200.588 adet satışa ulaşılmıştı.

2016 yılı Kasım ayı Hafif Ticari Araç Pazarı geçen yılın 
aynı ayına göre %19,46 oranında artarak 26.526 adet oldu. 
Geçen sene Kasım ayında 22.204 adet satış gerçekleşmişti.

Hafif ticari araç pazarı, 10 yıllık Kasım ayı ortalama satış-
lara göre %43,29 arttı.

Türkiye Otomotiv pazarında, ağır ticari araç pazarı 2016 
Ocak-Kasım döneminde, geçen yılın aynı dönemine göre 
%41,20 azalarak 21.120 adet oldu. 2015 yılı aynı döneminde 
35.918 adet satış gerçekleşmişti.

Ağır ticari araç pazarı 2016 Kasım ayında geçen yılın aynı 
ayına göre %26,61 azalarak 2.526 adet oldu. 2015 yılı Kasım 
ayında 3.442 adet satış gerçekleşmişti.

* Kaynak: Otomotiv Distribütörleri Derneği 

Türkiye Otomotiv pazarı, 10 yıllık kasım ayı ortalama 
satışlarına göre yüzde 90,61 büyüdü



Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü:

Otomotiv sanayi
Türkiye’nin ihracatında önemli bir sektör

Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, otomotiv sektörünün Türkiye’nin 
en büyük ihracat kalemini oluşturduğuna vurgu yaptı.

Otomotiv sanayimiz, Türkiye’nin ihracatında önemli 
bir sektör. Bu yıl ihracatımızda bir düşüş olmasına 
rağmen, otomotiv sektörümüzün ihracatında bir 

artış var. Yılın ilk 10 ayında, otomotiv ihracatımız adet 
bazında yüzde 12 oranında arttı. Sektörün ihracatı, dolar 
ve euro bazında ise yüzde 10 artış gösterdi. Bu rakamlar, 
otomotiv sektörünün ne kadar 
güçlü olduğunu ortaya koyuyor. 
Ülke olarak bu güçlü sektörü, 
daha da rekabetçi hale getirmemiz 
gerekiyor. Bunu sağlamak için 
özellikle yeni nesil teknolojilere, 
araç elektroniğine, araç kontrol 
sistemlerine, yakıt teknolojilerine 
özel bir önem vereceğiz

Türkiye’de otomotiv sanayimiz 23 
milyar dolar ihracat hedefindedir ve 
bu ihracatın tamamı yerli üretimdir. 
Bunları siz yapıyorsunuz, bunlara yabancı denebilir mi? Türk 
işçisi çalışıyor, ihracat yapılıyor. Bunlara yabancı diyemeyiz 
bunlar yerli fakat, eksik olan markadır. Biz dünya ölçeğinde 
yerli bir otomobil markası oluşturmak istiyoruz. Bunda da 
kararlıyız, asla vazgeçmek yok. Bu markadan sonra tedarik 
sanayimizin bunda bir görevi olacak. Yaptığımız çalışmalarda 
gördük ki Türkiye, kendi imkanıyla, kendi mühendisi, tedarik 
sanayisi ve altyapısıyla bir otomobil tasarlayıp 
üretebilir. Teknik olarak bir problem yok. Yapmak 
istediğimiz, yerli marka oluşturmaktır ve bu marka, 
dünya markası olmalıdır.

Yerli otomobilde iki koldan çalışıyoruz. TÜBİTAK 
bünyesindeki çalışma sürüyor. İkinci bir çalışma 
bakanlık bünyesinde projenin iş modeliyle ilgili. 
Otomobil yapmak ticari ağırlıklı bir iş. Ticari anlamda 
bir otomobilin üretilip pazarlanmasına ve küresel 
başarı elde edilmesine yönelik iş modeli üzerinde 
çallıştık. Başbakanımıza arz ettik. Aracımız elektrikli 
bir araç olacak. Öncelikle şehiriçi taksiler için bir 
model geliştireceğiz. 2019’a yetiştirmeye çalışacağız. 
İlk aşama ticari taksi şeklinde düşünüyoruz. Otomobil 
sadece modelle olacak şey değil, farklı segmentlere 
hitap eden otomobiller olacak. Biz küresel bir başarı 
hedefliyoruz. Yüksek rakamlarda üretim miktarını 
yakalayabilirsek maliyetlerin düşeceği açık.

TÜBİTAK’ın yeniden yapılandırılması için de 
çalışıyoruz. TÜBİTAK, Ar-Ge yapmak, teknoloji 
üretmek isteyen sanayicilerimizin, girişimcilerimizin 
hizmetinde olan bir kuruluş olacak. Kendisi Ar-Ge 
ve geliştirme yapmayacak, yaptıracak. Dolayısıyla 
teknolojiyi yöneten bir duruma gelecek. 

- Biz bakanlık olarak elektrikli araç 
üretimini destekliyoruz
Türkiye’ Avrupa’da otobüs ve hafif ticari araç üretiminde 

birinci, kamyon üretiminde ikinci sırada. Dünyada çevre 
dostu araçlara ve alternatif yakıtlara olan ilgi her geçen 
gün artıyor. Türkiye’nin ticari araç sektöründe liderliğini 

sürdürebilmesi, yeni teknolojilere 
adapte olmasını gerektiriyor. Bu 
açıdan yerli imkanlarla bir yerli 
elektrik otobüs üretilecek olması  
da beni çok mutlu ediyor.

Bütün dünyada elektrikli 
araçlara karşı bir eğilim var. 
Önümüzdeki dönemde, özellikle 
şehir içlerinde, elektrikli araçların 
kullanımı zorunlu hale gelecek. 
Türkiye’de bu yönde çalışmalar var. 
Türkiye’de bu yönde bir çalışma 

bir öncü çalışmadır. önümüzdeki dönemde bu otobüslerin 
seri üretime geçilmesini, şehir merkezlerinde, nufgüsün 
yoğun olduğu bölgelerde kullanılmasını temenni ediyoruz. 
Biz bakanlık olarak elektrikli araç üretimini destekliyoruz. 
Bundan sonraki dönemde de bu desteğimiz devam edecek. 
Özellikle belediyelerimizin elektrikli otobüs kullanmalarını 
teşvik edeceğiz, destekleyeceğiz.



TOSB Otomotiv Test Merkezi Aralık ayı başında Bilim, 
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Dr. Faruk Özlü tarafın-
dan açıldı. TOSB Otomotiv Test Merkezi’nin açılışı-

na Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü’nün yanı sıra 
Kocaeli Valisi Hasan Basri Güzeloğlu, Kocaeli Milletvekilleri 
İlyas Şeker, Radiye Sezer Katırcıoğlu, Cemil Yaman, Kocaeli 
Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, Gebze 
Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Haluk Görgün, Sanayi 
Genel Müdürü Prof. Dr. İbrahim Kılıçarslan, Kocaeli Sanayi 
Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, Kocaeli Sa-
nayi Odası Meclis Başkanı Hasan Tahsin Tuğrul, TAYSAD Baş-
kanı Alper Kanca, OSD ve TAYSAD derneği yöneticileri ile pek 
çok sanayici ve davetli katıldı. 

Törende TOSB’un tanıtım filminin gösteriminin ardından 
TOSB Yönetim Kurulu Başkanı Yunus Çiftçi, Kocaeli Büyük-
şehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, Kocaeli Valisi 
Hasan Basri Güzeloğlu ve Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı 
Dr. Faruk Özlü birer konuşma yaptılar. Konuşmaların ardında 
test merkezi hizmete açılarak, laboratuvarlarda incelemelerde 
bulunuldu, yapılacak testler hakkında bilgiler verildi.  

TOSB Yönetim Kurulu Başkanı Yunus Çiftçi açılış konuş-
masında; “Marka ajansının desteği ile hayata geçirilen Araç 
ve aksamları dayanım, ömür, performans test laboratuvarına 
ilaveten Otam ve Esim Laboratuvarlarının da bu binada hizmet 
vermeye başladığını, şimdiye kadar yurt dışına yaptırılan pek 
çok testin de bu laboratuvarlarda yapılmak sureti ile ciddi mik-
tarda zaman ve maliyet tasarrufu sağlanacağını belirti. 

Marka ajansının sağladığı finansal desteğin ötesinde bir kat-
kı sağladığını ifade eden TOSB Başkanı Yunus Çiftci bu destek 
aynı zamanda bu merkezin inşasına vesile olmuş ve TOSB’un 
kuruluşunda planlanan bir hedef daha böylece gerçekleşmiştir 

dedi. Aynı zamanda global otomotiv müşterilerine de referans 
teşkil eden bu laboratuvar binası ile TOSB içinde muhtelif me-
kanlarda faaliyet gösteren tüm ortak laboratuvarları tek çatı 
altına toplayarak, bir sinerji merkezi oluşturmayı hedefledikle-
rini, bu laboratuvarlarda Otomotiv, Demiryolu, Savunma, Ma-
kine, Elektrik, Elektronik, Beyaz eşya, ev aletleri ve daha pek 

çok sanayiye hizmet verileceğini belirtti. 

- Faruk Özlü: Üretiminize, Ar-Ge, tasarım ve
 markalaşmaya odaklanmaya devam edin
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakan Dr. Faruk Özlü ise konuş-

masında; “Türkiye, güçlü bir ekonomiye sahiptir, aynı zamanda 
ciddi, bilgili ve sorumlu bir ekonomi yönetimine sahiptir. Bugün 
konjonktürel bir sürecin içinden geçiyoruz. Bu süreç, kısa bir 
süre içinde normale dönecektir. Türkiye, orta ve uzun vadede 

TOSB Otomotiv Test Merkezi açıldı

TOSB Otomotiv Test Merkezi, Bilim, Sanayi 
ve Teknoloji Bakanı Dr. Faruk ÖZLÜ 

tarafından açıldı.
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ekonomisini büyütmeye devam edecektir. Sizler, yatırımlarını-
za, üretiminize, Ar-Ge, tasarım ve markalaşma gibi konulara 
odaklanmaya devam edin. 

Böyle bir test merkezinin açılması, bizi her zaman mutlu 
ederdi. Ancak bu test merkezin böyle bir dönemde açılıyor ol-
ması, ayrı bir sevinç ve ümit kaynağıdır. Çünkü bu açılış, sa-
nayicilerimizin meseleyi doğru anladığını, gündemini doğru be-
lirlediğini de ispatlamaktadır. Bu vesileyle, açılışını yaptığımız 
test merkezinin, TOSB için, sanayilerimiz ve ülkemiz için hayır-
lı olmasını diliyorum.” dedi. 

- Yunus Çiftçi: Otomotiv sanayi ülkemizin en 
rekabetçi ve en çok ihracat yapan sektörüdür
TOSB kurulduğunda henüz OSB kanunu yoktu ama Bursa 

ve GOSB gibi Türkiye’de birkaç iyi örnek vardı. Ancak bunlar 
da karma OSB’lerdi. İhtisas OSB olanlar da kısa sürede karma 
hale geliyorlardı. Buna rağmen biz ihtisas OSB kurmada karar-
lı idik. Biz bu iyi örnekleri de bir adım ileri götürmenin gayreti 
içinde ve aşkla işe başladık, öyle de devam ettik. Biz düşünce 
ve bakış açılarımız farklı olsa da, fikirlerimizi bir potada bir-
leştirir ve yakaladığımız müşterek fikrimiz ile yol alırız. Ener-
jimizi hep ilerlemeye harcarız. Bu da bize başarıyı getiriyor. 
Tabii ki kuruluşta ideallerimiz vardı örneğin yeşil ve yaşanabilir 
bir endüstri bölgesi gibi. Bunun için daha alt yapıları yapma-
dan bölgemiz içinde 172 dönüm orman alanını ağaçlandırdık. 
Nitelikli personel için eğitim imkânı sağlamayı hedefliyorduk. 
Eğitim konusunda OSB içinde bir Endüstri Meslek Lisesi ve bir 
de Meslek Yüksek Okulu kurmayı planlamıştık. Endüstri Mes-
lek Lisesini kurucularımızdan Ahmet Bayraktar’ın ailesi Hati-
ce Bayraktar adına kurdular ve 8 yıldır eğitim veriyor. Meslek 
Yüksek Okulu için fizibilite yaptığımızda ise sektörümüzün ihti-
yacının bunu aştığını, en az lisans seviyesinde ve hatta lisansüs-
tü eğitime ihtiyaç duyulduğunu gördük. Onun için de bir vakıf 
kurarak Kocaeli Üniversitesi Garantörlüğü ile TOSB Teknoloji 
Üniversitesi kuruluşu için YÖK’e müracaat ettik. Ancak içinde 
bulunduğumuz rekabet ortamının zaman kaybına tahammülü 
yok. Hemen Gebze Teknik Üniversitesi ile bir protokol yaparak 
akşamları TOSB idari binasındaki salonlarımızda Yüksek lisans 
ve İngilizce Lisan eğitimlerini başlattık. İnşallah bu yıl ilk me-
zunlarımızı vereceğiz.

Malum, otomotiv sanayi ülkemizin en rekabet-
çi, en dinamik ve de en çok ihracat yapan sektörü. 
Bunu artırmanın yolu ise Ar-Ge den geçmektedir. 
Ar-Ge ise Üniversite ile işbirliği ve yetişmiş per-
sonel ile mümkündür. Bunun için ülkemizdeki pek 
çok Üniversite ile işbirliği protokolleri yaptık. Öğ-
rencilerin uzun dönem stajlarını TOSB’daki fabri-
kalarda yaptırıyoruz. Çevremizdeki üniversitelere 
ilaveten Kocaeli, Gazi, Afyon Kocatepe, Elazığ Fı-
rat Üniversiteleri ile de bu konuda protokollerimiz 
var. 

Bugün ülkemizdeki Ar-Ge merkezlerinin önem-
li bir kısmı Otomotiv sanayiinde yer almaktadır. 
Kasım 2016 itibarı ile ülkemizde mevcut 300 Ar-
Ge merkezinin 79 adedi otomotiv ve yan sanayi ile 
ilgili. Bunlardan 7 adedi de OSB’mizde faaliyet 
gösteriyor. Yakın bir gelecekte bu sayı 10’u geçer. 

- Ar-Ge reform paketi reform 
niteliğinde 
Ar-Ge reform paketi hakikaten reform niteli-

ğinde bir düzenlemedir ve ülkemizin rekabet gücü-
nü artıracak pek çok yeniliği içermektedir. Bunun 
meyvelerini esasen orta ve uzun vadede göreceğiz. 

Ancak bu gün bile her alanda ciddi yeniliklerin yapıldığına şahit 
olmaktayız. Üretim reform paketinin de tasarı aşamasına gel-
mekte olduğunu biliyoruz. 

Biz otomotiv yan sanayi bağımlı bir sektörüz. İçeride ve dı-
şarıda tedarik zinciri içinde yer almaktayız. Bu zincir karşılıklı 
güven ile işlemektedir. Uzun çalışmalar sonunda tesis edilen bu 
güveni devam ettirmek sektörün geleceği için hayati önemdedir. 
Kalite, zamanında teslimat, sürdürülebilirlik, geliştirme kabi-
liyeti ve en önemlisi de ülke istikrarı bu güvenin oluşmasında 
başat rol oynamaktadır. Şu an yapılan üretimler 3-4 yıl önce 
alınmış projelerin sonuçlarıdır. Yine 2-3 yıl sonra yapılacak 
teslimatların projeleri de bugünlerde dağıtılmaktadır. Bu un-
surlardan birinin eksilmesi yâda bozulacağı şüphesi yeni işlerin 
alınmasını mutlaka etkilemektedir. Bu konuda hep beraber ça-
lışmalıyız. 

Ar-Ge faaliyeti sonucu ortaya çıkacak ürünlerin test, dene-
me ve geçerliliği için bu gibi laboratuvarlara ihtiyacımız var. Bu 
konuda da devletimizi, valilerimizi, bölgemiz kalkınma ajansını 
yanımızda gördük. Bize hem finansal ve hem de moral olarak 
destek oldular. Doğu Marmara Kalkınma Ajansının finansal 
desteği ile araç ve aksamları dayanım, ömür, performans test 
laboratuvarını kurduk. 

Bu test merkezi aynı zamanda bizleri sıkça ziyaret eden 
yabancı müşterilerimiz nezdinde de sektörümüze ve ülkemize 
yeni işlerin gelmesine vesile olacaktır. Şimdiye kadar yurt dışı-
na yaptırdığımız pek çok testi burada yapabileceğiz. Zaman ve 
maliyet olarak da önemli tasarruflarımız olacak.

TOSB içinde muhtelif mekanlarda faaliyet gösteren tüm or-
tak laboratuvarları tek çatı altına toplayarak, onların da kendi 
aralarında sinerji yaratmalarını ve ülke sanayisine hizmeti en 
üst seviyeye taşımalarını hedefledik. 3 laboratuvarın yer aldı-
ğı binada motor, mekanik, hidrolik, klimatik gibi testler, diğer 
tarafta ise elektrik ve elektronik testleri yer alıyor. Bu labo-
ratuvarlar otomotiv, demiryolu, savunma, makine, elektrik, 
elektronik, beyaz eşya, ev aletleri ve daha pek çok sanayiye 
hizmet verecektir. Bir kısım cihazlar taşınmış ve aktif hale 
getirilmiş, bir kısmı ise yürüyen işleri aksatmamak üzere ta-
şınma ve montaj aşamasındadır. İleride ihtiyaca göre ilaveler 
de yapılacaktır.
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Geleceğin araçlarını şekillendirecek akıllı plas-
tikler PAGEV’in düzenlediği 11. Türk Plastik 
Endüstrisi Kongresi’nde konunun uzmanları ve 

sektör temsilcileri ile ele alındı. Plastik parçalar sayesinde 
araçlar yüzde 50 hafifliyor. Bu sayede yakıt tüketimi yüzde 
25 ile 35 arasında azalıyor. Araçlardan eksilen her kilogram 
kullanım ömrü boyunca 20 kilogram daha az karbondioksit 
salınımı anlamına geliyor. Tüm çalışmalarında “Sorunsuz 
çevre” misyonu ile hareket eden PAGEV ayrıca kongrede 
Plastik Sanayi Birliği ve Amerikan Kimya Konseyi ortaklı-
ğıyla uygulanan “İyi Süpürme Operasyonu (Operation Clean 
Sweep (OCS)” protokolünü de imzaladı.

Türkiye’de araçlarının üretiminde toplam ağırlığın orta-
lama yüzde 12’si plastikten üretiliyor. Bu miktar ortalama 
olarak otomobilde 90, otobüste 15, midibüs ve minibüste 
10, kamyonda 91, kamyonette ise 40 kilograma denk ge-
liyor. Plastik parçalar diğer parçalara göre yüzde 50 daha 
hafif olduğundan yakıt tüketiminde yüzde 25 ila 35 civarın-
da tasarruf sağlıyor. Araçlar hafifledikçe doğaya verdikleri 
yük de azalıyor çünkü 1 kilogram hafiflik 20 kilogram daha 
az karbon salınımı anlamına geliyor.

Ülkemizde 2015 yılındaki toplam plastik üretiminin yüz-
de 5’ini otomotiv plastikleri oluşturdu. Geçtiğimiz yıl üre-
tilen her otomobildeki ortalama plastik oranı yüzde 11,8’e 
yükseldi. Türkiye’deki taşıt araçları üretimi ve yenileme ta-
lebinde 2015’te son 5 yıla kıyasla toplam malzeme ağırlığı 
içinde kullanılan plastik miktarı yüzde 52 artarak 418 bin 
tona yükseldi. Plastik ürünlerin ağırlıklı kullanıldığı alan-
larda en yüksek payı yüzde 19 ile iç giydirme, yüzde 12 ile 
koltuklar üstlenirken; bunları tampon, kaput altı, döşeme, 
ön konsol, aydınlatma ve yakıt sistemleri izledi.

Yalnızca karayolu ulaşımında kullanılan araçlarda değil 
uçak ve trenlerde de plastik kullanımı artıyor. Günümüzde 
küçük özel uçaklar ve yeni nesil yolcu uçaklarının gövdeleri, 
fiberglasa benzeyen fiber takviyeli plastik kompozitlerden 
üretiliyor. Bu malzemelerin metal parçalara göre daha hafif 
ve dayanıklı olmaları yüzde 20 yakıt tasarrufu sağlıyor. Bir 
diğer avantaj ise yolcu kabininde ses seviyesinin minimuma 
düşmesi ve klasik uçaklara oranla sesin yüzde 80 azalması 
sayesinde yolculuğun konforundaki artışta yaşanıyor. Böy-
lece plastikler; daha az yakıt tüketimi, daha az bakım ve 
operasyon maliyeti, daha çevreci, daha sessiz, non-stop daha 
uzun mesafe uçuş ve daha ucuz yolcu biletlerine ulaşmayı 
mümkün kılıyor. Tüm bu tasarım ve verimlilik özellikleri sa-
yesinde uçak sanayinde plastik kullanım oranı 1970’lerde 
yüzde 4 iken günümüzde yüzde 30’a çıkmış durumda. Kısa 
bir zaman diliminde yüzde 50 seviyesine yükseleceği öngö-
rülüyor.

- ‘Küçük şey yoktur’ diyen PAGEV’den 
deniz atıkları için yeni bir proje
Çevre konusundaki çalışmalarıyla sektöre öncülük eden 

PAGEV yine bir ilke imza attı. Plastik Sanayi Birliği (SPI) 
ve Amerikan Kimya Konseyi (ACC) ortaklığıyla uygulanan 

Operation Clean Sweep (OCS) veya Türkçe adıyla “İyi Sü-
pürme Operasyonu” protokolünü imzaladı. Ana sloganı 
“Küçük şey yoktur” olan Operation Clean Sweep hareketi, 
plastik malzemeler kullanan tesisler için gönüllülük esasına 
dayalı bir yönetim programı.

Plastik ürünler pirinç tanesi şeklindeki plastik hammad-
delerinin eritilerek şekil verilmesiyle üretilir. Petrokimya te-
sislerinde üretilen bu pirinç taneciği büyüklüğü ve şeklindeki 
hammaddeler; petrokimya tesislerinde, nakliye esnasında 
veya plastik mamul üretilirken yerlere dökülebiliyor ve kü-
çük tanecikler kanalizasyon yoluyla denizlere karışabiliyor. 
OCS hareketi, ekonomik değer de taşıyan plastik hammad-
de taneciklerinin deniz canlıları için tehlike oluşturmaması 
amacıyla farkındalık, eğitim ve denetim hizmetleri sunuyor. 
Bu yıl 25. Yılını kutlayan Operation Clean Sweep’in çalış-
maları sayesinde plastik sanayi sıfır tanecik, küçük parça 
ve toz kaybı yolunda önemli mesafeler kaydetti. Artık Türk 
plastik sanayi de PAGEV sayesinde bu uluslararası oluşu-
mun bir parçası haline geldi.

Türk Plastik Endüstrisi Kongresi’nin açılışında konuşan 
PAGEV Yönetim Kurulu Başkanı Yavuz Eroğlu, “Günümüz-
de araçlarda, tasarım ve fonksiyonellik gibi birçok özellikte-
ki değişim dikkat çekici boyutlara ulaştı. Artık bir araçtan 
daha konforlu, güvenli, yakıt tasarruflu, fonksiyonel ve stil 
sahibi tasarıma sahip, düşük fiyatlı, yüksek performanslı ve 
çevreci olması bekleniyor. Bu taleplerin tümüne cevap vere-
bilecek araçların üretimi için alternatif malzeme ise plastik. 
Çok yönlü ve esnek kullanımı sayesinde teknolojik yenilik ve 
tasarım özgürlüğü sunan plastikler; hafiflik, sağlamlık ve 
geri dönüşüm özelliği ile günümüz araçlarından beklenen 
faydaları karşılayabiliyor. Bu doğrultuda araçlardaki plas-
tik kullanım oranı da giderek artıyor. Şuan toplam üreti-
mimizin yüzde 5 civarındaki bölümünü otomotiv plastikleri 
oluşturuyor. Ancak sektörümüzdeki inovasyon çalışmaları 
sayesinde kısa bir zamanda bu payı artıracağımıza inanı-
yoruz” dedi.

Bu yılki kongrenin, iki yıl önce düzenlenen kongrede ele 
aldıkları otomotiv plastikleri temasının devamı niteliği taşı-
dığını ve karayolu taşımacılığının yanı sıra havayolu taşıma-
cılığında da plastiklerin öneminin giderek arttığına değinen 
Eroğlu, “Gövdesi tümüyle fiber takviyeli plastikten üreti-
len ilk yolcu uçağı B787’dir. Japonların “ANA” havayolu 
şirketi bu anlamda bir ilke imza attı. Tokyo’dan 240 yolcu 
ile kalkan uçak 4 saat sonra Hong Kong’a indi. Uçak halk 
arasında “plastik uçak” olarak anıldı. Bunun nedeni, hacim 
olarak uçağın yüzde 80’inin fiber takviyeli plastik olması. 
Yüksek dayanıklılığa sahip malzeme ile uçak yüzde 30 hafif-
letildi. Böylece daha uzun menzile yüzde 20 yakıt tasarrufu 
ile uçabilen Boeing 787, gökyüzünü de yüzde 40 daha az 
kirletiyor. Ayrıca bu uçağın gövdesinin, perçinli uçaklardan 
daha sağlam olduğu açıklandı. Boeing’in başlattığı plastik 
kullanımı 2013’te rakibi Airbus A350 ile devam etti. Bu ör-
nekleri görmek güzel… Umarız Türkiye’de de bu çalışmaları 
gerçekleştirebiliriz, Türk plastik sektörü olarak bunu ger-
çekleştirebilecek altyapıya sahibiz” dedi.

PAGEV geleceğin araçlarını şekillendirdi
Geleceğin araçlarını şekillendirecek akıllı plastikler PAGEV’in düzenlediği 11. 

Türk Plastik Endüstrisi Kongresi’nde uzmanlar ve sektör temsilcileri ile ele alındı.

[sektör: otomotiv ve yan sanayii ►
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2016 Yılı bölgemizde ve ülkemizde yaşanan geliş-
meler sebebiyle inişli, çıkışlı bir yıl oldu. Ancak so-
nucuna bakarsak hedeflerimizin gerisinde olmakla 

beraber 2015’in de biraz üstündeyiz diyebilirim. Aslında he-
deflerimiz daha yüksekti. Özellikle yılın ikinci yarısında iç 
piyasada bir miktar daralma yaşadık. Bu daralmayı ihracat-
la dengelemeye çalıştık. Özellikle AB ülkelerine yaptığımız 
ihracat bizim için önem arz ediyor. Zira biz otomotiv yan 
sanayi firmaları müşteriye çok bağlamlıyız. Kısa sürede yeni 
işler almamız yâda pazar değiştirmemiz çok kolay değil. İş-
ler uzun vadede alınabiliyor ve en az 3-4 yıl devam ediyor.

2017 yılı için ise daha dikkatli olmamız gerekiyor. Hem 
bölgesel gelişmeler ve hem de AB ile olan ilişkilerimiz mut-
laka ekonomimizi de etkileyecektir. Gıda ve benzeri sektör-
ler pazar bakımından daha esnek ve alternatif coğrafyalara 
daha kolay yönelebilirler; ancak bizim gibi müşteriye bağımlı 
yarı mamul üreten sanayilerin manevra yapması biraz zaman 
alacaktır. Dolayısı ile daha dikkatli ve temkinli davranmamız 
gerekebilir. Gerçi müşterilerimiz de bizi kolayca gözden çı-
karmazlar ama yine de temkinli olmakta fayda var.

- Dünyadaki her tür gelişme bizi etkiliyor
Bizim sektörümüzde hemen hemen tüm firmalar mutlaka 

yurt dışı ile iş yaparlar; ya hammadde, ara malı alırlar yâda 
ürün ihraç ederler. Çoğunlukla da ihracat yaparız. Dolayısı 
ile dünyadaki her türlü gelişmeden mutlaka etkileniriz. Zaten 
bu çağda yurtdışı ile ilişkide olmayan firma ve sektörlerin 
gelişmesi, hatta ayakta kalması da mümkün değildir. Bizim 
sektörümüz global bir sektör. Sadece iç piyasaya yönelik iş 
yapması ve yaşaması mümkün değil. Ağırlıklı olarak AB ül-
kelerine ihracat yaparız.

Çiftel Elektromekanik olarak bizim firmamız ise 1990 
Yılında İstanbul’da kuruldu ve kurulduğu günden bu yana 

otomotiv ana sanayi firmalarına elektrikli parçalar üretmek-
tedir. Zaman içinde katma değeri daha yüksek teknolojik 
ürünlere yöneldik. Halen oto sigortaları, sigorta kutuları ve 
kablo terminalleri üretmekteyiz. Bunun yanı sıra daha me-
kanik olan sızdırmazlık elemanları (bakır, alüminyum, fiber 
pullar gibi) de üretmekteyiz. Ancak tüm bu ürünleri yurt için-
de ve yurt dışında otomotiv sanayine vermekteyiz. Dolayısı 
ile müşteri kitlemizi özellikle ticari vasıta üreticileri ile onla-
rın yan sanayileri oluşturmaktadır. Müşterilerimizle beraber 
çalışarak onların ihtiyaçlarını yerinde görür, beraberce ürün 
geliştirir ve yine onların onayı ile üretiriz. 

- Zaman ‘inovasyon’ zamanı
Çağımız inovasyon çağı ve sektörümüz de en çok Ar-Ge ve 

inovasyon yapan sektör. Dolayısı ile bu trenden uzak kalma-
mız mümkün değil. Şu ana kadar ticarileşmiş 5 adet paten-
timiz mevcuttur. Yenileri için de çalışmaktayız. Bu iş; sonu 
olmayan, her gün kendinizi ve ürününüzü aşmak zorunda 
olduğunuz bir iş. Zira dünya durmuyor. Her kes bir rekabet 
ve gelişim halinde. Yerinde duran kaybeder. Zaten müşteri 
ve Pazar beklentileri de bu yönde. Orijinal ekipmana çalışan 
firmaların mutlaka yenilikler yapması geriyor. En azından 
hafifletme, alternatif malzeme kullanma, maliyet azaltma, 
rekabet şansını artırma gibi konuları sürekli takip gerekiyor. 
Bunun yanında da yenilik yapmak gerekiyor ki ayakta dura-
bilesiniz. Elektrikli araçlarla ilgili konumuza giren işler için 
çalışmalarımız devam ediyor.

TOSB OSB içindeki ikinci arsamızda da yatırıma başla-
dık, inşaatımız devam ediyor. Yaklaşık 10 bin m2 bu bina-
mızı 2017 yılı birinci yarısında bitirmeyi planlıyoruz. Şu ana 
kadar her hangi bir gecikme yok, herşey planlandığı  gibi 
ilerliyor.

- ÖTV oranları AB oranlarına yakınlaştırılmalı
Sektörümüz global bir sektör olduğu için dünyadaki po-

zitif ve negatif her türlü gelişmeden etkilenmektedir. Ancak 
yurt içinde de ise ÖTV ve benzeri dolaylı vergilerden de ciddi 
şekilde etkilenmektedir. Yüksek oranlı ÖTV aynı zamanda 
araç parkının yenilenmesini de yavaşlatmaktadır. Bu oran-
ların kademeli olarak ekonomik olarak içinde bulunduğumuz 
AB ortalamasına yakınlaştırılması gerekir.

- Önerilerimiz Oda tarafından değerlendiriliyor
Kocaeli Sanayi Odası’nın tüm meslek komiteleri gibi 24. 

meslek komitesi de aktif olarak çalışmakta ve her ay düzen-
li olarak toplanıp, sektördeki gelişme ve sorunlarını görüş-
mektedir. Mesleki teknik eğitimden iş güvenliği, Türk ticaret 
kanunun getirdiklerine kadar pek çok alanda eğitim ve araş-
tırmalar yaptık. Bu konuda bizleri destekleyen Oda Yöne-
tim Kurulu, Meclis Başkanlığı ve Oda personeline teşekkür 
ederiz. Gerek üyelerden bize intikal eden ve gerekse komite 
olarak üzerinde çalışarak oluşturduğumuz tüm önerilerimiz 
oda yönetimi tarafından dikkate alınıp, ilgili kurumlara ak-
tarılmıştır.

Yunus Çiftçi: 2017’de daha dikkatli olmalıyız
Çağımız inovasyon çağı ve sektörümüzde en çok ar-ge ve inovasyon yapan sektör. 

Dolayısıyla bu trenden uzak kalmamız mümkün değil. 

Yunus ÇİFTÇİ
Çiftel Elektromekanik 
San. ve Tic. Ltd. Şti. 

Genel Müdürü
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Yüzde 100 yerli elektrikli otobüs yola çıktı

Sabancı Holding şirketlerinden TEMSA ve Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme 
Vakfı’nın bir kuruluşu olan ASELSAN iş birliğiyle geliştirilen ilk yüzde 100 yerli 

elektrikli otobüs Avenue EV yola çıktı.

Edinilen bilgilere göre, global ihtiyaçlar göz önüne 
alınarak, çevreci bir bakış açısıyla geliştirilen 
Avenue EV, fosil yakıt yerine sürdürülebilir bir 

enerji kaynağı olan elektrikle çalışıyor. Araç, 8 
dakikada tam şarja ulaşabilen hızlı şarj özelliği 
sayesinde duraklarda kısa süreli şarjlarla 
kesintisiz hizmet sunuyor.

Elektrikli çekiş sistemi ile sıfır karbon 
emisyonuna sahip çevreci otobüs, aynı zamanda 
sessiz, konforlu, yüksek performanslı ve son 
teknolojiyle donatıldı. Avenue EV’de klima 
sistemleriyle yolcu kabini hem soğuk hem de 
sıcak havalarda konforlu seyahat imkanının 
yanı sıra araç içi internet ve veri bağlantısı 
opsiyonu da sunuyor.

Avenue EV 35 oturan, 52 ayakta ve bir 
tekerlekli sandalyeli yolcu alabiliyor. Geniş 
iç hacme sahip Avenue EV, ASELSAN’ın 
geliştirdiği yüksek verimli, hafif ve yüzde 100 
yerli elektrikli çekiş sistemi sayesinde uzun 

süre bakım gerektirmeden yüksek verimle hizmet verebiliyor. 
Araç, tek şarjla 50-70 kilometre gidebiliyor.

[sektör: otomotiv ve yan sanayii ►

Çevre ödülleri Tofaş’a...
Tofaş’ta geliştirilip üretilerek Ram markası altında ABD’ye ihraç edilen ProMas-
ter City, Green Car Journal tarafından 2017 yılının ‘Yeşil Ticari Aracı’ seçilerek 

aynı ödülü üstü üste ikinci kez kazanma başarısını gösterdi. 
Tofaş, Çevko Çevre Koruma ve Ambalaj Atıkları Değerlendirme Vakfı tarafından 
verilen ‘Yeşil Nokta Sanayi Ödülleri’ kapsamında “Sürdürülebilir Atık Yönetimi 

ve 5R” projesiyle de ödüle layık görüldü. 

Tofaş’ta geliştirilen ve üretilen Fiat Doblo’nun Ram 
markalı versiyonu ProMaster City, Amerika’da 
üst üste ikinci defa çevre ödülü aldı. Ram 

ProMasterCity, Green Car Journal tarafından, 2016 yılının 
ardından 2017 yılının da “Yeşil Ticari Aracı” olarak 
seçilerek aynı zamanda bir ilke imza atıp bu ödülü üst üste 
kazanan ilk araç olma başarısını gösterdi.  

Ödülle ilgili bir açıklama yapan Green Car Journal ve 
CarsOfChange.com editörü ve yayıncısı Ron Cogan, Ram 
ProMaster City’nin, ticaretle uğraşan kişiler için çok önemli 
olan fonksiyonellik ve kolay şehir içi manevra kabiliyetini 
sağladığını, bunu da etkileyici işletim verimliliği ve çevre 
üzerinde düşük etkiyle gerçekleştirdiğini belirtti.  Bunların 
daha az çevresel etkiyle çalışmak isteyen ticari işletmeler 
için önemli özellikler olduğunun altını çizen Cogan, 
“Ram ProMaster City, sınıfının en iyisi yakıt verimliliği, 
yük taşıma ve yükleme kolaylığı ve şehirdeki mükemmel 
manevra kabiliyetiyle işletmelerin, tüccarların ve filoların 
ihtiyaçlarını karşılıyor.” dedi.  

- Tofaş’a Çevko’dan Yeşil Nokta Sanayi Ödülü 
Çevko Çevre Koruma ve Ambalaj Atıkları Değerlendirme 

Vakfı tarafından bu yıl üçüncüsü düzenlenen; Türkiye ve 
dünyanın önde gelen şirketlerinin yarıştığı “Yeşil Nokta 
Sanayi Ödülleri” töreninde Tofaş, “Atık Yönetim Sistemi ve 
Uygulamaları” kategorisinde “Sürdürülebilir Atık Yönetimi 
ve 5R” projesiyle ödüle layık görüldü.   

Tofaş’ın ödülünü teslim alan Tofaş Dış İlişkiler Direktörü 
Güray Karacar; “Toplumsal gelişim ve ekonomiye katkı 
sağlamak amacıyla sürdürülebilir bir geri kazanım sistemi 
sürdürülebilir sanayi açısından büyük önem taşımaktadır. 
Sürdürülebilirlik kavramının temel taşlarından birisi olan sıfır 
atık ve geri kazanım uygulamalarının yaygınlaştırılabilmesi 
için yalın ve proaktif bir metodoloji olan 5R metodolojisi 
uygulamaya başlayacak diğer şirketler için de bir fark 
yaratacağına inanıyoruz. Çevko Vakfı’nın, işletmelerin 
sürdürülebilir bir hayat için daha fazla sorumluluk 
üstlenmelerini teşvik etmek amacıyla düzenlediği Yeşil Nokta 
Sanayi Ödülleri’nde ödül almaktan çok mutluyuz."dedi.



��Kocaeli Odavizyon

Kocaeli’de sanayinin en yoğun 
alanlarından biri olan Dilovası’na She-
raton Oteli kurulacak. 

Er Madencilik Nakliyat ve Ticaret 
AŞ tarafından projelendirilen “Four 
Points By Shreraton Gebze Otel Proje-
si” 50 milyon liralık yatırım harcama-
sıyla gerçekleştirilecek. 

2018’de işletmeye alınması planla-
nan otel Dilovası OSB’nin 4. Kısmında 
yer alacak. Er Madencililik Nakliyat ve 
Ticaret AŞ’nin kendi arazisinde yapa-
cağı otel 123 odalı olarak tasarlandı.

Kocaeli İli Gebze İlçesi, Dilovası Or-
ganize Sanayi bölgesi Gebze- Orhan-
gazi -İzmir (izmit Körfez ve Bağlantı 
Yolları Dahil) Otoyolu İşi’nin 4. etap 
revizyon imar planı kapsamında yer 
alan otel projesi, inşası esnasında ve 
faaliyete geçtikten sonra çok sayıda 
kişiye istihdam sağlamanın yanı sıra, 
faaliyete geçtiğinde de bölgedeki 
prestijli konaklama ihtiyacına katkı 
sağlayacak olan projenin inşaatında 
en son inşaat teknolojisi kullanılacak. 
Otel binası modern yaşamın tüm ge-
reksinimlerine, proje alanı ise sosyal 
yaşam için gerekli tüm ihtiyaçlara ce-
vap verecek şekilde tasarlanmıştır. 

Ana yolların yakınında yer alan 
ve Dilovası Organize Sanayi Bölge 
Müdürlüğü’nden alınan izinle yapımı-
na başlanacak olan otel OSB’nin “Hiz-
met Destek Alanında (Ticaret/Otel)” 
kalıyor. 

Otelin 2. Bodrum Katında; Güven-
lik, yönetim bölümü ve idari ofisler, 
sığınak, havuz ve sauna, fitness, yan-
gın ve kullanma suyu depoları, oto-
park,1. Bodrum Katında : Fuaye, çok 
amaçlı salon, konferans salonu, tek-
nik alan, Zemin Katında: Resepsiyon, 
restaurant, dükkan, teknik alan, 1.- 6. 
Normal Katlarında her katta 15 oda 
ve kat bahçesi, 7.- 9. Normal Katlarda 
her katta 11 oda ve kat bahçesi olacak 
şekilde planlandı. 

Otelin yapı brüt alanı 13 bin metre-
kare, inşaat alanı 12.8 bin metrekare, 
emsale dahil alan 4.9 bin metrekare 
olarak projelendirildi.

ER  MADENCİLİK HAKKINDA... 
Türkiye’de özel maden işletmecili-

ğine izin verilmesiyle birlikte 1970/71 
yıllarında Çanakkale’de özel bir ma-
den işletmeye başlayan Er Madenci-
lik, takvimler 1989 yılını gösterdiğinde 
sektörün en güçlü aktörlerinden biri 
haline geldi. Geniş makine parkı, güçlü 
hafriyat ekibi ve kalifiye elemanlarının 
yanı sıra yılda 300 bin ton üretimiyle 
alanında en saygın işletmelerden biri 
haline geldi. Türkiye’deki madenlerini 
işletmesinin yanı sıra, ülkemizde çev-
re bilincinin artmasına katkıda bu-
lundu ve Er Kömür olarak Rusya’dan 
yüksek kalorili ve düşük atıklı kömür 
ithal etmeye başladı. Sibirya pazarın-
da da araştırmalara başlayan grup, 
yüksek kalorili ve kükürt oranı düşük 
kömürlerle hava kirliliğinin azaltılma-
sı anlamında büyük katkılar sağladı.

2001 yılında Er Kömür Pazarla-
ma A.Ş’yi kuran Er Group, kömürde 
en tanınan markalardan biri haline 
gelen Aker markasının da yaratıcısı 

oldu. İstanbul’da kömür kullanımına 
bağlı hava kirliliğinin önlenmesi an-
lamında gerek belediye gerekse daha 
üst yönetimlere gönüllü danışmanlık 
da yapan firma, halen Çan’da ma-
den işletmeye ve Türkiye’nin yer altı 
zenginliklerinin araştırılıp bulunması 
için üniversitelerle ortak çalışmalar 
yapmaya devam ediyor. Toplam sa-
tışının yüzde 70’lik bölümünü ısınma 
(ev yakıtı) yüzde 30’luk bölümünü ise 
sanayiye gerçekleştiren Er Kömür, 6 
ve 7 bin kalori ve üzeri ürünlerini se-
ralar, fabrikalar ve termik santrallere 
yakıt sağlıyor.

Dünyanin en kaliteli ve çevreyle 
dost olan ithal kömürünü ülkemize 
getirterek 1998 yilinda Istanbul Bü-
yüksehir Belediyesi ‘ nin vermis ol-
dugu bu çevre ödülünü kazanmanin 
gururunu yasamistik.

Yaptigi tüm atilimlarda bu gururu 
sürdürmeyi kendine hedef edinen fi-
mamiz, ülkemize sürekli olarak çev-
reyle dost kömürleri ithal etmenin 
yanisira, kendi imal ettigi çevreci kö-
mür çesitleriyle de bunu ispatlamistir

Son olarak üretmis oldugumuz 
mangal kömürü buna en iyi örnektir. 
Tamamen çevre dostu bir kömür çe-
sitidir. Mangal briketler için hiç agaç 
kesilmemistir. Dogaya zarar veril-
memistir. 100% Dogal ve 100% Çevre 
Dostudur.

Yatırım başladı: 
Dilovası’na gelecek

Barbaros Mahallesi, Halk Caddesi, No.35

TELEFON, GSM VE FAKS 
NUMARALARI

Tel : 0 216 472 98 05
Faks : 0 216 472 98 07
GSM : 0 534 276 19 21 

E-POSTA mehmetcevik@eryatirim.com.tr

Four Points By Shreraton Gebze Otel Projesi 

45.000.000,- TL
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[yatırım ►

9 katlı olarak projelendirilen 123 
odalı Four Points By Sheraton’un 
yapımı için 50 milyon liralık har-
cama yapılacak 
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15-16 Kasım’da Hilton İstanbul 
Bosphorus Convention Center’da ‘Yeni 
Normal’ temasıyla gerçekleşen 25. 
Kalite Kongresi, 2016 Türkiye Mükem-
mellik Ödülleri Töreni ile sona erdi.

İş, bilim, akademi, medya ve sanat 
dünyasından bini aşkın kişinin katıldığı 
kongreye, KalDer’in 24 yıldan bu yana 
istikrarlı bir şekilde organize ettiği 
Türkiye Mükemmellik Ödülleri damga-
sını vurdu. Türkiye Mükemmellik Ödül 
Jürisi tarafından yapılan değerlendir-
mede;

Büyük Ölçekli İşletmeler 
Kategorisi’nde finale kalan DYO Boya 
Fabrikaları San.Tic. A.Ş. Türkiye Mü-
kemmellik Ödülü’nün sahibi oldu.

Küçük ve Orta Ölçekli Kamu Yöneti-
mi ve Toplum Hizmetleri Kategorisi’nde 
finale kalan Uludağ Üniversitesi Gem-
lik Asım Kocabıyık Meslek Yüksek 
Okulu ise Türkiye Mükemmellik Büyük 
Ödülü almaya hak kazandı.

Toplam kalite yönetim felsefesinin 
yaygınlaşmasında önemli rol oynayan 
organizasyonda böylece, Türkiye Mü-
kemmellik Büyük Ödülü kazanan kuru-
luş sayısı 33’e, Türkiye Mükemmellik 
Ödülü kazanan kuruluş sayısı ise 53’e 
yükselmiş oldu.

-ÖDÜL FİRMALARIN GELECEĞİNİ
 ŞEKİLLENDİRİYOR
KalDer’in 24 yıldan bu yana kesin-

tisiz olarak verdiği Türkiye Mükem-
mellik Ödülleri’nin iş dünyasında ay-
rıcalıklı ve prestijli bir konuma sahip 
olduğunu belirten KalDer Yönetim Ku-
rulu Başkanı Buket Eminoğlu Pilavcı, 
mükemmellik yolculuğuna çıkan firma 
ve kurumların geleceklerinin şekillen-

mesinde önemli bir paya sahip oldu-
ğunu söyledi.

Ödül sahibi kurum ve kuruluşları 
tebrik eden ve mükemmellik yolcu-
luğunda başarılar dileyen Buket Emi-
noğlu Pilavcı, şunları söyledi: “EFQM 
Modeli, kurumların başarılarının sür-
dürülebilir olmasında ve büyümesinde, 
verimli iş modelleri geliştirmelerinde, 

stratejik planlama süreçlerinde önem-
li bir rehber. Bu durum hem kamu hem 
de özel sektör için geçerli. Rekabetin 
boyutlarının hızla arttığı bir çağda kü-
resel yönetim modellerini kullanmak 
kaçınılmaz olacaktır. KalDer olarak bu 
çerçevede amacımız Türkiye’nin tüm 
bölgelerinde mükemmellik kültürü-
nü içselleştirmiş, rekabetçi kurum ve 

kuruluşlar yaratılmasına katkıda bu-
lunmak. Bu anlamda pusulamız EFQM 
Mükemmellik Modelidir.”

-ÖNÜMÜZDEKİ YILIN YENİLİKLERİ
KalDer Buket Eminoğlu Pilavcı, 

2017’den itibaren ödülde yapılacak 
yeniliklerle ilgili ise şu bilgileri ver-
di: Önümüzdeki yıldan itibaren EFQM 
Avrupa Ödülleri’nde olduğu gibi Mü-
kemmellik Ödülü’nü (Başarı Ödülü) 
temel kavram bazında vermeyi he-
defliyoruz. Bir kavramda birden fazla 
ödül verileceği gibi, bir kuruluş birden 
fazla kavramda ödül alabilir olacak. 
Her kategoride tek büyük ödül kısıtını 
kaldırıyoruz. Ödül kategorilerini ye-
niden tanımlıyoruz. Ve yine 2017’den 
itibaren değerlendirme ve uygulama-
yı daha strateji odaklı olarak gerçek-
leştireceğiz.

-DYO GENEL MÜDÜRÜ ORAN
Türkiye Mükemmellik Ödülü’nü 

1200 DYO çalışanı adına aldığını belir-
ten DYO Fabrikaları Başkan Yardımcısı 
ve Genel Müdürü Serdar Oran, tören-
de yaptığı konuşmada şunları söyledi: 
“Boya sektörünün öncü ve lider şirke-
ti DYO, sektörlerinin lider kuruluşla-
rının almayı başardığı Türkiye Mü-
kemmellik Ödülü’nü kazandı. toplam 
kalite yönetimi felefesi ve mükem-

melliğin toplumun her kademesinde 
yaygınlaşmasında önemli bir misyon 
üstlenen KalDer’e ve bizi bu ödüle la-
yık gören Türkiye Mükemmellik Ödül 
Jürisi’nin değerli üyelerine teşekkür 
ediyoruz. Neredeyse bir asırdır mü-
kemmel boyaya adını veren DYO’nun 
şirket tarihindeki en özel ödüllerinden 
birini kazanmaktan dolayı mutluyuz. 

KalDer’in mükemmellik ödülleri DYO ve 
Borusan Kocabıyık Vakfı Okullarına gitti

[kalite ►

KalDer Yönetim Ku-
rulu Başkanı Buket 
Eminoğlu Pilavcı: “Türkiye 
Mükemmellik Ödülleri iş 
düşnasında ayrıcalıklı ve 
prestijli bir konuma sahip. 
Bu ödüller Mükemmellik 
yolculuğuna cıkan firma 
ve kurumların gelecek-
lerinin şekillenmesinde 
önemli bir paya sahip.” 
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Türkiye ve yurt dışındaki toplam 1200 
çalışanımız adına bu ödülü alıyorum. 
Ödülün gerçek sahipleri onlar. Çok 
sesliliğin uyuma dönüştüğü ve ortak 
hedeflerde buluşmayı başarmış bir 
şirketiz. Bu büyük markanın bugün ve 
gelecekteki başarısına emeğini, tut-
kusunu koyan tüm ekip arkadaşları-
ma teşekkür ediyorum. Hedeflerimize 
adım adım ulaşıyoruz. Şimdi sırada 
Avrupa Kalite Ödülü var ve biz her 
zamankinden daha fazla çalışmaya 
devam edeceğiz. 

-BORUSAN KOCABIYIK VAKFI
OKULLARI
Türkiye Kalite Derneği (KalDer) 

tarafından düzenlenen 25.Kalite 
Kongresi’nde Uludağ Üniversite-
si, Gemlik Asım Kocabıyık Meslek 
Yüksekokulu büyük ödülü kazandı. 
Kocaeli Üniversitesi, Hereke Asım 
Kocabıyık Meslek Yüksekokulu da 
Mükemmellikte Yetkinlik 3 Yıldız bel-
gesinin sahibi oldu.

Borusan Kocabıyık Vakfı tarafın-
dan yaptırılan Uludağ Üniversitesi 
Gemlik Asım Kocabıyık Meslek Yük-
sekokulu ve Kocaeli Üniversitesi He-
reke Asım Kocabıyık Meslek Yükse-
kokulu önemli bir başarıya imza attı. 
Türkiye Kalite Derneği’nin (KalDer) 
düzenlediği 25.Kalite Kongresi’nde 
Küçük ve Orta Ölçekli Kamu Yönetimi 
ve Toplum Hizmetleri Kategorisi’nde 
verilen ‘Büyük Ödül’ü Uludağ Üniver-
sitesi Gemlik Asım Kocabıyık Mes-
lek Yüksekokulu kazandı. Kocaeli 
Üniversitesi Hereke Asım Kocabıyık 
Meslek Yüksekokulu da Mükemmel-
likte Yetkinlik 3 Yıldız belgesinin sa-
hibi oldu.

‘25. Kalite Kongresi’nin ardından 
düzenenen törende, Uludağ Üniver-
sitesi, Gemlik Asım Kocabıyık Mes-
lek Yüksekokulu’nun büyük ödülünü 
Okul Müdürü Prof. Dr. Cumhur Aydı-
nalp ve Borusan Kocabıyık Vakfı Yö-
neticisi Nihal Alptekin, KalDer Yöne-
tim Kurulu Başkanı Buket Eminoğlu 
Pilavcı’nın elinden aldı. 

Kocaeli Üniversitesi, Hereke Asım 
Kocabıyık Meslek Yüksekokulu Mü-
dürü Doç. Dr. Mücahit Opan’a 3 Yıldız 
belgesini de KalDer Yönetim Kurulu 
Üyesi Pervin Olgun verdi. 

Uludağ Üniversitesi Gemlik Asım 
Kocabıyık Meslek Yüksekokulu daha 
önce de, nitelikli eğitim çalışmala-
rı kapsamında 2009 yılında ‘EFQM 
Kararlılık Belgesi’, 2012 yılında ‘2012 
Eğitimde Kalite Jüri Teşvik Ödülü’ ile 
‘Mükemmellikte Yetkinlik 3 Yıldız 
Belgesi’ ve 2013 yılında Bursa Kalite 
Ödülleri’ kapsamında, ‘2013 Bursa 
Kalite Başarı Ödülü’nü almıştı.
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[konferans ►

Üretimde sürekliliği sağlamak 
amacıyla gerçekleştirilen TAYSAD 
Bakım Konferansı serisinin 3’üncüsü 
gerçekleşti. Konferans kapsamında; 
sanayi tesislerinde üretimin durması-
na neden olan sorunlar, bu sorunların 
yarattığı maddi kayıplar ve bakım 
yönetiminde ortaya konulan yeni 
yaklaşımlar masaya yatırıldı.

Geçtiğimiz günlerde 3. Bakım 
Konferansı’nda üyeleriyle bir ara-
ya gelen TAYSAD, üyelerinin olası 
sorunları ve maliyetlerini minimuma 
indirmeleri için düzenli ve profesyo-
nel tesis bakımının önemini masaya 
yatırdı. Konferansta; tesis bakımları-
nın arıza anında değil, planlı bir şekil-
de, profesyonel ekiplerce yapılması 
gerektiği üzerinde duruldu. TAYSAD 
Bakım Çalışma Grubu Başkanı Hakan 
Yaşar, “Otomotiv sanayinin düşük 
maliyetle devamlı çalışması için pro-
aktif sistem devreye girmeli” dedi.

-5 liralık parça 5 milyon liralık 
kayba dönüşebilir
Toplantının açılış konuşmasını 

yapan TAYSAD Bakım Çalışma Grubu 
Başkanı Hakan Yaşar, sanayi tesisle-
rinin bakımında proaktif davranmanın 
önemine değinerek şunları söyledi:

“Tedarik zinciri dediğimiz sistem 
binlerce dişliden oluşuyor. Herkesin 
işini zamanında yapacağı varsayılı-
yor. Eskiden haftalar sonrasına sevki-
yat tarihi verilirken, şimdi gündelik 
hatta saatlik teslimatlar oluyor. Hız 
inanılmaz arttı. Hal böyle olunca, 
sanayi tesislerinde üretimin durması 
gibi bir lüksümüz olmadığı da açıkça 
görülüyor. Dolayısıyla reaktif olmak 
yerine, sorunlar ortaya çıkmadan 
gerekli bakım-onarım çalışmalarının 
yapılması gerekmekte. Eğer bakım 
konusunda proaktif olmayı başarır-
sak, düşük maliyetle devamlı çalışma 
şansını da yakalamış olacağız. Aksi 

takdirde uluslararası arenada reka-
bet avantajımızı yitiririz.”

Hakan Yaşar, “Makinenin durması 
demek, kaybedilen zaman ve maliyet 
demek. Geçmişte makine,  durduğu 
zaman onarılırdı. Daha sonraları ise 
arızanın azaltılmasına yönelik tedbir-
ler alınmaya başlandı. Bugün gelinen 
noktada ‘durmayan makine’ kavra-
mını konuşuyoruz. Durmayan makine 
ile, arıza nedeniyle duranları değil, 
yalnızca bakım amacıyla durdurulan 
makineleri kastediyoruz. Daha önce 
tespit edilen parçaların zamanında 
değiştirilmesi ve bakımının yapılması 
sayesinde, makine ömrünü tamamla-
yana kadar durmadan çalışabilir. Aksi 
takdirde 5 liralık bir parça, 5 milyon 
liralık bir müşteri kaybına dönüşebi-
lir” açıklamasını yaptı.

Bakım konusunun önemsenmesi 
gerektiğini vurgulayan Hakan Yaşar, 
“Sanayi tesislerinde yaşanan zarar 
asgari boyuta indirilebilir. Bunun 
için işletmelerin bakım kültürü ile 
ilgili tecrübelerini kurumsal hafızaya 
dönüştürmeleri gerekmekte. Bakım 
konusunda verimli sonuçlar alabil-
mek için, iyi uygulama örneklerini 
görmek ve etkileşim içinde kapsamlı 
bir uygulama geliştirebilmek de bir 
diğer çözüm yolu. Böylece benzer 
problemlerin tekrar yaşanmasının 
önüne geçilebilir” diye konuştu.

-Sıfır arıza dönemine geçtik
Toplantının bir diğer açılış konuş-

macısı GRUPAS Gelişim Danışmanı 
Selami Güven Antal, “Geçmiş dönem-
lerde arızalandıkça onarılan maki-
nalar vardı, yani ‘Bozuldukça Onar’ 
yaklaşımı hakimdi. Ancak günümüzde 
artan rekabet koşulları nedeniyle; 
maliyet avantajı yaratmak üzere, ma-
kinelerin arızalanmaması yani “Sıfır 
Arıza” işletmelerde önemli konuların 
başında yer almakta... Önlem almanın 

önem arz ettiği günümüzde, işlet-
melerimizde kayıp yapısı analizlerini 
etkin biçimde yapma gerekliliği doğ-
du. Farklı disiplinlerdeki çalışanların 
katılımıyla ve saha çalışmalarıyla ka-
yıpları kazanca dönüştürmek, sürekli 
iyileştirme çalışmaları yapan işletme 
kültürü oluşturmak en büyük mesleki 
ilham kaynağımız olmalıdır” dedi.

-Kaliteli işgücü karlılığı da 
beraberinde getiriyor
Şirket faaliyetlerinde en önem-

li unsurlardan birinin çalışanların 
seviyeleri olduğunu ifade eden TPM 
Danışmanı Kenichi Ishibasi “Japon-
ya ile kıyaslandığında bir çok kişi 
Türkiye’deki insan kaynağı yeterlilik 
seviyesinin düşük olduğunu ifade edi-
yor. Ama bu insanların potansiyelinin 
düşük olduğu anlamına gelmiyor. Bu 
durum eğitimler ile çözülebilir. İnsan 
seviyesi yükselmeye başladığı zaman 
ekipmanların da kullanımının değişti-
ğini görüyoruz. Bu da şirket karlılığına 
yansıyor” dedi.

-Hiçbir işletme müşteri kaybetme
lüksüne sahip değil!
Konferansın konuşmacılarından 

ENOSAD Başkan Yardımcısı Sedat 
Sami Ömeroğlu, “Artık hiçbir işlet-
me bir tek müşteri bile kaybetme 
lüksüne sahip değil. Modüler sistem 
mantığı geliyor artık. En önemli şey 
Sigma Kriterleri. 1 milyon mal üreti-
yorsunuz ama müşteri sadece 3 tane 
bozuk mal çıkmasına izin veriyor. Aksi 
takdirde başka yere gidiyor. Burada 
bakımın  sürdürülebilirlik açısında 
önemi olağan üstü…” dedi.

Sanayi alanındaki dönüşümü de-
ğerlendiren ve Türkiye’nin ivedilikle 
odaklanması gereken konuların altını 
çizen Sedat Sami Ömeroğlu şunları 
söyledi:

“Eskiden bir farklılık yaratalım 

TAYSAD tarafından düzenlendi

3. Bakım Konferansı gerçekleştirildi
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isteniyordu. Ustalık kabiliyetleri çok 
önemliydi. Ama bugünün üretim 
anlayışında esneklik hakim ve insan 
bağımsız sistemler var. Bu, Endüsti 
4.0’ın en önemli özelliklerinden bir 
tanesi. Akıllı makine imalatı ve data 
toplamak için akıllı sensörlere doğru 
dünya ilerliyor. Makineler arasındaki 
farklara bakıyorsunuz; biri 3 bin lira 
diğeri ise 15 bin lira. Aralarındaki fark 
ise yazılım. Yazılım, bizim eksikleri-
mizden bir tanesidir. Bunu mutlaka ele 
almamız lazım. Bir diğer gelişme ise 
124 bit olan Internet Protocol Address 
yani IP adresinin 128 bite çıkarılması. 
Bu, şu demek; makineniz üzerinde ne 
varsa, artık üzerinde IP adresi olacak. 
Sadece IP adresi olması bir şey ifade 
etmez. Bir yerlere bilgi de aktaracak. 
Bu anlamda bakımcının işi farklılaşı-
yor. Bütün makinelerde anında bilgi 
aktarımı söz konusu olacak. Artırılmış 
gerçeklik ile mühendisler artık google 
benzeri gözlükler takacak. Bu gözlük 
olağanüstü fayda sağlıyor. Hataları 
anında görebiliyorsunuz. Makinenin 
durumu hakkında 3 boyutlu olarak bil-
gi veriyor. Denetim için artık fabrikaya 
gitmeye gerek kalmadan uzaktan kon-
trol edebilmek mümkün hale geliyor. 
Artık parçaların içerisinde minik bir 
çiple tüm parçalardan bilgiler alınıyor. 
Size sadece bozuk parçayı değiştirmek 
kalacak. Hatta bir süre sonra bu deği-
şim işini de robotlar yapacak.”

-Tüketici tasarımda özgürlük ve 
şeffaflık beklentisi içerisinde
BOSCH Türkiye Iot ve Endustri 

4.0 Koordinatörü Mustafa Ayhan, 
Bosch’taki Endüstri 4.0 uygulamala-
rından hareketle, tüketici beklentileri-
nin üretim aşamasına etkisine değindi. 
Değişen ve dönüşen dünyada, tüketi-
cinin özgürce tasarlamak ve tasarla-
dığı ürünün üretim aşamasını görmek 
istediğini belirten Mustafa Ayhan 
sözlerine şöyle devam etti:

“Geçmişte, yaptığımız planlama-
larla övünürdük fakat şu anda öngö-
remediğimiz bir dünya var. Her gün 
bir şeyler değişiyor ve artık her şeyi 
müşteri ya da son kullanıcı belirliyor. 
Daha önce satış-pazarlama birimleri 
tüketiciyi cezbetmek için bir şeyler 
yapıyordu. Bugün ise tüketici istediği 
şeyin, belirli bir zamanda ona iletil-
mesini istiyor. İletilirken de bütün o 
süreci izlemek istiyor. Yani bugün 
Amazon’dan bir şey sipariş eder gibi, 
yarın arabasını kişiselleştirip sipariş 
edecek ve her aşamasını görmek iste-
yecek. Bu, bugüne kadar belki üre-
timlere çok etkisi olmayan bir süreçti 
fakat artık üretimi de ciddi anlamda 
etkiliyor. Çünkü çok kısa sürede bizim 
teslimatları yapıyor olmamız lazım. Bu 
yüzden üretimde de birçok iyileştir-
meden söz edebilmeliyiz”

TAYSAD Başkanı Alper Kanca, Bi-
lim Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk 
Özlü’nün ziyareti sırasında, TAYSAD 
olarak nasıl bir misyon üstlendikleri 
ve TAYSAD’ın Türk ekonomisine kat-
kıları konusunda detaylı bir anlatım 
gerçekleştirdi. Türkiye ekonomisini 
domine eden sektörlerin başında 
gelen otomotiv tedarik sanayinde, 
355 üye ile varlığını sürdüren bir STK 
olduklarını belirten Alper Kanca, su-
numunda şu detaylara değindi:

“Yurtiçi ve yurtdışındaki tüm araç 
üreticilerine orijinal parça tedarik 
ediyoruz. Bu sene tedarik sanayimiz 
üretimle ilgili herhangi bir sıkıntı 
yaşamadı,  hatta geçtiğimiz yıllara 
oranla artan bir ivme söz konusu. 
Üyelerimizin ihracatları ağırlıklı ola-
rak Euro bölgelerine gerçekleştirili-
yor. Yıl sonunda ihracatımızda da 
yeni bir rekor kıracağız.”

Tedarik sanayini 2030’da kü-
resel üretim ve teknoloji merkezi 
yapmayı amaçladıklarını belirten 
Başkan Alper Kanca, “Hedefimize, 
Tasarım Teknoloji ve Tedarik yani 
3T formülüyle ulaşacağız. 355 üye-
ye, 23 milyar dolarlık iş hacmine, 
7.6 milyar dolar doğrudan ihracata, 
150 binin üzerinde istihdama ve 62 
Ar-Ge Merkezi’ne ulaşan TAYSAD, 
60 üyesinin 30 ülkede 150’den fazla 
tesis yatırımıyla da dünya otomotiv 
endüstrisinde Türkiye ve Türk oto-
motiv tedarik sanayisi adına gövde 
gösterisi yapıyor. Ayrıca küresel 
marka yaratabilmek için sektörüne 
de öncülük ediyor” dedi.

Bakan Özlü: Otomotiv sanayi, 
Türkiye’nin ihracatında önemli bir 
sektör

Yapılan sunumun ardından ko-
nuşan Bilim Sanayi ve Teknoloji Ba-
kanı Faruk Özlü, “Otomotiv sanayi-
miz, Türkiye’nin ihracatında önemli 
bir sektör. Yıl sonu ihracat hedef-

lerinin 23 Milyar Dolar olduğundan 
bahsetti başkanımız. İnşallah bu ra-
kamı ikiye katlarız. Böyle bir hedefi-
miz olmalı. Bunun için TAYSAD’dan 
bir rapor hazırlamasını bekliyoruz. 
23 milyar Doları ikiye katlamanın 
yollarını; bu kapsamda hükümeti-
mizden beklenenleri bize söyleyi-
niz” şeklinde konuştu.

Yerli otomobil ile ilgili açıkla-
malarının yanlış yazıldığına dikkat 
çeken Bakan Özlü, “Tekrarlıyorum, 
yanlış yazan doğru yazsın diye. Yerli 
marka bir otomobil projesi yürütü-
yoruz. Türkiye’de otomotiv sanayi-
miz 23 milyar dolar ihracat hedefin-
dedir ve bu ihracatın tamamı yerli 
üretimdir. Bunları siz yapıyorsunuz, 
bunlara yabancı denebilir mi? Türk 
işçisi çalışıyor, ihracat yapılıyor. 
Bunlara yabancı diyemeyiz bunlar 
yerli fakat, eksik olan markadır. 

Biz dünya ölçeğinde yerli bir oto-
mobil markası oluşturmak istiyoruz. 
Bunda da kararlıyız, asla vazgeçme 
yoktur. 

Bu markadan sonra tedarik sa-
nayimizin bunda bir görevi olacak. 
Yaptığımız çalışmalarda gördük 
ki Türkiye, kendi imkanıyla, kendi 
mühendisi, tedarik sanayisi ve alt-
yapısıyla bir otomobil tasarlayıp 
üretebilir. Teknik olarak bir problem 
yoktur. Yapmak istediğimiz yer-
li marka oluşturmaktır, bu dünya 
markası olmalıdır” dedi.

TÜBİTAK ile ilgili açıklamalar ya-
pan Bakan Özlü, “TÜBİTAK’ın yeni-
den yapılandırılması için çalışıyoruz. 
TÜBİTAK, Ar-Ge yapmak, teknoloji 
üretmek isteyen sanayicilerimizin, 
girişimcilerimizin hizmetinde olan 
bir kuruluş olacak. 

Kendisi Ar-Ge ve geliştirme yap-
mayacak, yaptıracak. Dolayısıyla 
teknolojiyi yöneten bir duruma ge-
lecek” ifadelerini kullandı.

Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı 
Faruk Özlü, TAYSAD’ı ziyaret etti
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Türkiye uzaydaki gücünü artırdı
TÜBİTAK Ulusal Elektronik ve Kriptoloji Araştırma Enstitüsü mühendislerinin 

kriptoloji alanındaki uzmanlıkları ilk kez Göktürk-1 uydu projesiyle uzaya taşındı. 
Uydudaki yerli ürünlerden biri de TÜBİTAK'ın milli kriptosu oldu. 

Türkiye Bilimsel ve Teknolo-
jik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) 
Başkanı Prof. Dr. Arif Ergin, Ulusal 
Elektronik ve Kriptoloji Araştırma 
Enstitüsü (UEKAE) mühendislerinin 
kriptoloji alanındaki uzmanlıkları-
nı ilk kez Göktürk-1 uydu projesiyle 
uzaya taşıdıklarını belirterek, “Uy-
dudaki yerli ürünlerin bir tanesi de 
bizim milli kriptomuz. TÜBİTAK, bün-
yesinde barındırdığı tecrübeli iş gücü 
kaynağıyla, uzayda verilecek yeni 
görevleri başarıyla tamamlamak için 
hazır” dedi.

Prof. Ergin, projede sabit ve mobil 
yer istasyonları ile uydu arasında-
ki veri güvenliğini sağlayacak kripto 
cihazları ve anahtar üretim altyapı-
sının, TÜBİTAK mühendislerince mil-
li olarak geliştirildiğini, üretildiğini, 
testler sonucunda yörüngeye fırla-
tıldığını ve uzaydaki görevine başla-
dığını anlattı.

Uydu kripto sistemlerinin, aktarı-
lacak fotoğraf ve görüntüler itibarıy-
la ülkeler için hayati önem taşıdığını 
vurgulayan Prof. Ergin, uydu sinyal-
lerinin şifrelenmeden gönderilmesi 
halinde, sinyallerin istenmeyen kay-
naklar tarafından yeniden üretilebil-
diğine ve uyduya sahip ülkenin kon-
trolü kaybedebildiğine dikkat çekti. 

Prof. Ergin, bu durumun önüne 
geçmek için uydu sinyallerinin krip-
tolanması gerektiğini vurguladı. 

Göktürk-1’in takibe aldığı görün-
tülerin başka ülke ve kuruluşlarca iz-
lenmemesi gerektiğini belirten Prof. 
Ergin, uyduların kripto sistemlerinin 
milli olanaklarla geliştirilmesinin çok 
önemli olduğunu söyledi.

-UEKAE Son Yıllarda Önemli 
Mesafeler Katetti
UEKAE mühendislerinin, kriptoloji 

alanındaki uzmanlıklarını ilk kez Gök-
türk-1 uydusu projesiyle uzaya ta-
şıdıklarına dikkati çeken Prof. Ergin, 
“Uydudaki yerli ürünlerin bir tanesi 
de bizim milli kriptomuz. Görüntü çö-
zünürlüğü, veri indirme hızı, manev-
ra kabiliyeti ve gelişmiş yer sistem 
özelliklerine sahip Göktürk-1 uydusu 
ile Türkiye uzaydaki gücünü arttırdı. 

Bugüne kadar birçok alanda sağ-
lanan deneyime ek olarak, Göktürk-1 
uydusundan elde edilen teknolojik 
kazanımları, yeni projelerde ülkemi-
zin hizmetine sunacağız” diye konuş-
tu.

TÜBİTAK BİLGEM, Ulusal Elektro-
nik ve Kriptoloji Araştırma Enstitü-
sünün, son yıllardaki çalışmalarında 
önemli bir mesafe katettiğini anlatan 
Ergin, Enstitünün Türkiye sınırları-
nı aşarak, NATO’nun da dahil olduğu 
ülke ve organizasyonlara teknoloji 
sağlar duruma geldiğini söyledi.

Ergin, bu kapsamda milli savunma 
sanayisi için kritik projelerde yer alan 
UEKAE’ye, Hava Kuvvetleri Komutan-
lığı ve Savunma Sanayii Müsteşarlığı 
(SSM) tarafından, Göktürk-1 uydusu-
nun kripto sistemlerini geliştirme gö-
revinin verildiğini hatırlattı.

Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) 
hedef istihbaratına yönelik uydu gö-
rüntüsü ihtiyacını karşılayacak Gök-
türk-1 uydusunun, yaklaşık 90 daki-
kada dünya çevresinde 1 tur atması 
ve yılda 60 binden fazla görüntü kay-
detmesi öngörülüyor.

GÖKTÜRK 1 HAKKINDA

GÖKTÜRK-1, hem sivil hem de as-
keri uygulamalar için çok yüksek çö-
zünürlüklü uydu görüntüleri sağla-
yacak ve bu özellikleriyle en gelişmiş 
sistemlere sahip keşif, gözetleme uy-
duları arasındaki yerini alacak. 

GÖKTÜRK-1 Projesi, Hava Kuvvet-
leri Komutanlığının projesi olarak, TAI, 
ASELSAN, TÜBİTAK, Ulusal Elektro-
nik ve Kriptoloji Araştırma Enstİtüsü, 
ROKETSAN, TR TECNOLOGY gibi Türk 
ortaklarının katılımı ve Thales Alenia 
Space sorumluluğunda yürütüldü. 
Yakıtsız yaklaşık bin 70 kilogram küt-
leye sahip GÖKTÜRK-1, yüksek çözü-
nürlüklü optik kamerayla, güneş eş 
zamanlı yörüngede görev yapacak.

2012’de fırlatılan GÖKTÜRK-2’den 
sonra ikinci askeri uydu olma özelli-
ğini taşıyan ve geliştirme, üretim ve 
test faaliyetlerine 19 Temmuz 2010’da 
başlanan GÖKTÜRK-1 uydusu, TSK’nın 
hedef istihbaratına yönelik ihtiyacını, 
coğrafi kısıtlama olmaksızın dünya-
nın her yerinden yüksek çözünürlüklü 
uydu görüntüsü ile karşılayacak.

Görüntü çözünürlüğü ve kapasite-
si, veri indirme hızı, manevra kabiliye-
ti ve gelişmiş yer sistem özellikleri ile 
GÖKTÜRK-1 uydusu, GÖKTÜRK-2 uy-
dusuyla beraber Türkiye’nin uzaydaki 
gücünü artıracak.

Yörünge testleri ve kabul aşama-
larının tamamlanması sonucunda 
envantere alınacak olan GÖKTÜRK-1 
uydusu, Hava Kuvvetleri Komutanlığı 
bünyesinde teşkil edilmiş olan Keşif 
Uydu Tabur Komutanlığı tarafından 
komuta ve kontrol edilecek.

yatırım ►
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Ekim ayının en büyük teşvikli 
yatırımı Hayat Kimya’dan geldi

Ekonomi Bakanlığı tarafından 
ekim ayında teşvik belgesine bağ-
lanan yatırım projeleri arasında ilk 

sırayı Hayat 
Kimya aldı.

Hayat 
Kimya 128 
milyon 
liralık tevsii 
yatırım 
projesini 
başlatır-
ken, yatırım 
tamamlan-
dığında yılda 

42 bin 250 ton bebek bezi ve hijyenik 
ped üretimi gerçekleştirilecek. 

KDV istisnası teşviği tanınan 
yatırım projesi için 37.2 milyon liralık 
ithal makina teçhizat harcaması ya-
pılacak. Kocaeli’de yapılacak yatırım 
tamamlandığında 50 kişilik istihdam 
kapasite yaratılacak. 

HAYAT KİMYA 
HAKKINDA...
Hayat Holding’in temelleri 1937 

yılında zorlu koşullardan geçen, 
sanayileşmeye çalışan Türkiye’de 
atıldı. Kumaş toptancılığıyla tica-
ret hayatını sürdüren Kiğılı Ailesi, 
1967 yılında Yahya Kiğılı’nın kumaş 
üretimine başlamasıyla sanayi ala-
nındaki ilk girişimini gerçekleştirdi. 
1969 yılında Kastamonu Entegre’yle 
yonga levha üretim tesisini işlet-
meye alan Yahya Kiğılı, 1987 yılında 
Hayat Kimya’nın temellerini attı ve 

hızlı tüketim sektörüne giriş yaptı.
Hızlı tüketim sektöründe faaliyet 

gösteren lider kuruluşlar arasın-
da yer alan Hayat Kimya, global 
pazarda Türk sermayesine sahip en 
büyük oyunculardan biri olarak boy 
gösteriyor. 

1987’de kurulan Hayat Kimya; 
hızlı tüketim sektöründe, ev bakım, 
hijyen ve temizlik kağıtları kategori-
lerinde faaliyet gösteriyor. Temizlik 
kağıtları kategorisinde Papia, Fami-
lia, Teno ve Focus, ev bakım ürünleri 
kategorisinde Bingo ve Test, hijye-
nikped kategorisinde Molped, bebek 
bakım ürünleri kategorisinde Molfix 
ve Bebem, yetişkin bezi kategori-
sinde Joly ile sadece medikal satış 
kanalına yönelik Evonymarkalarını 
tüketicilerle buluşturan Hayat Kim-
ya, Türkiye ve uluslararası organi-
zasyonlarında 8.000’e yakın kişiye 
istihdam sağlıyor.

Hayat Kimya, Türkiye’nin ardın-

dan Mısır, İran, Cezayir ve Rusya 
olmak üzere 5 ülkede üretimyapı-
yor. Farklı kültür ve coğrafyalarda 
edindiği yaklaşık 30 yıllık deneyimle, 
tüketicilerin içgörülerini doğru oku-
yan Hayat Kimya, Kuzey Afrika’daki 
ilk iştiraki olan Cezayir’de Molfix 
ve Test ile, İran’da 5. yılını dolduran 
Molfix ile pazar lideri ünvanını gu-
rurla taşıyor. Son 1.5 senede Papia, 
Familia temizlik kağıtlarıyla giriş 
yaptığı Rusya’da ise tüketicinin istek 
ve ihtiyaçlarına uygun ürünler su-
narak pazarın en büyük 2. oyuncusu 

konumuna ulaşıyor.
5 kıtada 100’e yakın ülkeye 

ihracat yaparak, Türkiye İhracatçı-
lar Meclisi’nin (TİM) Türkiye’nin en 
büyük ihracatçıları sıralamasında 
2015’te 51. sırada, İSO’nun ilk 500 
sıralamasında 45. sırada yer alan 
Hayat Kimya, Ar-Ge Merkezi ile T.C. 
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 
tarafından sektöründeki ‘En İyi Ar-Ge 
Merkezi’ ödülünelayıkgörülerekyeni-
likçi ürünler sunmaya devam ediyor.
Çocuk bezi kapasitesiyle dünyanın 5. 
büyük markalı bebek bezi üreticisi ve 
temizlik kağıtları yatırımıyla ise Orta 
Doğu, Balkanlar ve Doğu Avrupa’nın 
en büyük üreticisi haline geliyor.

HAYAT’IN KİMYASI ‘’BİNGO’’
Hayat Kimya’nın ilk markası olan 

ve bundan tam 29 yıl önce ulusla-
rarası markalarla rekabet etmek 
hedefiyle yola çıkan Bingo, bugün 
53 ülkeye ihracat gerçekleştiriyor ve 

Türkiye’nin ilk 3 
büyük deterjan 
markası ara-
sında yer alıyor. 
Bingo, kurulduğu 
günden bu yana 
ürünleri, tüke-
ticisini anlayan 
yaklaşımı ve 
bulunduğu pa-
zarlardaki akılcı 
stratejileriyle 
başarı hikayesi 
yazmaya devam 
ediyor.

Hayat 
Kimya’nın ilk 
markası olan 
Bingo, 1987 yılın-
da kuruldu. Yıllar 
geçtikçe Türkiye 

pazarında güçlenerek emin adım-
larla büyüyen Bingo komşu ülkelere 
açıldı, ihracat atağıyla beraber glo-
balleşme sürecinin temellerini attı. 

Kurulduğu dönemde giriş yaptığı 
pazarların zorlu koşullarını ve reka-
betin dinamiklerini de göz önünde 
bulunduruyor, markaya yatırımın 
olmazsa olmaz olduğunu biliyordu. 
Tüketicilerin istek ve ihtiyaçlarını 
doğru anlayarak onlara yönelik 
hazırlanan ürünler, televizyon ve 
gazete gibi mecralardaki reklam 
yatırımlarıyla desteklendi.
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Başkan Zeytinoğlu: 
Son çeyrekten umutluyuz

Kocaeli Sanayi Odası (KSO)  Kasım 
ayı Meclis Toplantısı Meclis Başkanı 
Hasan Tahsin Tuğrul Başkanlığında 
toplandı. Toplantı öncesi güvenlik 
güçleri tarafından KSO Meclis salo-
nunda  “Avi” adındaki eğitimli köpek 
tarafından bomba araması yapıldı. 
KSO Meclis toplantısının konuğu 
T.C. Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı 
Dr.Faruk Özlü idi. 

Kocaeli Sanayi Odası Meclis top-
lantısına, Bilim Sanayi ve Teknoloji 
Bakanı Dr.Faruk Özlü, Kocaeli Valisi 
Hasan Basri Güzeloğlu,  Bilim Sana-
yi ve Teknoloji Bakanlığı Müsteşarı 
Ramazan Yıldırım,  Kocaeli Büyükşe-
hir Belediye Başkan Vekili Zekeriya 
Özak, Vali Yardımcısı Osman Sarı, 
İzmit Kaymakamı Ersin Emiroğlu, 
İl Emniyet Müdürü Necati Denizci, 
Bilim Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü 
İlhan Aydın, İl Ticaret Müdürü Veysi 

Uzunkaya, Polisan A.Ş. Yönetim Ku-
rulu Başkanı Necmettin Bitlis, ilimi-
zin bürokratları, OSB Başkanları ve 
sanayiciler katıldı.

Meclis Toplantısı’nda konuşan 
KSO Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, söz-
lerine ekonomik değerlendirmelerde 
bulunarak başladı. 

-DÖRDÜNCÜ ÇEYREK 
VERİLERİNDEN ÜMİTLİYİZ”      
KSO Meclis toplantısın-

da konuşan KSO Başkanı Ayhan 
Zeytinoğlu,”Üçüncü çeyreğin son 
verisi olan Eylül ayı Sanayi endek-
si yıllık yüzde 3,1 ve aylık yüzde 3,8 
azaldı. Eylül ayı, kalkışmanın etkisi-
nin en fazla hissedildiği ay olduğu-
nu düşünüyoruz. Üçüncü çeyrekte 
sanayideki büyüme ortalama yüzde 
2 azaldı. Dolayısıyla üçüncü çeyrek 
GSYİH’daki büyüme oranımızın, yüz-

Oda Meclisi toplantısında yaptığı konuşmada 15 Temmuz’da yaşanan kalkışmanın en çok 
eylül ayı verilerine yansıdığını söyleyen Ayhan Zeytinoğlu, ihracatın ekim ayından itibaren 

artışa geçtiğine dikkat çekerek yılın son çeyreğinden ümitli olduklarını dile getirdi.
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     Eylül ayı kalkışmanın 
en fazla hissedildiği ay 
oldu. Üçüncü çeyrekte 
sanayideki büyüme 
ortalama yüzde 2 
azaldı. Dolayısıyla 
GSYİH’daki artışın yüzde 
1-2.5 ile sınırlı kalacağı 
düşüncesindeyiz. ekim 
ayında ihracat artışı ile 
birlikte ekonomide can-
lanma bekliyoruz.”

“
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de 1-1,5 arası olabileceğini tahmin 
ediyoruz. Ancak dördüncü çeyrek 
verilerinden daha ümitliyiz. İhracat 
arışına göre; Ekim ayından itibaren 
canlanma bekliyoruz” dedi.

-YÜZDE 76’ININ ÜZERİNE 
ÇIKMAYI ARZULUYORUZ
Kapasite kullanım oranı Ekim, 

yüzde 76,4 Geçen yıldan 0,9 puan 
fazla gerçekleşti diyen Zeytinoğlu,” 
Sektörlere baktığımızda; otomotiv, 
ağaç ve kağıt ürünleri ve elektrikli 
ürün imalatı sektörlerinde kapasite-
lerin yükseldiğini görüyoruz. Dönem-
sel olarak bakıldığında kapasiteler, 
küçük bir artışa rağmen yatay sey-
rediyor. Son çeyrekte yüzde 76’nın 
üzerine çıkmasını arzuluyoruz. Ka-
pasitelerdeki bu durum bize; verimli-
lik adına daha kat etmemiz gereken 
yol olduğunu gösteriyor” ifadelerini 
kullandı.

-İHRACAT PERFORMANSI
İhracat rakamlarına dair de de-

ğerlendirmelerde bulunan Zeytinoğ-
lu,” İhracat geçen yıla göre gerilemiş 
olsa da, mevcut konjonktürde bizleri 
sevindirdi. Bu yılın en yüksek tutarda 
gerçekleşen ihracat rakamına ulaş-
tık. Döviz fiyatlarının artıyor olması, 
ihracatçıyı teşvik edici niteliktedir. 
Ancak iniş ve çıkışlar istediğimiz ha-
reketler değiller. Orta Vadeli Prog-
ramda hedeflenen 143,1 milyar dolar 
ihracata ulaşabileceğimizi düşünü-
yoruz” diye konuştu.

-DIŞ TİCARET PERFORMANSI
İlimizin dış ticaret rakamlarını 

paylaşan KSO Başkanı Ayhan Zeyti-
noğlu,” İlimiz dış ticaret verileri ise 
Ekim İhracat 1,6 milyar dolar (+ % 10,8 
)İthalat 3,6 milyar dolar (+ % 5, 5) Ge-
çen toplantıda Kocaeli Gümrüklerin-
den aldığımız dış ticaret verilerinin 
hesaplanmasında bir hata olabilece-
ğini söylemiştim. Bu görüşümü Güm-
rük Müdürüne ilettim. Yeni rakamlar 
aldık. Bizim de tahmin ettiğimiz gibi 
önceki rakamların çok üstünde geldi. 
Bu düzeltme diğer istatistik rakam-
larına da yansıyacaktır” dedi.

-CARİ AÇIK 
Eylül ayında 1,68 milyar dolar cari 

açık verdik diyen Zeytinoğlu,” Geçen 
yılın aynı döneminde 167 milyon do-
lar fazla vermiştik. Yıllık cari açığımız 
ise 32,4 milyar dolar ile son üç aydır 
yükseliş trendine girdi. Geçen yıl ya-
şadığımız Rusya krizinin ayına geldik. 
Yani baz etkisi bitiyor. Diğer taraftan, 
dövizdeki artışın ithalatı olumsuz 

etkileyeceğini düşünüyoruz. Tüm bu 
gelişmelere rağmen, OVP’de öngörü-
len 31,3 milyar dolarlık cari açığın, bir 
miktar aşılacağını şimdiden düşünü-
yoruz” değerlendirmesinde bulundu.

-DÖVİZ KURLARI
Döviz rakamlarına dair bilgilen-

dirmelerde bulunan Zeytinoğlu,”Reel 
Efektif Döviz Kurunda Ekim 98,51, 
Ekim ayında Dolar ortalama 3,1024.
Bugün Dolar 3,26.Bugünkü dolar-
dan REK’in 95’e yaklaştığını tahmin 
ediyoruz. Dolayısıyla TL’nin nominal 
değer kaybı, öte yandan ciddi reel 
kaybı söz konusudur. Bunun ihracatı 
motive edici olması beklentimizdir.
REK’in 100 olması halinde 1 doların 
3,05 olacağını düşünüyoruz” ifadele-
rini kullandı.

“iŞSİZLER İŞKUR’A CEVAP 
VERMİYOR
Zeytinoğlu işsizlik rakamlarına 

dair de açıklamalarda bulunarak,” İş-
sizlik oranları Ağustos ayında yüzde 
11,3 oldu. İşsizlik artıyor. Mevsimsel 
olarak önümüzdeki aylarda da arta-
cağını bekliyoruz. İşgücüne katılım 
artarken, istihdam oranımız gerili-
yor. İlimiz işgücü göstergelerine bak-
tığımızda eylül ayı itibariyle 54.211 iş 
arayan (kayıtlı işsiz sayısı) var. 46.125 
iş açığı (alınan açık iş sayısı),işe yer-
leştirilen kişi sayısı ise 18.729 kişi. 
Mesleksizlik önemli bir kriter, ama 
işsizlerin İŞKUR’un çağrılarına da 
cevap vermediğini görüyoruz. Ve bu 
konunun incelenmesi ve nedenleri-
nin ortadan kaldırılması gerektiğini 
düşünüyoruz” dedi.

“GELİRLERDEKİ DÜŞÜŞ 
DARALMAYI GÖSTERİYOR
Zeytinoğlu sözlerini,”Bütçe Ekim 

ayında, 104 milyon TL açık verdi. Büt-
çe giderleri yüzde 18,9 artışla (43,5 
milyar TL).Bütçe gelirleri ise yüzde 1 
azalarak (43,4 milyar TL).Vergi gelir-
leri ise sadece yüzde 2,8 arttı. Gelir-
lerdeki düşüş ekonominin daralması-
na işaret ediyor. Standard&Poors’un 
Türkiye’nin uzun vadeli yabancı para 
cinsinden kredi notu görünümünü 
‘negatif’ten ‘durağan’a yükseltti.15 
Temmuz darbe girişiminin hemen ar-
kasından yapılan açıklamayı aceleci 
ve dolayısıyla siyasi bularak eleştir-
miştik.

-REKABET GÜCÜMÜZ OLUMSUZ
 ETKİLENİYOR
S&P’dan doğru değerlendirme 

geldi. Bir önceki kararının hatalı ol-
duğunu anladı. Avrupa Birliği hedef-

leri için derecelendirme kuruluşla-
rının notlarına çok itibar etmeden, 
önümüze bakmalı, reformlara de-
vam etmeliyiz. Derecelendirme ku-
ruluşları siyasi karar veriyorlar, ama 
kredi maliyetlerimizi artırdıklarından 
dolayı bizim faaliyetlerimizi de etki-
liyor. Dolayısıyla rekabet gücümüz 
olumsuz etkileniyor”  ifadeleriyle 
sürdürdü.

-TEDARİKÇİLERİN SINAVLARINI
DÜZENLEYECEĞİZ
Mesleki eğitim konusu-

nun ciddiyetine vurgu yapan 
Zeytinoğlu,”Biliyorsunuz TOBB ta-
rafından Mesleki Yeterlilik Kuru-
mu sınav ve belgelendirme hizmeti 
vermek amacıyla kurulan MEYBEM 
ile bir işbirliği protokolü imzaladık. 
Kocaeli’nde ilk sınavlarımızı gerçek-
leştirdik. 

Biliyorsunuz; 48 meslekte yeter-
li olmayan kişiler artık işyerlerinde 
çalışamayacak ve bu belgeye sahip 
olmayanları çalıştıran firmalara da 
ağır para cezaları uygulanacak. Bu 
kapsamda Brisa ile işbirliği yaptık ve 
Brisa ve tüm tedarikçilerinin sınav-
larını biz düzenleyeceğiz” ifadelerini 
kullandı.

-MERDİVEN ALTI FİRMALAR 
TÜREDİ
Geçmişte de olduğu gibi birçok 

merdiven altı firmalar türedi diyen 
Zeytinoğlu,” Mağduriyet yaşamama-
nız için sınavlarınızı bizim aracılığımız 
ile gerçekleştirmenizi öneriyorum. 
TOBB, KOBİ’lerin içinde bulunduğu fi-
nansman sorunlarının giderilmesine 
katkı sağlamak üzere bir proje geliş-
tirdi. 

Bu projeye göre; odalar imkan-
ları ölçüsünde yıllık % 7,50 faiz ora-
nından 1 yıl vadeli mevduat hesabı 
açacaklar ve yatırılan kaynağın 10 
katı kadar kredinin KOBİ’lere anlaş-
malı banka tarafından yıllık % 9,90 
faiz oranında 1 yıl vadeli kredi olarak 
kullandırılmasına yönelik kampanya 
başlatıldı” şeklinde konuştu.

-PROJEYE 3 MİLYON TL’LİK PAY
KSO Başkanı Ayhan Zeytinoğlu 

sözlerini,” Bu kampanya kapsamın-
da odamız; Kendi üyelerine kullan-
dırılmak üzere tavan 100.000,00 TL 
olmak üzere % 7,50 faiz oranından 
1 yıl vadeli mevduat hesabı açılması, 
Anlaşmalı banka tarafından yıllık % 
9,90 faiz oranında 1 yıl vadeli olarak 
kullandırılabilmesi için 3.000.000,00 
TL’lik bütçemizden pay ayrılmasına 
karar vermiştir” şeklinde tamamladı.
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Bilim Sanayi ve Teknoloji 
Bakanı Faruk Özlü, Kocaeli Sanayi 
Odası Meclis toplantısında yaptığı 
konuşmada Türkiye’nin ihracata dayalı 
büyüme modeli dolayısıyla ihracatta 
katma değer artışının önemine işaret 
etti. Bu amaçla Ar-Ge merkezlerini 
desteklediklerine dikkat çeken Faruk 
Özlü; Ar-Ge merkezlerinin sayısının ilk 
aşamada 500’e, daha sonra da 1000’e 
çıkaracaklarını söyledi.  

Kocaeli sanayi üretiminde ve 
ihracatta İstanbul’un hemen arkasında 
ikinci sırada yer aldığını, bu nedenle 
Kocaeli’yi çok çok önemsediklerin 
ifade eden Bakan Özlü “Kocaeli’nin 
sanayide olduğu gibi teknolojide de 
ülkemize liderlik edeceğine inanıyoruz. 
Başta Bilişim Vadisi olmak üzere 
Bakanlığımızın birçok önemli projesini 
burada hayata geçiriyoruz.” dedi.

Bakan Özlü ekonomiyle dış politika 
arasında ilişkiye ilişkin açıklamalarda 
bulunarak, Türkiye’nin dış politika 
anlayışının ‘kazan kazan’ şeklinde 
yenilendiğini hatırlatarak şunları 
söyledi:

“Türkiye ekonomisi, ihracat 
yoluyla büyüyen bir ekonomidir. 
İhraç ettiğimiz ürünler ise petrol ve 
doğalgaz değildir. Tarım ürünleri veya 
hammaddelerde değildir. Türkiye 
yarı mamulleri ve nihai ürünleri ihraç 
ediyor. 2015 yılında ihracatımızın 
yüzde 93’ten fazlasını sanayi ürünleri 
oluşturdu. Eğer ihracata dayalı 
bir ekonomik büyüme modeline 
sahipseniz dış ülkelerle geliştirdiğiniz 
diplomasi faaliyetleri son derece 
önem arz eder. Dış politika ekonomik 
hedeflerimizi destekleyecek, 
iş dünyasının önünü açacak bir 
anlayışla kurgulanıyor. Pasif değil, 
aktif olmalısınız. İçinize kapanmak 
yerine dışa açılmalısınız. Sorunlara 
değil fırsatlara odaklanmalısınız. 
Bizde Ak Parti olarak, 2002 de göreve 
geldiğimiz andan itibaren bunu 
yapıyoruz. Bütün dünya ile olan 
ilişkilerimizi kazan kazan prensibine 

göre yeniledik. 
Tazeledik. 
Bu tavrımızı 
bundan sonra 
da sürdüreceğiz. 
Dünya ülkeleriyle 
olan ilişkilerimizi 
geliştirmeye 
devam edeceğiz. 
Dostlukları 
arttıracağız. 
Düşmanlıkları 
azaltacağız. 
Bizimle iyi 
geçinmek 
isteyen,Türkiye’yi 
bir dost ve 
müttefik olarak 
gören her ülkeyi 
biz de dost ve 
müttefik olarak 
görüyoruz 
ve göreceğiz. 
Bize uzatılan 
hiçbir eli boşa bırakmayacağız. Geri 
çevirmeyeceğiz. Ancak bu tavrımız 
uysal başlı koyun olduğumuz şeklinde 
anlaşılmamalıdır. Her egemen ülke 
gibi bizimde kırmızıçizgilerimiz 
vardır. Terörün, teröristlerin, terör 
destekçilerinin hangi gerekçeye 
dayanırsa dayansın korunmasına ve 
kollanmasına asla tahammülümüz 
yoktur.”

-AB’nin tavrı rahatsız ediyor
Türkiye - AB ilişkilerine yönelik 

açıklamalarda bulunan Bakan Özlü, 
“Son günlerde Avrupa Birliği’nin 
ortaya koymuş olduğu tavır, 
milletimizi rahatsız etmektedir. 
Avrupa Birliğine tam üyelik, 
Türkiye’nin uzun zamandır sahip 
olduğu bir idealdir. Ancak Türkiye-AB 
ilişkileri tek taraflı bir ilişki değildir. 
Bu noktada Türkiye’nin sorumlukları 
var ise Avrupa Birliğini’nin de 
sorumlulukları olmalıdır. Türkiye 7 
Haziran seçimlerinin ardından çok 
sayıda terör saldırılarına maruz kaldı. 

Birkaç gün önce görevi başında şehit 
olan kaymakamımız Muhammet 
Fatih Safitürk kardeşimiz şehit edildi. 
Ancak Avrupa Birliği bu süreçte bize 
destek olmak bir yana engel olmaya 
çalıştı ve çalışmaya devam ediyor. 
Terörle mücadele bizim en temel 
hakkımızdır. Türkiye’yi bu terör 
belasından kurtaracağız. Demokrasisi 
ve ekonomisi çok daha güçlü olan 
bir Türkiye inşa edeceğiz. Avrupa 
Birliği’ne bizi birliğinize alın diye 
yalvarmayacağız. Dünya’da yaşanan 
son gelişmeler şunu gösteriyor ki 
Avrupa Birliği’nin Türkiye’ye ihtiyacı, 
Türkiye’nin Avrupa Birliği’ne olan 
ihtiyacından daha fazladır. Avrupa 
Birliği ülkelerinin ve sorumlularının 
bu açık, basit, net gerçeği görecek 
kadar akla sahip olduklarını biliyoruz” 
açıklamasında bulundu.

-Türkiye zorlu bir süreçten geçiyor
Türkiye’nin birkaç yıldır oldukça 

zorlu bir süreçten geçtiğine dikkat 
çeken Bakan Özlü, bu süreçte makro 
ekonomik dengelerin korunmasının 

Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü

Ar-Ge merkezlerinin sayısını önce 
500’e, sonra 1000’e çıkaracağız

[oda meclisi ►
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önemini vurgulayarak şöyle konuştu:
“Bölgemizde ortaya çıkan jeopolitik 

riskler ekonomive ihracat üzerinde bir 
baskı oluşturuyor. Dünya ekonomisi 
küresel kriz sonrasında hala tam 
olarak toplanabilmiş değil. Küresel 
ekonomide ve bölgesel jeopolitikte 
bunlar yaşanırken gezi olayları, 17-25 
Aralık ve 15 Temmuz darbe girişimleri 
gibi çok zorlu hadiselerle boğuşmak 
zorunda kaldık. Şükürler olsun ki 
bütün bu zorluklara rağmen dimdik 
ayaktayız. 

Böyle zamanlarda temel makro 
ekonomik göstergeleri korumak büyük 
önem taşıyor. Zira temel sağlamsa 
gerisini bir şekilde halledebilirsiniz. Bu 
sağlam temel üzerinde daha yenilikçi, 
rekabetçi, verimli ve yüksek katma 
değerli bir üretim yapısına geçebiliriz. 

Sizlerde çok iyi biliyorsunuz ki 
sadece daha fazla mal ihraç ederek 
istediğimiz seviyeye gelemeyiz. 
Sanayi üretiminde ve ihracatta 
nitelikli ürünlerin ağırlığınıarttırmak 
durumundayız. Araştırma geliştirme, 
tasarım ve markalaşma yoluyla 
ürünlerimizi daha değerli hale 
getireceğiz. 

Bakınız ihraç ettiğimiz ürünler 
ile ithal ettiğimiz ürünlerin ortalama 
fiyatlarını mukayese ettiğimizde 
neyi değiştirmemiz gerektiği açıkça 
ortaya çıkıyor. Örneğin ihraç ettiğimiz 
makinelerin ortalama kilogram değeri 
6 TL iken ithal kalemlerimizin kg fiyatı 
11 TL’dir. Basit bir hesapla, makine 
sektöründe başa baş hale gelmemiz 
için bir kilo makine ithal ediyorsak 
iki kilo ihraç etmemiz gerekiyor. 
Açık söylemek gerekirse bu farkın 
daha dramatik olduğu sektörlerde 
bulunuyor. 

Yapmamız gereken işler aslında 
belli.Otomotiv, tekstil ve makine gibi 
sektörlerde teknoloji, tasarım ve 

markalaşma seviyemizi arttıracağız. 
İlaç, optik, elektronik, havacılık gibi 
ileri teknoloji gerektiren sektörlerde 
yatırımlarımızı arttıracağız. Sadece 
ürünlerimizi değil üretim sistemimizi 
de çağın ve geleceğin ihtiyaçlarına 
göre yeniden kurgulayacağız. Bunları 
başarmak için çok ciddi bir gayret 
içerisindeyiz. 

Bu yıl hayata geçirdiğimiz 
Araştırma Geliştirme Reform Paketiyle 
çok önemli adımlar attık. Ar-Ge 
merkezi kurmayı ve işletmeyi çok 
daha kolay bir hale getirdik. Tasarım 
ofislerini de Ar-Ge merkezleri gibi 
desteklemeye başladık. Şu anda 
ülkemizde 287 Ar-Ge merkezi 
bulunuyor. Ar-Ge Reform Paketinin de 
etkisiyle önümüzdeki süreçte Ar-Ge 
merkezi sayımızı önce 500’e ardından 
1000’e çıkarmayı hedefliyoruz. Özel 
sektörümüzün de bu hedefi bizimle 
paylaşıyor olması çok sevindirici. 

Kocaeli Sanayi Odası’nın değerli 
mensuplarına bu konuda çağrıda 
bulunmak istiyorum. Kocaeli Sanayi 

Odası’nın her üyesinin ya Ar-Ge 
merkezi veya tasarım merkezi 
kurması gerekir diye düşünüyorum. 
Bu konuda beraber çalışalım ve bu 
şehirdeki Ar-Ge ve tasarım merkezi 
sayısını arttıralım.” 

-Sına Mülkiyet Kanun tasarısı 
yasalaşcak...
Bakanlık olarak daha fazla ve 

daha nitelikli üretim hedeflerimiz 
için önümüzdeki dönemde bazı 
çalışmalara öncelik vereceğiz. 
Bunlardan da birer cümle ile 
bahsetmek istiyorum. Öncelikle 
Türkiye Büyük Millet Meclisi 
gündeminde bulunan Sanayi Mülkiyet 
Kanun Tasarımızı yasalaştıracağız. 
Böylece patent, tasarım ve markalarla 
ilgili çok daha iyi işleyen bir süreci 
başlatacağız. İş ve yatırım ortamını 
daha da iyileştirmiş olacağız. 

TÜBİTAK’ı yeniden yapılandırarak 
ülkemizin bilim ve teknoloji 
ekosistemini daha da geliştireceğiz. 
Şu anda tartışmaya açtığımız Üretim 
Reform Paketiyle yatırımcıların 
üzerindeki birçok yükü daha 
kaldıracağız. Özellikle yatırım yeri 
konusunda yaşanan sıkıntıları 
çözeceğiz. Üretim alışkanlıklarımızı 
köklü bir şekilde değiştirecek olan 
dördüncü sanayi devrimi ile ilgiligeniş 
katılımlı bir platform oluşturarak, 
bu konuda planlı ve etkin politikalar 
geliştiriyoruz. Bu çalışmanın 
ülkemizin daha nitelikli ve rekabetçi 
üretim yapısına geçişine büyük 
katkı sağlayacağına inanıyoruz. Biz 
hükümet olarak üzerimize düşeni 
yapacağız. Sanayicilerimizin de 
üzerlerine düşeni yapacaklarına 
inanıyorum. Üretimde, teknolojide 
ve ihracatta çok başarılı bir dönem 
yaşayacağımıza tüm kalbimle 
inanıyorum. 
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[ihracat ►

Kasım ayı ihracat rakamları 
Hyundai Assan’da açıklandı

Türkiye İhracatçılar Meclisi tara-
fından düzenlenen 2016 Kasım Ayı 
İhracat Rakamlarının açıklandığı Ba-
sın Toplantısı, Hyundai Assan tesis-
lerinde yapıldı. 

Hyundai Alikahya fabrikasında 
gerçekleşen toplantıya; Kocaeli Va-
lisi Hasan Basri Güzeloğlu’nun yanı 
sıra,  Kocaeli Büyükşehir Belediyesi 
Başkanı Vekili Zekeriya Özak, Türki-
ye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı 
Mehmet Büyükekşi, TİM Sektörler 
Konseyi Otomotiv Endüstrisi Sektör 
Kurulu Başkanı Ömer Burhanoğ-
lu, TİM Başkan Vekili Mustafa Çık-
rıkçıoğlu, Hyundai Assan ve Kibar  

Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ali 
Kibar, Hyundai Assan Genel Müdürü 
Morg Hyun Yoon, Türkiye İhracatçılar 
Meclis Yönetim Kurulu Üyeleri; Ba-
şaran Bayrak, Onur Soysal, Ali Kah-
yaoğlu, Ayhan Güner, Mesut Gürsoy  
ve çok sayıda sanayici  katıldı. 

-Hyundai’den 1 milyonuncu 
araç ihracat başarısı
Törende konuşan Hyundai Assan 

Yönetim Kurulu Başkanı Mong Hyun 
Yoon, “Türkiye İhracatçılar Meclisi 
İhracat Rakamları Açıklama Töre-
ni için bugün Hyundai Assan İzmit 
Fabrikamıza gelen herkesi saygıy-
la selamlıyorum. Bildiğiniz gibi ben 
ve tüm Kore halkı Türkiye’yi kardeş 
ülke olarak görmekte ve 1950 yı-
lında Kore savaşı sırasında bizler 
için yaptığınız fedakarlıktan dolayı 
Türkiye’ye her zaman minnet duy-
maktayız. Hyundai Assan 1997 yı-
lında İzmit’te fabrika kurulduktan 
sonra büyümesini sürdürmüş ve bu 
yıl 1 milyonuncu aracını ihraç ederek 
büyük başarı elde etmiştir. Hyundai 
Assan olarak Avrupa dahil Yeni Ze-
landa, Hong Kong gibi dünya çapın-
da 44 ülkeye ihracat yapmaktayız ve 
bu yıldan itibaren de İran’a ihracata 
başlayacağız. İleride Avustralya ve 
Kanada’ya kadar ihracatımızı geniş-
letmeyi planlıyoruz.

 
-Artık 5 yılda 1 milyon 
otomobil ihracatı mümkün
İlk ihracata başladığımız 2002’de 

4 bin 500 araçlık ihracatımızı 1 yılda 
tamamlayabilmiştik. Fakat şu anki 
imkanlarımızla 1 haftada bu rakama 
ulaşabilmekteyiz. 1 milyon adet ihra-
cata ulaşmamız 19 yılımızı aldı ancak 
şimdi bu rakama 5 yılda ulaşabilecek 
düzeye gelmiş durumdayız. Böyle bir 
büyümeyi gerçekleştirmemizde bize 
destek veren başta Türk hükümeti 
olmak üzere ilgili makamlara da bir 
kez daha teşekkürlerimi sunarım. 
Bizler Türkiye’de ürettiğimiz araçla-
rın kalite ve marka değerini sürekli 
geliştirerek tüm dünyada Türk Malı 
imajını daha da üst seviyelere taşı-
yacağız. Bugün Hyundai Assan İzmit 
Fabrikamıza geldiğiniz için tekrar 

Hyundai Assan Yönetim 
Kurulu Başkanı Mong Hyun 
Yoon, “Hyundai Assan ola-
rak Avrupa dahil Yeni Zelan-
da, Hong Kong gibi dünya 
çapında 44 ülkeye ihracat 
yapmaktayız ve bu yıldan 
itibaren de İran’a ihracata 
başlayacağız. İleride Avus-
tralya ve Kanada’ya kadar 
ihracatımızı genişletmeyi 
planlıyoruz. “
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teşekkürlerimi sunarım. Fabrikamı-
zı aha yakından tanıyarak bize tav-
siyelerde bulunmanızı çok isterim. 
Ayrıca bizim ve Türkiye ekonomisi-
nin aha da büyümesi için desteğinizi 
sürdürmenizi temenni ederim.” dedi. 

-Ali Kibar: Yeni yatırımlarla 
istihdam sağlayacağız
Kibar Holding Yönetim Kurulu 

Başkanı Ali Kibar yaptığı konuşmada 
“Geçtiğimiz yıl Türkiye 4’üncüsü ol-
muştuk. Önümüzdeki yıllara yönelik 
sanayi üretim endeksli olduğumuz 
için yeni yatırımlarla ülkemize is-
tihdam katma anlamında çalışma-
larımıza devam ediyoruz. Kapasite 
artırımına yönelik çalışmalarımız 
devam ediyor. Kapasite artırımına 
yönelik çalışmalarımız devam edi-
yor. İhracat yeni katma değerler kat-
mayı hedefliyoruz. TİM olarak sizleri 
ihracata verdiğiniz katkılar için kut-
luyorum. Bizlerin yeni pazarlarda 
yer almamız için kılavuzluk yapıyor-
sunuz. Tesislerimizi tercih ettiğiniz 
için teşekkür ediyorum.” dedi. 

-Ali Kahyaoğlu: Hyundai 
ülkemize güvendi ve başardı
TİM üyesi Ali Kahyaoğlu ise “2 ay-

dır üst üste otomotiv firmalarında-
yız. Yüzlerimiz gülüyor. Artarak ihra-
catlarını devam ettiriyorlar. Fabrika 
içinde ihracat havası içinde olmak 
ayrı bir mutluluk. Hyundai ülkemize 
inandı, yan sanayisine güvendi. Bir 
aile oldu. Bu büyük başarının altına 
imza attı. Güvenerek yatırımlarına 
devam ediyor. Geçen yıl üretim, sa-
tış ve ihracatta rekorlar kırdık. Bun-
larla yetinmiyoruz. Daha çok yatırım 

ve ihracat istiyoruz. Otomotiv kasım 
ayında da lider. Türkiye ihracatının 
beşte birini otomotiv sürdürüyor. “ 
dedi. 

“ Kocaeli olarak böylesi bir an-
lamlı buluşmaya üst üste iki defa 
ev sahipliği yapmanın mutluluğu 
içerisindeyiz. Bu mutluluğu yaşa-

tan; Türkiye’nin gelişmesine, kal-
kınmasına çok büyük emek sağla-
yan içinde bulunduğumuz Hyundai 
fabrikamızdan başlayarak, ihracat 
gemimizin tüm üyelerine, ihraca-
tı gerçekleştiren şirketlerimize ve 
onun gerçek kahramanı tüm işçi-
lerimize içtenlikle teşekkür etmek 
istiyorum. Ekonomik olarak önemli 
bir kazanımın adı olan ihracat; aynı 
zamanda Türkiye’nin temsil edildi-
ği, küresel ölçekli iddiasının pekişti-
ği, Dünyanın bütün ülkelerine Türk 
Bayrağını, Türkiye’nin üretim kalite-
sini, Türk işçisinin emeğini taşıyan 

çok önemli alanımızdır. Türkiye’nin 
büyük yürüyüşünde sürdürülebilir 
ve istikrarlı kalkınma perspektifinde, 
ekonomimizin, ihracatımızın her ge-
çen gün daha güzel ufuklara, daha 
yeni vizyonlara ve daha büyük he-
deflere doğru koştuğunu görmekten 
mutluluk duyuyoruz. Türkiye’nin her 

köşesinde bu anlamda yapılan 
bütün çalışmalara; devlet ola-
rak isteklerinizi ve taleplerinizi 
karşılayacağımızın taahhüdünü 
veriyoruz. Bu ülkede taş üstüne 
taş konulsun, yeni sahalar açıl-
sın, yeni ufuklar ve hedefler bu 
ülke ile buluşsun. Bugün açıkla-
nacak rakamlar bu büyük yürü-
yüşümüzü teyit edecek, güveni 
pekiştirecektir. Bizde bundan 
Kocaeli olarak, Türkiye olarak 
mutluluk duyacağız. Neredeyse 
bir dakikada bir arabanın üretil-
diği, bir saatte 60 araca yakın bir 
üretimin gerçekleştiği, Dünya’da 
alanında ki  otomotiv olarak; en 
kaliteli üretimin, en iddialı ürü-
nün üretildiği bir üretim merke-
zinde, yürüyen bantların, çalışan 
işçilerin bulunduğu bu ortamda, 
böylesine önemli açıklamaların 
yapılmasından dolayı büyük bir 

keyif alıyoruz. Kibar Holding Yöne-
timi şahsında; onlara ve Türkiye’ye 
güvenen bugün 20’nci yılında büyük 
başarı gerçekleştiren Hyundai aile-
sine, emeği geçen herkese teşekkür 
ediyorum. ” 
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[etkinlik ►

TOBB Kadın Girişimciler Kurulu 
Başkanı Evrim Aras Başkanlığında, 
TOBB Kadın Girişimciler Kurulu İcra 
Komitesi Toplantısı TOBB İstanbul Hiz-
met Binası’nda 7 Aralık 2016 tarihinde 
gerçekleştirildi.  

Kurul faaliyetlerinin yıl sonu değer-
lendirmesinin yapıldığı toplantıda,  2017 
yılında 10’ncu yılını kutlayacak olan 
TOBB Kadın Girişimciler Kurulu’nun 
gerçekleştireceği faaliyetler hakkında 
istişarede bulunuldu. 29 Ekim 2009 yı-
lında kurulan TOBB Kadın Girişimciler 
Kurulu 10’uncu yılını ülke genelinde bir 
dizi program ile kutlayacak.

 Toplantıda, daha önce de pek çok 
kurul üyesinin uzun süredir imzacı 
olarak yer aldığı, kadınların, tüm sek-
törlerde ve her düzeyde, ekonomik 
yaşamın içinde yer alabilmelerini sağ-
lamak amacıyla kadınların güçlenme-
sini hedefleyen özel sektörün küresel 
en önemli girişimlerinden biri olan ve 
2010 yılında Birleşmiş Milletler Küresel 
İlkeler Sözleşmesi (UN Global Compa-
ct) ve Birleşmiş Milletler Toplumsal 
Cinsiyet Eşitliği ve Kadının Güçlenmesi 
Birimi (UN Women) ortaklığında oluş-
turulan Kadının Güçlenmesi Prensiple-
ri (Women’s Empowerment Principles 
– WEPs) için imzacı sayısını artırmaya 
yönelik girişimlerde bulunulmasına 
karar verildi.

 Ayrıca, TOBB İstanbul Kadın Gi-
rişimciler Kurulu tarafından hayata 
geçirilen, “Mobil Çözümlerin Adresi 

Kadın Projesi”nin başka illerde de uy-
gulanmasına, Sanayici Kadın Çalıştayı 
Raporu’nun basımı ve dağıtımına, Ça-
lıştay Raporu’nda gündeme getirilen 
kadın dostu şirketlerin belirlenmesi ve 
ödüllendirilmesine karar verildi.

 

-Girişimciler Ligi tanıtıldı
TOBB tarafından gerçekleştirilme-

si planlanan Girişimciler Ligi Programı 
tanıtımı yapıldı. Bu kapsamda, girişimci 
adaylarına yönelik yenilikçi, değer ya-
ratan ve hızlı büyüyebilir iş modelleri-
nin yarışacağı bir platform olarak ülke 
genelinde yapılması hedefleniyor.

 Ayrıca, Birliğimiz ile Milli Eğitim 
Bakanlığı İl Milli Eğitim Müdürlükleri 
ve Genç Başarı Vakfı iş birliğinde ger-
çekleştirilmekte olan Şirket Programı 
tanıtımı yapıldı. Amacı illerde lise öğ-
rencilerinin erken yaşta girişimciliğe 
özendirilmesi olan program, yoğun ilgi 

gördü.
 Toplantıda, 2017 yılı içerisinde 

TOBB Kadın Girişimciler Kurulu Üyeleri 
ve TOBB Genç Girişimciler Kurulu Üye-
leri için Ankara’da Birlik Merkezi’nde 
seri halinde eğitim programı gerçek-
leştirilmesine ve eğitim içeriğine karar 
verildi.

Toplantıya, Kurul Başkanı Evrim 
Aras, Başkan Yardımcıları Ayfer Yıl-
maz, Nurten Ceceli Alkan, Ruhsar Pek-
can, Zeynep Bodur Okyay, Kurul üyeleri 
Aynur Tartan, Aysel Öztezel, Bedriye 
Hülya, Berrak Kutsoy, Canan Özdemir, 
Cevahir Asuman Yazmacı, Esen Türker,  
Gülseren Hülya Akkaya, Günseli Özen 
Ocakoğlu, Hatice Güner Kal, Merih Es-
kin, Mine Ayhan, Rana Dal, Serpil Polat, 
Şafak Çivici Altınay, Zeynep Erkunt Ar-
mağan ve  Zuhal Akyüzlü katılım sağ-
ladılar.

Kadın girişimciler 2016’yı değerlendirdi

2017 yılında 10’ncu yılını kutla-
yacak olan TOBB Kadın Girişimci-
ler Kurulu’nun gerçekleştireceği 
faaliyetler hakkında istişarede 
bulunuldu.

29 Ekim 2009 yılında kurulan 
TOBB Kadın Girişimciler Kurulu 
10’uncu yılını ülke genelinde bir 
dizi program ile kutlayacak.

Evrim Aras
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Türk Patent Enstitüsü, geçen yıl 
yaptığı 192 bin 950 marka tesciliyle bu 
alanda dünyada 4. sırada yer aldı.

Dünya Fikri Mülkiyet Örgütünün 
(WIPO) geçen yıla ilişkin “Dünya Fikri 
Mülkiyet Göstergeleri” raporuna göre, 
Türkiye’de son 5 yılda tescil edilen 
marka sayısı 800 bine yaklaştı.

TPE, geçen yıl yaptığı 192 bin 950 
marka tesciliyle, bu alanda Çin’in SIPO, 
Avrupa Birliğinin EUIPO ve ABD’nin 
USPTO fikri mülkiyet ofislerinin 
ardından 4. sırada kendisine yer buldu. 
Söz konusu dönemde SIPO 2 milyon 
232 bin 863, EUIPO 321 bin 165, USPTO 
ise 306 bin 504 marka tescili yaptı.

Geçen yıl 227 bin 273 marka tescil 
başvuru yapılan Türkiye, bu alanda 
dünyada 8. sırada yer alırken, en çok 
başvuru 2 milyon 828 bin 287 ile Çin’de 
gerçekleşti. Bu ülkeyi, 517 bin 297 ile 
ABD takip etti.  

Yurt dışında yerleşiklerin Türkiye’de 
yaptığı marka tescil başvurularında ilk 
sırayı Almanya aldı. Geçen yıl 6 bin 517 
başvuru yapılan Almanya’yı, 4 bin 878 
başvuruyla ABD, 2 bin 328 başvuruyla 
İsviçre takip etti. 

TPE’ye bu dönemde en çok 
tarım, hizmet, araştırma ve teknoloji 
sektörlerinde başvuru geldi.

-4. sırada yer almak önemli
Patent ve Marka Vekilleri Derneği 

(PEM) Başkanı Uğur Yalçıner, yaptığı 
açıklamada, Türkiye’de marka tescili 
yaptıranların sayısının her geçen 
yıl arttığına dikkati çekti. Yalçıner, 
Türkiye’de marka tescili yaptıranlar 
arasında yurt içinde yerleşiklerin payının 
2011’de yüzde 68,5 iken, geçen yıl yüzde 
82,3’e yükseldiğine işaret ederek, söz 
konusu oranın önemine vurgu yaptı. 

TPE’nin dünyada en fazla marka 
tescili yapılan 4’üncü ofis olmasının 
Türkiye’de markalaşmaya verilen 
önemi ortaya koyduğunu söyleyen 
Yalçıner, “Patent tesciline göre para 
ve zaman açısından daha az maliyetli 
olması, marka tescilini özellikle Türkiye 
gibi gelişmekte olan ülkelerde önemli 
kılmaktadır.” dedi.

Aralarında Çin’in de yer aldığı bazı 
ülkelerin marka tescillerini mal bazında 
yaptığını, bazı ülkelerin ise her bir mal 
sınıfı için ayrı başvuru kabul ettiğini 

anlatan Yalçıner, “45 sınıfa kadar çok 
sayıda sınıfı tek bir başvuruyla kabul 
eden Türkiye’nin bu alanda dünyada 
4. olması gerçekten çok önemli.” diye 
konuştu. 

 -Vekillik kurumsallaşmalı
Yalçıner, Türkiye’de marka, patent, 

faydalı model gibi konularda yeterli 
bilinç düzeyine henüz erişilemediğini 
belirterek, “Farkındalığın artması için 
öncelikle patent ve marka vekilliği 
müessesinin kurumsal yapıya 
kavuşturulması ve disiplin hükümlerinin 
uygulamaya konması şart. Sınai 
hak tescil başvuruları artarken, 
buna karşın vekillik hizmeti verecek 
yeterli ve nitelikli vekilin de olması 
gerekmektedir. Yürürlüğe girmesi 
beklenen Sınai Mülkiyet Kanun tasarısı 
disiplin hükümlerini içermekle birlikte, 
patent ve marka vekilliği ile kurumsal 
yapılanmaya ilişkin herhangi bir hüküm 
içermiyor. Bugün Türkiye’de marka 
vekillerinin barolar gibi bir yapılanması 
yok. Bu eksiklik, dernek yapılanmaları ile 
yüzeysel biçimde giderilmeye çalışılıyor 
ama yeterli olmuyor.” dedi.

TPE, geçen yıl 192.9 bin marka tesciliyle 
dünyada 4. sıraya yükseldi 

Ticarette Teknik Engeller Sitesi açıldı

Ekonomi Bakanlığı, Ticarette 
Teknik Engeller İnternet Sitesi, alt 
yapı ve yenileme çalışmaları ta-
mamlanarak www.teknikengel.gov.
tr adresinden erişime açıldı. 

İnternet Sitesi, ihracatçılarımı-
zın ticarette karşılaştığı sorunların 
çözümünde yararlanabileceği ve 
hizmetlere kolaylıkla ulaşabileceği 
temel bir platform olarak yapılan-
dırıldı.

İnternet Sitesinde, üretici ve ih-
racatçılarımıza dış pazarlara girişte 
karşılaştıkları etiketleme, işaretle-
me, ambalajlama, karantina şartı 
gibi teknik düzenlemeler ile test ve 

belgelendirme işlemlerinden kay-
naklanan teknik engellerin önlen-
mesine yönelik mekanizmalara yer 
verildi.

Bu site ile ihracatçılarımız tica-
rette teknik engellere yönelik;

-ihracat gerçekleştirmek isteni-
len ülkenin uygulamaları hakkında 
bilgi sahibi olabilir

-ülkelerin mevzuat ve uygula-
maları hakkında ilave bilgileri talep 
edebilir,

-ihracatta karşılaşılan sorunları 
interaktif olarak bildirebilir,

-diğer ülkelerin düzenlemelerini 
taslak aşamasında yorum yaparak 
değiştirilmesini sağlayabilir.

Ticarette Teknik Engeller İnter-
net Sitesi, tüm gerçek ve tüzel kişi-
lerin ücretsiz kullanımına açık. Site-
ye üye olacak kullanıcıların e-posta 
adreslerine, ilgilenilen ülke ve ürün 
gruplarına ilişkin taslak düzenleme-
ler günlük olarak gönderilir.

İhracatta karşılaştığımız ticarette 
teknik engellerin önlenmesi, sürdü-
rülebilir ihracat artışının sağlanması 

açısından da gerekli. Ekonomi Ba-
kanlığı, ihracatçılara dış pazarlarda 
karşılaştıkları teknik engellerin çö-
zümü konusunda da destek oluyor. 
Ekonomi Bakanlığınca yeniden yapı-
landırılan Ticarette Teknik Engeller 
İnternet Sitesi ihracatçılarımızın kar-
şılaştıkları sorunların öğrenilmesi ve 
teknik engellerin aşılması açısından 
temel bir platform olacaktır.

 Ekonomi Bakanlığı ve Türkiye 
Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) 
organizasyonunda, Oda ve Borsa 
mensuplarına yönelik olarak Tica-
rette Teknik Engeller Bilgilendirme 
Semineri düzenlendi. 

TOBB Genel Sekreter Yardımcısı 
Cengiz Özcan ve Ekonomi Bakanlığı 
Ürün Güvenliği ve Denetimi Genel 
Müdürü Mehmet Karabay’ın konuş-
malarıyla başlayan seminerde, “Pa-
zara Giriş Engelleri ve Çözüm Yolları”, 
“Ticarette Teknik Engeller ve Çözüm 
Yolları ile Ticarette Teknik Engeller 
İnternet Sitesi Tanıtımı” ve “Piya-
sa Gözetimi ve Denetimi Sistemi ve 
Önemi” konulu sunumlar yapıldı.

Ekonomi Bakanlığınca ye-
niden yapılandırılan Ticaret-
te Teknik Engeller İnternet 
Sitesi ihracatçıların karşılaş-
tıkları sorunların öğrenilmesi 
ve teknik engellerin aşılması 
açısından temel bir platform 
olacak

[ticaret-marka ►
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[makina sanayi ►

Türkiye makine sektörünün dünya ölçeğinde tanınması için çalıştıklarını belirten Makine 
İhracatçıları Birliği (MAİB) Başkanı Adnan Dalgakıran, kampanyayla yeni bir büyüme hikayesi 
oluşturmak istediklerini vurguladı.

Türkiye’de faaliyette bulunan makine 
üreticileri, “Büyüme Makinesi” başlıklı 
yeni bir tanıtım kampanyası başlattı. 
Türkiye makine sektörünün dünya 
ölçeğinde tanınması için çalıştıklarını 
belirten Makine İhracatçıları Birliği 
(MAİB) Başkanı Adnan Dalgakıran, 
kampanyayla yeni bir büyüme hikayesi 
oluşturmak istediklerini vurguladı.

Küresel mal ticaretinin gerilemesine 
rağmen, Türk makine ihracatının 
arttığını hatırlatan Adnan Dalgakıran, 
Ekim ayı sonu itibariyle 11 milyar 
dolarlık ihracata ulaştıklarını anlattı. 
Son 15 yılda yüzde 700 ihracat 
büyümesi sağlandığını vurgulayan Adnan 
Dalgakıran, “Türkiye’de sanayi devrimi 

yapacak güç ve potansiyel var” diye 
konuştu.

“Büyüme Makinesi” temasının, 
Türkiye’nin sanayi atağının sembolü 
olmasını amaçladıklarını vurgulayan 
Adnan Dalgakıran, ilk kampanya olan 
“Tıkır Tıkır” başlıklı film ve basılı 
reklamların devamı olarak planlandığını 
vurguladı. 

Yeni filmde, makine sektörünün 
çalıştıkça değer yarattığı ve insanların 
yaşamlarına doğrudan katkı sağladığına 
dikkat çekiliyor ve reklam filminde, 
büyüme makinesinin Türkiye’nin refahı 
için “tıkır tıkır” çalışmaya devam ettiği 
vurgulanıyor.

Dalgakıran, kampanyaya ilişkin şu 
yorumu yaptı:

“Her birimiz kendi alt sektörlerimizde 
ayrı ayrı, bambaşka işler yapan makineler 
üretsek de bir araya geldiğimizde büyük 
bir makineye dönüşüyoruz. Dünyada 
markalaşma stratejisini başarıyla 
yürüten tüm kurumlar gibi, teknoloji ve 
tasarımdaki temel trendleri yönetmeye 
çalışıyoruz. 

Sektörümüz geniş bir yan sanayi ağı 
oluşturması, teknolojiyle iç içe olması, 
sanayicilerimizin yatırım maliyetlerini 
düşürmesi ve nitelikli personele yönelik 
istihdam alanı oluşturması nedeniyle 
ekonomide tetikleyici gücüyle Türkiye’nin 
büyüme makinesi olmayı sürdürüyor. 
Özetle biz üretiyoruz, Türkiye büyüyor.”

-Daha rekabetçi olmak için..
Makine sektörünün daha rekabetçi 

olabilmesi için iç pazarda güçlü olması 
gerekliliğine işaret eden Dalgakıran, 
“yerli makine alımını teşvik edici 
önlemler alınması gerekiyor. Kamu 
ve kamu destekli makine ve teçhizat 
alımlarında, yerli üretimin var olması 
durumunda, bu ürünler tercih edilmeli. 
Özel sektör de Türkiye’nin Makinecilerine 
öncelik vermeli. Yerli sanayiciye yerli 
makine yakışır” görüşünü vurguladı.

Teşvik mekanizmasında sektörel 
ayrışmanın ve önceliklendirmenin gerekli 
olduğunu savunan Adnan Dalgakıran, 
özellikle dışa bağımlılığı azaltacak, 
teknolojik açılım sağlayacak adımları 
memnuniyetle karşıladıklarını, buna 
ilave olarak şirketlerin büyümesini 
sağlayacak ve ölçek ekonomisi oluşumunu 
hedefleyecek destek yoğunlaşmasına 
ihtiyaç bulunduğunu anlattı. 

Sektör ve ürün odaklı bir teşvik 
uygulanabileceğini belirten Dalgakıran, 
“Sanayi yatırım alanları da aynı şekilde 
üretimi ve yatırımı kolaylaştırıcı imkân ve 
mekanizmalarla kurgulanmalı. Sanayide 
finansmana erişimi kolaylaştırmak 
için de makine ve teçhizat kredi 
teminatı olarak gösterilebilmeli. Sınai 
Kalkınma Bankası’nın yurtiçi yatırımları 
desteklemede Eximbank’ın ihracatta 
oynadığı rolün üstlenmesi de büyük önem 
taşıyor.” dedi,

Makina üreticileri ‘Büyüme Makinası’ 
kampanyası başlattı
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[kapasite kullanımı ►

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

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

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

2014 (Kocaeli) 70,5 71,9 70,7 70,6 71,4 71,5 72,6 70,6 70,7 71,7 71,9 70,8 71,2
2015 (Türkiye) 73,7 72,8 72,4 74,1 74,9 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 75,2 76,6 76,4 76,4

2016 (Kocaeli) 70,6 70,4 70,4 71,1 70,1 71,2 68,8 69,4 69,6 70,0 70,8

Aylara göre kapasite kullanım oranlarının seyri

Bölgemizdeki sanayi sektöründeki gelişmelerin ve değişmelerin aylık olarak takip edilmesi amacıyla hazırlanan Kasım ayı anketi 
çerçevesinde Kocaeli Sanayi Odası tarafından bir araştırma yapılmıştır. Araştırmaya katılan firma sayısı 103 adet olup bu firmaların 

%73’ü KOBİ, %27’si büyük ölçekli firma niteliğindedir. 

Kasım ayında Kocaeli’de 
sanayinin kapasite kullanımı yüzde 70.8 oldu 

Kocaeli Sanayi Odası tarafından her ay açıklanan Kocaeli sanayi kuruluşlarının kapasite kullanım oranı Kasım ayında yüzde 70,8 
olarak gerçekleşti. Kasım ayı kapasite kullanım oranı, geçen yılın aynı dönemine göre 0,2 puan, bir önceki aya göre 0,8 puan arttı. 

Kocaeli genelinde, makine, otomotiv, plastik ve kauçuk sektörlerinde kapasiteler ortalamanın üzerinde gerçekleşmiştir.

Firmalarımızın önümüzdeki ay beklentilerine baktığımızda, yüzde 13’ü, aralık ayında alınan iç piyasa sipariş miktarının artacağı-
nı, yüzde 58’i ise bu miktarın değişmeyeceğini ve yüzde 29’u azalacağını beklemektedir. Benzer şekilde ihracat yapan firmalarımı-
zın ise yüzde 10’u dış piyasa siparişlerinin artacağını, yüzde 69’u sipariş miktarında bir değişme olmayacağını ifade etmişlerdir.

Merkez Bankası tarafından açıklanan Türkiye geneli kapasite kullanım oranı Kasım ayında yüzde 76,4 ile bir önceki ay ile aynı 
seviyede gerçekleşmiştir.

Kasım ayı anketine yanıt veren firmaların bir önceki aya göre yüz-
de 10’unun istihdamlarının arttığı, yüzde 77’sinin istihdamlarında 
değişim yaşanmadığı, yüzde 13’ünün ise istihdamlarının azaldığı 
belirlenmiştir. 

Firmaların yüzde 13’ü Aralık ayında iç siparişlerinin arttığını 
belirtilirken, yüzde 29’u siparişlerinin azaldığını belirtmiştir. 

Firma Bildirimleri Aralık (%)

Arttı 13

Değişmedi 58

Azaldı 29

Firma Bildirimleri Kasım (%)

Arttı 10

Değişmedi 77

Azaldı 13

İç 
Siparişler

İstihdam

Firma Bildirimleri Aralık (%)

Arttı 10

Değişmedi 69

Azaldı 21

Dış 
Siparişler

Değerlendirmeye alınan firmaların ölçekleri

Ankete katılan firmaların yüzde 10’u dış siparişlerinin Aralık 
ayında arttığını belirtirken, yüzde 21’i ihracatlarında azalış 
bildirmişlerdir. Firmaların yüzde 69’unda ise alınan dış sipa-
riş miktarlarında bir değişim yaşanmamıştır.  
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Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin başlattığı 
‘Nefes Kredisi’ projesinin tanıtımı Kocaeli Sa-
nayi Odası sosyal tesislerinde gerçekleştirildi. 
Basın açıklamasına KSO Başkanı Ayhan Zey-

tinoğlu, KOTO Başkanı Semih Barış, Körfez Ticaret Odası 
Başkanı Sibel Moralı ve banka temsilcileri katıldı. 

Basın açıklamasında konuşan KSO Başkanı Ayhan Zey-
tinoğlu, “TOBB, KOBİ’lerin içinde bulunduğu finansman 
sorunlarının giderilmesine katkı sağlamak üzere bu projeyi 
geliştirdi. Projeye göre; Odalar imkanları ölçüsünde yıllık 
yüzde 7,50 faiz oranından 1 yıl vadeli mevduat hesabı aça-
caklar. Yatırılan kaynağın 10 
katı kadar kredi, KOBİ’lere 
anlaşmalı banka tarafından, 
yıllık yüzde 9,90 faiz oranın-
da, 1 yıl vadeli olarak eşit tak-
sitle kullandırılacak. Kocaeli 
Sanayi Odası olarak 5 milyon 
TL nefes kredisi mevduat he-
sabımızı eşit tutarda olmak 
kaydıyla Denizbank ve Ziraat 
Bankasında açtırdık. Yatırı-
lan bu kaynak kapsamında, 
üyelerimize toplam 50 milyon 
TL’lik finansman sağlanması-
nı amaçlıyoruz. Bu kampanya 
kapsamında Odamız üyelerine; 
Firma başına projenin de en 
üst limiti olan azami 150 bin 
TL olmak üzere 1 yıl vadeli, 
aylık eşit taksit ödemeli, kredi 
kullandırılacak.” dedi.”

Kredi başvurusu esnasında 250 TL KGF için başvuru üc-
reti tahsil edilecek diyen Zeytinoğlu, ”Kredi başvurusunun 
olumlu sonuçlanması durumunda, banka tarafından 250 
TL komisyon ve KGF adına kefalet tutarı üzerinden binde 5 
kefalet komisyonu tahsil edilecek. KGF tarafından kredinin 
yüzde 85’lik kısmına kefalet verilecek. Kalan yüzde 15’lik 
kısım firma tarafından banka ile yapılacak görüşmeler doğ-
rultusunda teminatlandırılacaktır. Kredi başvurusu için ban-
kaca talep edilecek standart belgelerin yanı sıra işletmenin 
bağlı bulunduğu odadan nefes kredisi içindir yazılı faaliyet 
belgesi alınması gerekmektedir. Ayrıca, başvuru yapan işlet-
melerden vergi, SGK borcu olmadığı veya varsa borçlarının 
yapılandırıldığı ve yapılandırmanın bozulmadığına ilişkin 
belgelere ihtiyaç bulunmaktadır. Kredinin firmalarımıza can 
suyu ve nefes olmasını umuyoruz. Bölgemiz sanayisi ve ülke-
mize hayırlı olmasını diliyorum.” İfadelerini kullandı. 

- Körfez Ticaret Odası 18 milyon TL
kredi kullandıracak
Körfez Ticaret Odası Başkanı Sibel Moralı, “900 bin De-

niz Bank ve 900 bin Ziraat Bankası olmak üzere 18 milyon 
kredi kullandıracağız.” dedi.

- Semih Barış: ‘Nefes Kredisi’ zor günler geçiren
 ekonomimize önemli kaynak sağlayacak
“Ülkemizdeki ekonomik durgunluğun aşılması bağla-

mında faiz indirimine gidilip yatırımcının önünün açılması 

KSO’da TOBB ‘Nefes Kredisi’ 
projesi tanıtıldı

[etkinlik ►

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin başlattığı ‘Nefes Kredisi’ projesi kapsa-
mında Kocaeli Sanayi Odası (KSO) KOBİ üyelerine 50 milyon TL’lik kredi kul-

landıracak. Kredi limiti kişi başına 150 bin TL olacak. 
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gerekmektedir” diyen KOTO Başkanı Semih Barış,” Çatı 
kuruluşumuz olan TOBB önderliğinde Ziraat Bankası, De-
nizbank ve KGF ortaklığında hayata geçirilen ve ilk 3 aylık 
dilimde 80 bin KOBİ’ye ulaşılmasını hedeflediğimiz ‘Nefes 
Kredisi’ zor günler geçiren ekonomimize önemli bir kaynak 
oluşturulacaktır. Mevcut durumda yıllık %15-18 bandında 
faiz oranıyla kredi kullanan KOBİ’ler için proje kapsamında 
aylık %0,83, yıllık %9,90 oranında faizle  5 milyar TL kredi 
sağlanacak” dedi.

KOTO üyelerini krediden faydalanmaya davet eden Semih 
Barış,” TOBB önderliğindeki projeye, 365 oda ve borsamız 
doğrudan kaynak sağlamış, sonrasında ise Hazine Müste-
şarlığı ve Kredi Garanti Fonu devreye girmiştir. Darboğazda 
olan KOBİ’ler teminat bulamıyor, bankalar da risk gördük-
leri için onlara kredi veremiyordu. 

Başbakanımızın talimatlarıyla, Hazine destekli KGF ke-
faleti devreye girdi. İnşallah bir nebze de olsa bir nefes kre-
disi adı altında üyelerimize, KOBİ’lere dağıtılacak. 

Üç ay içinde de Türkiye genelinde yaklaşık 80 bin 
KOBİ’miz bu imkandan faydalanmış olacak. Kocaeli’deki 
KOBİ’lerimizi, bu krediden faydalanmaya davet ediyoruz.” 
şeklinde konuştu.

- TOBB Nefes Kredisi Nedir?
TOBB üyesi KOBİ’ler finansmana erişimde yaşadığı sı-

kıntıları ve yüksek ticari kredi faizlerin, KOBİ’ler üzerinde 
oluşturduğu baskıyı gidermek amacıyla TOBB ve Oda-Bor-
salar, mevduatlarını üyelerine kredi olarak kullandırmak 
için harekete geçti. 

TOBB, Kredi Garanti Fonu’nun (KGF) teminat desteği 
ile Ziraat Bankası ve Denizbank ile anlaştı. TOBB üyesi 
KOBİ’ler yıllık yüzde 9,90 (aylık yüzde 0,825) faiz oranı ile 
12 ay (eşit taksitli) vadeli TOBB Nefes Kredisi’nden yarar-
lanabilecek. TOBB Nefes Kredisi’nde KOBİ’lere KGF yüzde 
85 oranında kefalet sağlayacak. 

- TOBB Nefes Kredisi’ne nasıl başvurulacak?
• TOBB üyesi KOBİ, üye olduğu Oda-Borsa’ya giderek 

“TOBB Nefes Kredisi Başvurusu” için faaliyet belgesi iste-
yecek.

•KOBİ, Oda-Borsadan aldığı faaliyet belgesi ile Ziraat 
Bankası ya da Denizbank Şubelerine TOBB Nefes Kredisi 
Başvurusu yapacak.

•Ziraat Bankası ya da Denizbank, KOBİ’nin TOBB Ne-
fes Kredisi başvurusunu alacak. 

•Bankalar ve KGF, KOBİ’nin krediye uygunluğu değer-
lendirecek.

•Değerlendirme süreci olumlu sonuçlanırsa; bankalar, 
KOBİ’ye TOBB Nefes Kredisi kullandıracak.

- Nefes Kredisi kullanmak isteyen KOBİ’lerin
 dikkat etmesinde yarar olan önemli noktalar
•KOBİ: Cirosu 40 milyon TL’den az ve çalışan sayısı 

250’den az TOBB üyesi tüm sektölerde faaliyet gösteren şir-
ketler 

•Kredi Üst Limiti: Nefes Kredisi üst limiti il ve ilçele-
re göre 50.000 TL ile 150.000 TL arasında değişmektedir. 
İliniz/ilçenizdeki limiti öğrenmek için üyesi olduğunuz oda/
borsa veya banka şubesi ile irtibata geçebilirsiniz.

•TOBB Nefes Kredisi, ticari nakdi kredidir. Bireysel 
amaçlı kullanılmaz. 

•KOBİ’ler TOBB Nefes Kredisi’nden sadece 1 kez yarar-
lanabilir.

•TOBB Nefes Kredisi, bankaların daha önce kullandır-
dıkları kredilerin kapaması için kullandırılmaz.

•TOBB Nefes Kredisi başvuruları, bankalar ve KGF ta-
rafından yapılacak değerlendirme sonucu kesin onaya dönü-
şecektir. 

•KGF, KOBİ’ye Hazine Müsteşarlığı’nın ayırdığı kay-
naktan kefalet sağlar.

•Kredi değerlendirme sürecinde TOBB, Oda ve Borsala-
rın herhangi bir yetkisi yoktur.

•TOBB Nefes Kredisi başvurusunda, bankaların 250 TL 
dosya masrafı ve Hazine Müsteşarlığı’nın kefalet başvuru 
bedeli ve komisyonu dışında KOBİ’lerden herhangi bir mas-
raf ve komisyon talep edilmeyecektir. 
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Kocaeli Sanayi Odası ve Devlet Malzeme Ofisi 
(DMO) işbirliği ile 25 Kasım’da Kocaeli Sa-
nayi Odası’nda bir bilgilendirme toplantısı dü-
zenlendi. Sözkonusu toplantı; Devlet Malzeme 

Ofisi Genel Müdürlüğünce; tedarik etmiş olduğu ürünlerde 
yerlilik oranlarının artırılması ve KOBİ’lerin desteklenerek 
ekonomiye daha fazla katkı sağlanması amacıyla, DMO ka-
talog sistemine girme koşulları ve bu sistemin tedarikçilere 
sağladığı avantajların tedarikçilere anlatılması, tanıtılması 
ve bu konuda hedeflenen farkındalığın arttırılmasına yönelik 
olarak organize edildi. 

Toplantıya konuşmacı olarak; DMO Pazarlama Daire 
Başkanı İsmet Keskin ve DMO İstanbul Bölge Müdürü Aydın 
Akyürek katıldılar.

- DMO’nun tedariğini yapabileceği mal ve hiz-
met grupları şu şekilde: 

• Aydınlatma cihazları ve ısıtma-soğutma araçları,
• Büro makine ve aletleri, 
• Bilişim ürünleri, bilgisayarlar, yazıcılar, görsel cihaz-

lar,
• Ofis otomasyonu hariç paket program yazılımları,
• Basılı formlar, bildirim ve beyanname çeşitleri,
• Temizlik malzemeleri ile temizlik araç ve ekipmanla-

rı,

• Kırtasiye ve büro malzemeleri,
• Büro mefruşatı,
• Kâğıt, karton, mukavva mamûlleri,
• Giyim eşyaları ve tamamlayıcı aksesuarları (Kişiye 

göre özel üretim gerektirenler hariç),
• Taşıt ve iş makineleri (bisiklet dahil), 
• Nakil vasıtalarının iç ve dış lastikleri ile aküleri,
• Tıbbi cihazlar ve hastane mefruşatı.

- DMO kataloğuna girmenin avantajları:
• Her alım için ihale yapmak yerine taleplerin doğrudan 

sipariş edilmesi,
• DMO kataloğunda bulunmanın yurt çapında firma bili-

nilirliğini artırması,
• Müşteri memnuniyeti çerçevesinde, katalogda yer alan 

ürünlerinin yanı sıra firmadan başka ürünlerin de talep edi-
lebilecek olması,

• Elektronik satış sitemizde yayınlanan ürünlerinin her 
hangi bir tanıtım yapılmasına gerek kalmaksızın müşterile-
rimizce talep edilecek olması, 

• Firmanın DMO’da elde edeceği 
başarı sayesinde yeni partnerler bula-
rak üretimlerini geliştirme olanakları-
na sahip olabilecekleri,

• Teslim tesellüm ve fatura-
lama işlemlerinin basit anlaşı-
labilir ve kolay olması,

• En önemlisi teslimatın 
yapılarak faturanın DMO’ya 
teslimini müteakip bir hafta 
içerisinde ürün bedelinin fir-
maya ödenmesidir.

KATALOG İÇİN MÜRACAAT TARİHLERİ

İlk Defa Katalogta Yer Almak 
İçin müracaat etme dönemleri

Şubat, Nisan, Temmuz 
ve Ekim aylarında

Orta ve Yüksek Teknoloji Sanayi 
Ürünleri Listesinde yer alan ve 
Yerli Malı Belgesi alanlar için 
müracaat dönemleri

Her zaman

Pardus İşletim Sistemli Ürünler 
(İlk Müracaat ve İlave Ürün 
Müracaatları dahil)

Her zaman

Sözleşme İmzalamış Olan 
Firmaların İlave Ürün Müracaat 
Dönemleri

Mart, Mayıs, Ağustos, 
Eylül ve Aralık 
aylarında

Kataloğa Alınacak Malzeme 
Çeşitleri Listesine Ürün Ek-
lenmesi Amacıyla Yapılacak 
Müracaat Dönemleri

Her zaman

KOBİ’lere Devlet Malzeme Ofisi 
tedarikçisi olma fırsatı...

[tedarik ►
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Anadolu Eğitim ve Sosyal Yardım Vakfı Bizimköy’de 
engelli bireylere bedelsiz sağlık hizmeti verdi

Anadolu Eğitim ve Sosyal Yardım Vakfı, Kocaeli 
Sanayi Odası’na bağlı Bizimköy Engelliler Üre-
tim Merkezi’nde çalışmakta olan 91 engelli bi-

reye bedelsiz sağlık hizmeti  verdi Yapılan Çalışma hakkın-
da bilgi veren Anadolu Eğitim ve Sosyal Yardım Vakfı’nın 
Sosyal Sorumluluk Projeleri Direktörü Necmettin Özçelik ve 
Proje Yöneticisi Toygun Şenüçler, şunları söylediler:

“Merkezin üretim bandında çalışarak, ülke ekonomisine 
katkı sağlayan zihinsel ve bedensel engelli çalışanlar, Ana-
dolu Eğitim ve Sosyal Yardım Vakfı’nın Gebze’de bulunan 
iktisat işletmesi Anadolu Sağlık Merkezi Hastanesi’nde 
kapsamlı sağlık kontrolünden geçirildi.

Proje kapsamında, İç Hastalıkları, Göz Hastalıkları, Ku-
lak Burun Boğaz, Deri Hastalıkları, Genel Cerrahi, Göğüs 
Hastalıkları, Üroloji ve Fizik Tedavi/Rehabilitasyon Uzman-
ları tarafından değerlendirilen engelli çalışanlara kan, işit-
me testi, solunum fonksiyon, görme alanı, EKG ve radyoloji 
tetkikleri de yapıldı. Proje devamında 28 engelli bireyler için 
de ortopedi muayeneleri planlandı. Anadolu Vakfı, iktisadi 
işletmesi olan Anadolu Sağlık Merkezi’nde bugüne kadar ih-
tiyaç sahibi 35 bin 500 kişiye, 110 bin muayene, 8 bin 500 

ameliyat ve 304 bin tetkik hizmetini bedelsiz olarak verdi. 
Proje sonunda, Anadolu Eğitim ve Sosyal Yardım 

Vakfı’nın Sosyal Sorumluluk Projeleri Direktörü Necmettin 
Özçelik ve Proje Yöneticisi Toygun Şenüçler, engelli çalışan-
ların hastanede gerçekleştirilen tıbbi işlemlerine ait sonuç 
ve notları, Engelliler Üretim Merkezi Genel Müdürü, Hüsnü 
Bayraktar‘a teslim etti. 

Bizimköy’de ‘Engelliler’ ve 
‘Dünya Kadın Hakları’ günü kutlandı

Bizimköy Engelliler Üretim Merkezi’nde  ‘3 Ara-
lık Engelliler  Günü’ ve ‘5 Aralık Dünya Kadın 
Hakları günü’ pasta kesilerek kutlandı.

Bizimköy Engelliler Üretim Merkezi kafeteryası’nda 
düzenlenen  törene İşkur İl Müdürü Ulvi Yılmaz, Kocaeli 
Sanayi Odası (KSO) Genel Sekreteri Memet Barış Turabi, 
Bizimköy Engelliler Üretim Merkezi Vakfı Genel Müdürü 
Hüsnü Bayraktar katıldılar. Törende konuşan Bizimköy En-
gelliler Üretim Merkezi Vakfı Genel Müdürü Hüsnü Bayrak-
tar, “Bizimköy Engelliler Üretim Merkezinde çalışanlarının 
büyük bölümü kadınlardan oluşmaktadır. Bugün 3 Aralık 
Engelliler ve 5 Aralık Dünya kadın Hakları gününü birlikte 
kutluyoruz. Herkese kutlu olsun.” dedi.

Kısa konuşmanın ardından kadın engellilerden oluşan 
bir grup Özdilek Alışveriş Merkezi’nin hediyesi olan pastayı 
kestiler.

[sosyal sorumluluk ►
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[vergi ►

Kocaeli Sanayi Odası ve Major Bağımsız 
Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik Ltd. 
Şti. işbirliği ile, “Vergi Mevzuatındaki 2016 
Düzenlemeleri” konulu bir toplantı düzenlendi. 

Eski Hesap Uzmanları Kurulu Başkan Yardımcısı ve Major 
Bağımsız Denetim ve YMM Ltd. Şti. Yönetim Kurulu 
Başkanı Uğurcan Özses’in oturum başkanı olduğu panelde; 
Eski Gelirler Genel Müdür Yardımcısı – Baş Hesap Uzmanı 
ve Major Bağımsız Denetim ve YMM Ltd. Şti. Ortağı Serdar 
Koyutürk, Eski İstanbul ve Kocaeli Vergi Dairesi Başkanı 
– Baş Hesap Uzmanı ve Major Bağımsız Denetim ve YMM 
Ltd. Şti. Ortağı Şükrü Dilaver, Eski Gümrük Müsteşar 
Yardımcısı–Maliye Baş Müfettişi ve Major Bağımsız 
Denetim ve YMM Ltd. Şti. Ortağı Nuri Değer konuşmacı 
olarak katıldılar. 

Eski Gelirler Genel Müdür Yardımcısı Serdar Koyutürk 
panelde; gelir ve kurumlar vergisi mevzuatlarında 2016 yılı 
düzenlemeleri konulu sunumunu katılımcılarla paylaştı.

Birçok firma temsilcisinin katıldığı toplantıya ilgi 
büyüktü. 

- Gelir ve Kurumlar Vergisi Mevzuatında
2016 Yılı Düzenlemeleri

Ekim, Kasım, Aralık 2016 aylarındaki 
ücretlerde tarife nedeniyle net asgari ücretlerin 
1.300,99 TL’nin altına düşmesi durumunda ilave 
AGİ yoluyla giderilmesi…

Yurt dışına hizmet veren bazı işletmelerin 
istihdam ettikleri hizmet erbabının ücretlerine 

ilişkin indirim uygulaması…
Genç girişimcilerde kazanç istisnası 

uygulaması…
Gelir ve Kurumlar Vergisi iadelerine yönelik 

kontrol ve analizlerin elektronik ortamda 
yapılmasına yönelik GEKSİS (Gelir ve Kurumlar 

Vergisi Standart İade Sistemi)’nin kullanılması…

Türkiye Varlık Fonu ve kurulacak şirketler ve 
alt fonlar Gelir Vergisinden, Kurumlar Vergisinden 
muaf tutulmuşlardır.

Gayrimenkullerin iktisadi değerini artıran 
ve ısı yalıtımına yönelik harcamalar GMSİ‘ nda 
doğrudan gider yazılabilecek.

Eğitim ve Öğretim işletmelerindeki istisnaya 
«Kreş ve Gündüz Bakımevleri» de eklenmiştir. 
(K.V.’ nde de ) 

Sigorta süresi en az 10 yıl veya ömür boyu 
olan tek primli yıllık gelir sigortalarından yapılan 
ödemeler Gelir Vergisinden istisna edilmiştir.

Yatırımın tamamlanması koşuluyla, indirimli 
Kurumlar Vergisi uygulanan kısım dışında kalan 
yatırıma katkı tutarı, yatırımın tamamlandığı 

hesap dönemini izleyen yıllarda VUK’a göre belirlenen 
yeniden değerleme oranında artırılarak dikkate alınır.

Yatırım döneminde kurumun diğer 
faaliyetlerinden elde edilen kazançlarına indirilecek 
KV oranı uygulama konusunda Bakanlar Kurulu’na 

verilen yetki il grubuna ilaveten «bölgesel, büyük ölçekli, 
stratejik ve öncelikli yatırımlar ile konusu, sektörü ve 
niteliği itibariyle proje bazında desteklenmesine karar 
verilen yatırımlar» eklenerek, yüzde 80 oranı yüzde 100’e 
çıkarılmıştır. 

- 6745 Sayılı Yatırımların Proje  Bazında 
Desteklenmesi Yasanın 80 nci Maddesi:
(1) Bakanlar Kurulu, Ar-ge yoğun ve katma değeri 

yüksek olma niteliklerine ayrı ayrı ya da birlikte sahip olan 
ve proje bazında Ekonomi Bakanlığı tarafından desteklenen 
yatırımlar için;

a) 13/6/2006 tarihli ve 5520 sayılı Kurumlar Vergisi 
Kanununun 32/A maddesine göre kurumlar vergisi oranını 
%100’e kadar indirimli uygulatmaya ve yatırıma katkı 
oranını %200’ü geçmemek üzere belirlemeye veya yatırımın 
işletmeye geçmesinden itibaren 10 hesap dönemine kadar, 
yatırımdan elde edilen kazançla sınırlı olmak üzere kurumlar 
vergisi istisnası tanımaya, 

b) 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi 
Kanununun geçici 80 inci maddesinde yer alan gelir vergisi 
stopajı teşvikinden yararlandırmaya,

c) Gümrük vergisi muafiyeti tanımaya, 
d) Yatırımın Hazine taşınmazı üzerinde yapılması 

hâlinde, belirlenecek yatırımcı lehine doğrudan, hasılat 
payı alınmaksızın, 49 yıl süreyle bedelsiz irtifak hakkı 
tesisi veya kullanma izni verilmesine ve yatırımın 
tamamlanması ve öngörülen istihdamın 5 yıl sağlanması 
şartıyla Hazine taşınmazının talep edilmesi hâlinde bedelsiz 
devredilmesine,

Vergi Mevzuatındaki 2016 Düzenlemeleri
firma temsilcilerine anlatıldı

Kocaeli Sanayi Odası ve Major Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik 
Ltd. Şti. işbirliği ile 18 Kasım’da Kocaeli Sanayi Odası’nda, “Vergi Mevzuatın-

daki 2016 Düzenlemeleri” konulu bir bilgilendirme toplantısı düzenlendi. 
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e) 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Kanunun ek 2 nci 
maddesinde yer alan prime esas kazanç alt sınırına bağlı 
kalınmaksızın 10 yıla kadar sigorta primi işveren hissesinin 
karşılanmasına, 

f) İşletme döneminde yatırıma ilişkin enerji tüketim 
harcamalarının %50’sine kadarının    en fazla 10 yıla kadar 
karşılanmasına, 

g) Sabit yatırım tutarının finansmanında kullanılan 
yatırım kredisi için 10 yıla kadar faiz veya kâr payı desteği 
ya da hibe desteği sağlanmasına, 

h)  Yatırım için özel önem taşıyan belirlenen sayıda her 
bir nitelikli personel için 5 yılı geçmemek üzere, asgari 
ücretin aylık brüt tutarının 20 katına kadar ücret desteği 
verilmesine,             

i) Yatırım tutarının %49’unu geçmemek üzere ve 
edinilen payların 10 yıl içerisinde halka arz veya yatırımcıya 
satış şartıyla yatırıma ortak olunmasına karar vermeye 
ve yukarıdaki desteklerden bir veya birden fazlasını 
uygulatmaya yetkilidir. 

(2) Proje bazlı yatırımların konusu ürüne, süresi ve miktarı 
Bakanlar Kurulunca 
belirlenecek alım 
garantisi verilebilir.

(3) Diğer kanunlarla 
getirilen izin, tahsis, 
ruhsat, lisans ve 
tesciller ile diğer 
kısıtlayıcı hükümler için 
Bakanlar Kurulu kararı 
ile istisna getirilebilir 
veya yatırımları 
hızlandırmak ve 
k o l a y l a ş t ı r m a k 
amacıyla yasal ve idari 
süreçlerde düzenleme 
yapılabilir. 

(4) Yatırımın devri 
hâlinde, devralan 
kurum, aynı koşulları 
yerine getirmek kaydıyla 
belirtilen istisna, muafiyet ve desteklerden yararlanır. 

-Kurumlar Vergisinde Değişiklik (07.04.2015)
• Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 10. Md. Birinci fıkrasına 

aşağıdaki bent eklenmiştir. 
“ı) Finans, bankacılık ve sigortacılık sektörlerinde 

faaliyet gösteren kurumlar ile kamu iktisadi teşebbüsleri 
hariç olmak üzere sermaye şirketlerinin ilgili hesap dönemi 
içinde, ticaret siciline tescil edilmiş olan ödenmiş veya 
çıkarılmış sermaye tutarlarındaki nakdi sermaye artışları 
veya yeni kurulan sermaye şirketlerinde ödenmiş sermayenin 
nakit olarak karşılanan kısmı üzerinden Türkiye Cumhuriyet 
Merkez Bankası tarafından indirimden yararlanılan yıl için 
en son açıklanan “Bankalarca açılan TL cinsinden ticari 
kredilere uygulanan ağırlıklı yıllık ortalama faiz oranı” 
dikkate alınarak, ilgili hesap döneminin sonuna kadar 
hesaplanan tutarın %50’si.

Bu indirimden, sermaye artırımına ilişkin kararın veya 
ilk kuruluş aşamasında ana sözleşmenin tescil edildiği hesap 
döneminden itibaren başlamak üzere izleyen her bir dönem 
için ayrı ayrı yararlanılır. Sonraki dönemlerde sermaye 
azaltımı yapılması hâlinde azaltılan sermaye tutarı indirim 
hesaplamasında dikkate alınmaz.

Hesaplanacak indirim tutarı, nakdi sermayenin ödendiği 
ay kesri tam ay sayılmak suretiyle hesap döneminin kalan ay 
süresi kadar hesaplanır. Matrahın yetersiz olması nedeniyle 
ilgili dönemde indirim konusu yapılamayan tutarlar, sonraki 
hesap dönemlerine devreder. 

- 6676 Sayılı Kanunla 5746 Sayılı Kanunda 
Gelir ve Kurumlar Vergisine Yönelik Yapılan 
Değişiklikler

• Ar-Ge ve yenilik faaliyetlerinin tanımı genişletilmiş 
olup tasarım faaliyetleri de kapsama alınmıştır.

• Bu çerçevede yeni destek, teşvik ve indirim unsurları 
eklenmiştir. Bunların en önemlileri:

Tasarım faaliyetlerinin desteklenmesi,

Tasarım Merkezlerinin kurulması,

Sözleşme çerçevesinde müşteri siparişleri için 
yapılan projelerin desteklenmesi,

Gelir Vergisi stopaj 
istisnası oranlarının 
artırılması,

Ar-Ge ve Tasarım 
M e r k e z l e r i n d e 
çalışanların merkez 

dışında da çalışma 
olanaklarının sunulması,

Öğretim üyelerinin 
projelere katılımlarını 

artırmak için verilen 
destekler. 

Eski Gümrük Müsteşar 
Y a r d ı m c ı s ı – M a l i y e 
Baş Müfettişi ve Major 
Bağımsız Denetim ve 
YMM Ltd. Şti. Ortağı Nuri 
Değer ise panelde; “damga 
vergisi, harçlar, katma 

değer vergisi ve özel tüketim vergisinde 2016 yılı mevzuat 
düzenlemeleri” konulu sunumunu katılımcılarla paylaştı.

Son olarak, Eski İstanbul ve Kocaeli Vergi Dairesi 
Başkanı Şükrü Dilaver’in sözkonusu mevzuatlara ilişkin 
değerlendirmeleri ve katılımcı firma temsilcilerinin 
sorularına cevaplarla toplantı sona erdi. 
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[kadın girişimciler ►

Kocaeli Kadın Girişimciler Kurulu üyelerine 
öfke kontrolü ve stres yönetimi eğitimi verildi

TOBB Kocaeli Kadın Girişimciler Kurulu üyelerine 
yönelik yapılan eğitimler kapsamında 17 Kasım 
2016 tarihinde Kocaeli Sanayi Odası Konferans 

Salonunda, Kocaeli Kadın Girişimciler Kurulu üyelerine 
Banu Yüksel Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri Baş Denet-
çisi ve Eğitmeni Banu Yüksel’in sunumu ile “Stres Yönetimi 
ve Öfke Kontrolü Eğitimi” verildi. 

Kocaeli Sanayi Odası ve Girişimciler Kurulu Koordina-
tör Oda Başkanı Ayhan Zeytinoğlu’nun söz konusu eğitimin 
kadın girişimciler kurulu üyelerine fayda getirmesi temenni-
sinde bulundu. 

Kadın Girişimciler İcra Kurulu Başkanı Bahar Baykal, 

İcra Kurulu Üyeleri ve Girişimci Kurul Üyelerinin de ka-
tılımıyla gerçekleşen eğitimde, stres nedir, stresin oluşma 
nedenleri ve davranışlarımıza etkileri, stresin fiziksel ve psi-
kolojik belirtileri, stres kaynakları ve kişilik tipleri, stresle 
başa çıkma yöntemleri, öfke nedir, öfke kontrolü konusun-
daki aksaklıklardan kaynaklı duygusal, bilişsel ve davranış-
sal problemlerin önüne geçebilmek konularına değinildi.

Stres anında rahatlamak için yapılan egzersizlerin gös-
terildiği eğitimde tüm katılımcılarla birlikte rahatlama eg-
zersizleri yapıldı. Son derece keyifli ve verimli geçen eğitim 
sonrası Kurul Başkanı Bahar Baykal ve Başkan Yardımcı-
ları Mukadder Doğanay ve Öznur Başaran, Eğitmen Banu 
Yüksel’e teşekkürlerini sundu.

TOBB Kocaeli Kadın Girişimciler Kurulu üyelerine yönelik yapılan eğitimler kapsamında Kocaeli Kadın 
Girişimciler Kurulu üyelerine, Banu Yüksel Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri Baş Denetçisi ve Eğitme-

ni Banu Yüksel’in sunumu ile “Stres Yönetimi ve Öfke Kontrolü Eğitimi” verildi.
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Şiddete karşı ortak tepki

Kocaeli Sanayi Odası bünyesinde faaliyet gösteren 
Kocaeli AB Bilgi Merkezi öncülüğünde; Doğu 
Marmara ABİGEM, İŞKUR, KOSGEB, Koca-

eli Barosu ve TOBB Kadın Girişimciler Kurulu ile birlikte 
panel organize edildi. Gün boyu devam eden panel sonra-
sında TOBB Kocaeli Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Ba-

har Baykal tarafından açıklama yapıldı. Baykal “25 Kasım 
1960’ta Dominik Cumhuriyetindeki diktatörlüğe karşı mü-
cadele eden üç kadının (Mirabel Kardeşler) tecavüz edilerek 
vahşice öldürülmesinin ardından, 39 yıl sonra 1999’da 25 
Kasım tarihi, Birleşmiş Milletler tarafından ‘Uluslararası 
Kadına Karşı Şiddete Hayır Günü’ ilan edilmişti” dedi. 

Kadınlar hayatlarının her alanında şiddete maruz kalabi-
liyorlar diyen Baykal “Evli, bekar olmak ya da eğitim bunu 
değiştirmiyor. Kadınlar yaş ve sosyo-ekonomik durum ayırt 

edilmeksizin, hayatlarında yer alan her erkek tarafından 
farklı bahanelerle öldürülüyorlar, intihara zorlanıyorlar... 
Ölüm gerekçeleri farklı görünmekle birlikte, bu kadınların 
hepsi, kadın oldukları için ve kendilerine tanınan cinsiyet 
rollerinin dışına çıktıkları için öldürüldüler” dedi.

Sözlerinin sonunda Baykal “Bu bağlamda Avrupa Birli-
ği; kadınları güçlendirmek, sivil 
toplum kuruluşları ile bağlarını 
güçlendirmek, kadın girişimci-
leri desteklemek ve eğitime eri-
şimlerini kolaylaştırmak ama-
cıyla, çeşitli kurum, kuruluş ve 
STK’lar birlikte çalışmaktadır. 
Türkiye’deki değişime katkı sağ-
layan Avrupa Birliği üyelik süre-
cinde bu alandaki sorunların çö-
zülmesi için birçok ortak çalışma 
devam ettirmektedir” ifadelerini 
kullandı.

KSO bünyesinde oluşturulan birlik üyeleri tarafından kadına şiddete tepki gösterildi. Bu bağlamda 
kadına şiddetin son bulması için çalışma yapıldığı açıklandı.



�8 Kocaeli Odavizyon

[ziyaret ►

KSO’dan KOTO’ya iade-i  ziyaret

Kocaeli Sanayi Odası (KSO) Başkanı Ayhan 
Zeytinoğlu, beraberinde KSO Meclis 
Başkanı Hasan Tahsin Tuğrul, Başkan 
Yardımcısı Çınar Ulusoy, Yönetim Ku-

rulu üyeleri Mehmet Ali Kartal, İrfan Kanık ve Genel 
Sekreter Memet Barış Turabi ile birlikte Kocaeli Tica-
ret Odası (KOTO)’ya ziyarete gittiler. KSO heyeti KOTO 
Başkanı Semih Barış ve Yönetim Kurulu üyeleri tara-
fından sıcak bir ilgiyle karşılandılar. Ziyarette KOTO 
Başkanı Barış, “KSO kentin dinamik değerlerlerinin 
başında gelmektedir. Biz KSO Başkanı Ayhan Bey’le 
abi kardeş gibiyiz. Kendisi bize her türlü desteği verdi. 
Diğer odalarımızla birlik içerisinde kentin kalkınması 
için üreteceğiz” dedi. 

KSO Başkanı Ayhan Zeytinoğlu da, “Bu aslında ilk 
ziyaret değil, 3-4 defa görüştük. Toplantılar denk gel-
mediği için gecikti. Kurumlar arası iş birliğini artırmayı 

amaçlıyoruz.” açıklamasında bulundu.

Kocaeli Sanayi  Odası (KSO)Başkanı Ayhan Zeytinoğlu ve yönetim Kurulu üyeleri göreve yeni seçilen 
Kocaeli Ticaret Odası (KOTO) Başkanı Semih Barış’ı makamında ziyaret etti.

KOTO’dan KSO’ya ziyaret

Kocaeli Ticaret Odası (KOTO) Başkanı Semih 
Barış, beraberinde Meclis Başkan Yardımcısı 
Alp Kayalar, Yönetim Kurulu Üyeleri Necmi 
Bulut, Mikail Kayacı, Halil Baylam, Hüseyin 

Gezer, Mehmet Akif Şen ve Kurumsal İletişim Danışmanı 
Süleyman Durak ile birlikte Kocaeli Sanayi Odası (KSO)’ya 
ziyaret gerçekleştirdiler.

KOTO Heyetini, KSO Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, KSO 
Meclis Başkanı Hasan Tahsin Tuğrul, Başkan Yardımcıla-
rı Ahmet Başaran, Çınar Ulusoy, Yönetim Kurulu Üyeleri 

Mustafa Böyet, Mehmet Ali Kartal, İrfan Kanık ve KSO Ge-
nel Sekreteri Memet Barış Turabi karşıladılar.  Toplantıda 
kısa olarak görüşlerini aktaran KSO Başkanı Zeytinoğlu ve 
KOTO Başkanı Barış, “İşbirliği” konusunda hem fikir ol-
dular. 

Çeşitli konularda sık sık bir araya gelerek birlikte ha-
reket etme kararı alan KSO ve KOTO Başkan ve yöneticile-
ri bu işbirliği çalışmalarına Körfez Ticaret Odası ile Gebze 
Ticaret Odası’nı da dahil etmelerinin çok olumlu olacağını 
vurguladılar.

Kocaeli Ticaret Odası (KOTO) Yönetim Kurulu Başkanı Semih Barış ve Yönetim Kurulu üyeleri Kocaeli 
Sanayi Odası’nı (KSO) ziyaret ederek çeşitli konularda işbirliğinde mutabakat sağladılar.
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[ziyaret ►

Solunum yolu enfeksiyonları genelde hafife alınsa da 
yaşam kalitemizi düşürüyor

Kış mevsiminde güneş ışınlarından daha az yarar-
lanmanın yanı sıra, yoğun strese maruz kalmak 
da bağışıklığımızın düşmesine neden olarak bizi 

enfeksiyona açık hale getiriyor. Solunum yolu enfeksiyonları 
birçok kişi tarafından hafife alınsa da yaşam kalitemizi dü-
şüren ve bizi uzun süre işimizden alıkoyan önemli sağlık so-
runları arasında yer alıyor. Kış aylarında, toplu halde kapalı 
ve iyi havalandırılmayan mekanlarda bulunmak bakteri ve 
virüslerin bulaşmasını kolaylaştırıyor. İşte bu noktada Ana-
dolu Sağlık Merkezi Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Esra 
Sönmez ve Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Uzmanı Prof. 
Dr. Mustafa Kazkayası, üst ve alt solunum enfeksiyonları ve 
korunma yolları ile ilgili önemli bilgiler veriyor.  

- Kapalı mekanlarda fazla zaman geçirmek 
soğuk algınlığına neden oluyor
Hemen herkes yılda bir-iki kez soğuk algınlığına yakala-

nabiliyor. Özellikle mevsim geçişlerinde ani ısı değişiklikleri 
nedeniyle soğuk algınlığı görülme sıklığı artıyor. Bu nedenle 
soğuk algınlığı en fazla sonbahar döneminde ortaya çıkı-
yor. Kapalı mekanlarda daha fazla zaman geçirme, güneş 
ışınlarından daha az yararlanma ile kötü havalandırma ko-
şulları, enfeksiyonun gelişmesini ve yayılmasını hızlandıran 
faktörler. Hastalığa yakalanmanın yaş ve cinsiyetle ilgisi ol-
masa da çocukların erişkinlere oranla daha duyarlı olduğu 
belirtiliyor. Soğuk algınlığı en fazla 7-10 gün içinde, tedavi 
edilmesine gerek duyulmadan kendiliğinden geçiyor. Ancak 
hastalık sinüzit, orta kulak iltihabı ve zatürre gibi kompli-
kasyonlara neden olursa hastanın iyileşmesinin zorlaşabile-
ceği ve tedavi süresinin uzayabileceği de unutulmamalı.

Soğuk algınlığında antibiyotik tedavisine gerek duyul-
muyor, belirtilere yönelik tedavi uygulanıyor. Baş ağrısı, kı-
rıklık ve ateş için ağrı kesici-ateş düşürücü ilaçlar kullanıla-
biliyor. Burnu tuzlu suyla yıkamak ve C vitamininden zengin 
besinleri bol tüketmek de soğuk algınlığında sıkça yararlanı-
lan yöntemler arasında yer alıyor. Ayrıca burun tıkanıklığını 
giderici spreyler ya da burun damlaları da tedavide etkili 
oluyor. İstirahat edilmesi ve stresten uzak durulması, vücut 
direncinin yeniden kazanılması için son derece önemli. Sinü-
zit, orta kulak iltihabı ve zatürre gibi ciddi komplikasyonla-
ra da yol açabilen soğuk algınlığında, bir hafta geçmesine 
rağmen iyileşme olmadığı ve şikayetlerin şiddetlendiği fark 
edildiğinde mutlaka bir uzmana başvurulmalı.

- Akut bronşit tedavisinde sigara kullanılıyorsa
mutlaka bırakılmalı
Akut bronşitin en önemli nedeni virüslerdir. Vücut di-

renci düştüğünde bu virüsler iltihaba yol açıyor. İltihapla-
nan bronşlar şişerek balgam üretirler. Üst havayolu enfek-
siyonlarını takiben enfeksiyonun alt havayoluna inmesi ve 
akut bronşite yol açması özellikle alerjik hastalarda sıkça 
görülen bir durum. Tedavide ateş düşürücüler, öksürük şu-
rupları, ağrı kesiciler kullanılıyor. Balgamı kolay bir şekilde 
çıkarmak için, bol sıvı alımı ve balgam söktürücüler tedavi-
ye eklenebiliyor. Tedavinin faydalı olması için, sigara tüketi-
liyorsa mutlaka bırakılması gerekiyor.  

Akut bronşitte yüzde 70 etkenler virüslerdir ve bu ne-
denle tedavide antibiyotikler ilk planda kullanılmıyor; fakat 
enfeksiyonun seyrine bakteriyel enfeksiyonlar eklenebildi-
ğinden antibiyotik ihtiyacı doğabiliyor. Ayrıca KOAH, as-
tım, bronşiektazi, kistik fibroz gibi altta yatan bir akciğer 
hastalığı bulunan kişilerde akut bronşit seyri çok daha ağır 
olabiliyor; bu durumlarda balgam kültürü alınması, ampirik 
antibiyotiğe kültür sonucunu beklemeden erken başlanması 
hayati önem taşıyor. Akut bronşitte vücudun eski sağlığına 
kavuşması ortalama 7 ila 10 gün sürüyor. Ancak yorgunluk, 
sigara tüketiminin devam etmesi, yetersiz beslenme ve teda-
vi olmama hastalığın ilerleyerek akciğer iltihabına dönüş-
mesine yol açabiliyor. Bu nedenle hastanın mutlaka tedavi 
olması, vücudunun yeniden direncine kavuşması için istira-
hat etmesi çok önemli.

- Zatürre yoğun bakım gerektirecek 
derecede ağır bir hastalık
Kış mevsiminde daha sık görülen zatürre, bakteri ya da 

virüslerin yol açtığı ciddi bir akciğer enfeksiyonu hastalığı-
dır. Erişkinlerde Streptococcus pneumoniae (Pnömokok) en 
sık görülen patojenken, çocuklarda ise Respiratuar Sinsityal 
virüs (RSV) en sık neden olan viral ajandır.

Her yaşta görülebilen zatürre bebek, küçük çocuklar ve 
ileri yaştaki bireylerde daha çok ölümcül seyrederken; ileri 
yaştaki bireylerde, bağışıklık sistemi baskılanmış kişilerde 
(kortizon kullanan, kemoterapi alan vb.), diyabet, böbrek 
veya karaciğer yetmezliği olan, dalağı alınmış hastalarda da 
ölümle sonuçlanabilecek tablolara neden olabiliyor. Sağlık 
Bakanlığı’nın istatistiklerine göre ülkemizde her yıl 90 bin 
zatürre vakası görülüyor ve 2500 kişi hayatını kaybediyor. 
Ancak uzmanlara göre Türkiye için gerçek rakamların çok 
daha yüksek olduğu ve her yıl yaklaşık 500 bin kişinin za-
türreden etkilendiği düşünülüyor. Yine Sağlık Bakanlığı’nın 
verilerine göre, ülkemizde 1- 4 yaş arasındaki çocuklarda 
en sık görülen ölüm nedeninin yüzde 22’sini zatürre oluş-
turuyor.

Zatürre antibiyotikle tedavi edilmesi gereken bir hastalık. 
Antibiyotiğin doğru seçilmesi, yeterli doz ve sürede kullanıl-
ması tedavi cevabını etkileyen en önemli faktör; antibiyotik 
seçimi hastanın enfekte olduğu öngörülen mikroorganizma 
ve hastaya ait risk faktörleri göz önüne alınarak seçilmeli. 
Buna karşılık pnömokokların gün geçtikte penisilin ve baş-
ka antibiyotiklere karşı direnç kazanmaları tedavide bazen 
sorun yaratabiliyor. Gribin aksine zatürrede yüksek ateşin 
düşmesi bir haftayı bulabiliyor. Fakat burada beklenilen, 
antibiyotiğe başlanılmasından sonraki 48. saatte ateş kon-
trolünün sağlanması. Tedavide ayrıca öksürüğü hafifleten, 
ateş düşüren, balgamı sulandıran ve balgamın çıkarılmasını 
kolaylaştıran ilaçlardan da yararlanılıyor. Tedavisi 1 ila 3 
hafta süren zatürrede yatak istirahati de, vücut direncinin 
yeniden kazanılması için çok önemli. 

[sağlık ►
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KSO 3. Meslek Komitesi 
Kocaeli İl Tarım Gıda ve Hayvancılık 

Müdürlüğü’nü ziyaret etti

Kocaeli Sanayi Odası 3.Meslek Komitesi Ha-
zır Yemek ve Şekerleme Sanayi Grubu üye-
leri Kocaeli İl Tarım Gıda ve Hayvancılık 
Müdürlüğü’nü ziyaret ettiler. Kocaeli İl Mü-

dürü İlhan Özel’in ev sahipliğinde gerçekleşen görüşme-
ye Oda’dan Komite Başkanı Mihriban Bilen, Meclis Üyesi 
Murat Can ve Meslek Komiteleri Uzmanı Seçkin Ökte ka-
tılırken; İl Müdürlüğünden de Gıda ve Yem Şube Müdürü 
Halide Sancar katıldı.

Söz konusu görüşmede; Kocaeli’de bulunan ziraat ve 
gıda mühendislerinin durumları hakkında görüşüldü. Fir-
malardaki sorumlu yöneticiler maaşlarını çalıştığı firmadan 

aldığı için bağımsız bir denetçi gibi davranamamaktadır.  
Sorumlu yöneticilerinin maaşlarının bir kısmının devlet ta-
rafından karşılanması gerektiği yönünde görüş bildirildi. Bu 
uygulama ile firmaların sorumlu yönetici üzerindeki yönlen-
dirmelerinin ortadan kalkabileceği dile getirildi. Çalıştırılan 
mühendislerin sayısının çalışan personel sayısına bağlı ola-
rak kademeli olarak arttırılması yönünde öneri getirildi.

Denetim ve sorumlu yönetici ile ilgili Odalarda bu konu-
da aracı kurum veya danışman firma görevi üstlenebileceği 
ifade edildi. İşletmelerin sınıflandırma ya da ödüllendirme 

sistemi ile ayrıştırılması gerektiği görüşüldü ayrıca cezai 
yaptırımların da firmaların büyüklüğüne göre kategorilere 
ayrılması gerektiği görüşü iletildi.

Tarım arazileri ile ilgili çıkan kanunlar hakkında görü-
şüldü.

Kırsal Kalkınma Yatırımları Hibe Destekleri hakkında 
görüşüldü. Bu kapsam doğrultusunda tarımsal ürünlerin iş-
lenmesi, depolanması ve paketlenmesi ile ilgili desteklerin 
verildiği ifade edildi.

İl Tarım Gıda ve Hayvancılık Müdürlüğünün sahte ürün-
lerle ilgili yaşamış olduğu sıkıntılar hakkında görüşüldü. 
İlimizde faaliyette bulunan kurumsal firmaların ürünlerinin 

sahtelerinin piyasaya sürüldü-
ğünü bu durumun kurumsal 
firmalarda mağduriyete yol 
açtığı dile getirildi. Ayrıca 
piyasada uygunsuz bir ürün 
tespit edildiğinde ürün sahi-
bini sahte ürünün kendisine 
ait olmadığını söyleyip red-
dederek cezai uygulamadan 
kurtulduğu bu durumunda İl 
Müdürlüğünü zor durumda bı-
raktığı ifade edildi. Bir çalış-
ma yapılarak barkod sistemi, 
hologram sistemi veya özel 
etiketleme sistemi ile ürünle-
rin sahte olup olmayacağının 
anlaşılabileceği konusunda fi-
kir birliğine varıldı.

Kocaeli İl Müdürü tarafın-
dan yapılan bilgilendirmede; 
Kocaeli kayıtlı yaklaşık 14 
bin 500 işletmenin olduğu ve 
2016 yılı içerisinde yaklaşık 
18 bin adet denetleme yapıldı-

ğı ifade edildi. Gıda işletmelerinin kayıt ve onay işlemlerine 
dair yapılan bilgilendirmede işletmelerin kayıt kapsamında-
ki gıda işletmeleri ve onaya tabi gıda işletmeleri olarak iki-
ye ayrıldığını belirttiler. Kayıt kapsamlı gıda işletmelerinde 
yaşanılan sıkıntılar hakkında görüşüldü.

İl Müdürlüğü tarafından gıda firmalarına yönelik dene-
timlerde tek yetkilinin İl müdürlükleri olduğu bilgisi verildi.

Sebze meyve halinde satışı yapılan ürünlerde zirai ilaç 
kalıntılarının tespiti yapılabilmesi için laboratuarların ol-
ması gerekliliği yönünde fikir birliğine varıldı.

Kocaeli Sanayi Odası 3.Meslek Komitesi Hazır Yemek ve Şekerleme Sanayi Grubu üyeleri, 14 Aralık 
2016 tarihinde Kocaeli İl Tarım Gıda ve Hayvancılık Müdürlüğü’nü ziyaret ederek meslek komitesi 

faaliyetleri hakkında bilgilendirmede bulundular.
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KSO 3. Meslek Komite üyeleri
 Bizimköy Engelliler Üretim 

Merkezi’ni ziyaret etti

Kocaeli Sanayi Odası 3.Meslek Komitesi Hazır 
Yemek ve Şekerleme Sanayi Grubu üyeleri Bi-
zimköy Engelliler Üretim Merkezi’ni ziyaret 
ettiler. 

Bizimköy Engelliler Üretim Merkezi Genel Müdürü 
Hüsnü Bayraktar’ın ev sahipliğinde gerçekleşen ziyarete 
Odamızdan Komite Başkanı Mihriban Bilen, Meclis Üyesi 
Murat Can ve Meslek Komiteleri Uzmanı Seçkin Ökte katıl-
dı. Üretim Merkezi Genel Müdürü Hüsnü Bayraktar tarafın-
dan üretim faaliyetleri konusunda yapılan bilgilendirmeden 
sonra konfeksiyon, sera ve mantar üretim bölümleri gezildi.  

Kocaeli Sanayi Odası 3.Meslek Komitesi Hazır Yemek ve Şekerleme Sanayi Grubu üyeleri, 15 Aralık 
2016 tarihinde Bizimköy Engelliler Üretim Merkezi’ni ziyaret ederek, tesiste yapılan faaliyetler hak-

kında bilgi aldılar.

KSO Hazır Yemek ve Şekerleme Sanayi Grubu 
Meslek Komite Üyeleri Sakarya TSO’yu ziyaret etti

Kocaeli Sa-
nayi Odası 
3.Meslek 
K o m i t e -

si Hazır Yemek ve Şe-
kerleme Sanayi Grubu 
üyeleri 23 Kasım 2016 
tarihinde Sakarya Tica-
ret ve Sanayi Odası’nı 
ziyaret ederek 5. ve 27. 
Meslek komiteleri ile 
ortak toplantı yaptılar.

Ziyarete KSO 
3.Meslek Komitesi Ko-
mite Başkanı Mihriban 
Bilen, Meclis Üyesi Mu-
rat Can ve Meslek Ko-
miteleri Uzmanı Seçkin 
Ökte katıldı. 

Söz konusu toplantıda Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası 
Meslek Komitesi Üyeleri tarafından Oda tanıtımı gerçek-
leştirildi. KSO 3.Meslek Komitesi Başkanı Mihriban Bilen 
tarafından da komite tanıtımı ve faaliyetleri hakkında bilgi-
lendirme sunumu yapıldı. Karşılıklı sektörel sorunların gö-

rüşüldüğü toplantıda sorumlu yöneticilerin maaşları, KDV 
oranlarının sektöre etkileri, hammadde alımlarında yaşanan 
sıkıntılar, meslek okullarının sektöre katkıları konularında 
fikir alışverişinde bulunuldu. Bir sonraki toplantının Koca-
eli Sanayi Odası ev sahipliğinde gerçekleştirilmesi yönünde 
karar alındı.
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Cumhuriyet  Başsavcısı Mehmet Ali Kurt 
KSO’yu ziyaret etti

Bir  süre önce Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı’na 
atanan Mehmet Ali Kurt,  Kocaeli Sanayi 
Odası’nı ziyaret etti. Kocaeli Sanayi Odası 
Başkanı Ayhan Zeytinoğlu ve Yönetim Kurulu 

üyeleri tarafından karşılanan Mehmet Ali Kurt; KSO Meclis 
Başkanı Hasan Tahsin Tuğrul, Yönetim Kurulu Başkan Yar-
dımcıları Ahmet Başaran, Çınar Ulusoy ile Yönetim Kurulu 
üyeleri  Mustafa Böyet, Mehmet Ali Kartal, İrfan Kanık ve 
Genel Sekreter Memet Barış Turabi ile birlikte yaklaşık bir 
saat süren bir toplantı gerçekleştirdi.

Kocaeli Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Ali Kurt ,Kocaeli Sanayi Odası’nı ziyaret ederek 
Yönetim Kurulu üyeleri ile görüştü.

Türk-Alman 
Ticaret ve Sanayi Odası 

Genel Kurulu Almanya’da yapıldı

Türk - Alman Ticaret ve Sanayi 
Odası’nın Almanya’nın başken-
ti Berlin’de yapılan 12. Olağan 
Genel Kurul Toplantısı’na Ko-

caeli Sanayi Odası (KSO) adına Yönetim 
Kurulu Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, KSO 
Meclis Başkanı Hasan Tahsin Tuğrul ve 
KSO Meclis Üyesi Mehmet Eskiyapan ka-
tıldılar.

Türk - Alman Ticaret ve Sanayi Odaları 
Birliği (DIHK) ve Türkiye Odalar ve Bor-
salar Birliği (TOBB) arasında imzalanan 
protokol gereği 2004 yılında Köln merkez-
li olarak kuruldu. Birçok Sanayi ve ticaret 
Odasının üyeliği bulunan DIHK’nı Başkan 
Vekilliği görevini ise KSO Meclis Üyesi 
Mehmet Eskiyapan sürdürmektedir. 

12. genel kurulda TD-IHK’nın 2015 yılı 
kısa denetim raporu ve 2017 yılı bütçe planı 
üzerine toplantılar düzenlendi. Eş zamanlı 
olarak birçok görüşmede gerçekleştirildi. 
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KSO Ağaç ve Ağaç Ürünleri Komitesi, 
Bursa Ticaret ve Sanayi Odası’nı ziyaret etti

Kocaeli Sanayi 
Odası  6. Meslek 
Komitesi (Ağaç 
ve Ağaç Ürün-

leri Sanayi Grubu), 25 Kasım 
2016 Cuma günü BTSO’yu 
(Bursa Ticaret ve Sanayi Oda-
sı) ziyaret etti. Komite Üye-
leri; Oktay Kabasakal, Ömer 
Yavuz, Mesut Sancaklı ve Oda 
personellerinden Meslek Komi-
teleri Uzmanı Seçkin Ökte ve 
Uluslararası İlişkiler Uzmanı 
Esra Kanpara’nın da katıldık-
ları ziyarette, BTSO’nun ilgili 
Komitesi’nin üyeleriyle görüş-
me yapıldı. 

KSO Ağaç ve Ağaç Ürünleri Komitesi 
ISPM-15 Toplantısı’na katıldı

Kocaeli Sanayi Odası 
6. Meslek Komitesi 
(Ağaç ve Ağaç Ürünle-
ri Sanayi Grubu) ve İl 

Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlü-
ğü organizasyonunda, ülkemizin de 
üyesi bulunduğu IPPC (Uluslararası 
Bitki Koruma Konvansiyonu) Ge-
nel Kurulu’nun 2002 yılında kabul 
ettiği, uluslararası ticarette ahşap 
ambalaj malzemeleri kullanımını 
düzenleyen ISPM-15 (Bitki sağlığı 
önlemleri için uluslararası standart-
lar) kapsamında Kocaeli İli Ahşap 
Ambalaj Malzemesi ISPM-15 işa-
retleme yetkisi alan firmaların yet-
kilileri, operatörleri ve İl Gıda Ta-
rım ve Hayvancılık Müdürlüğü Şube 
Müdürü Aykut Sami Ünal, Ziraat 
Mühendisi Onur Yavuz, Ziraat Mü-
hendisi Ela Kormaz ve Orman Endüstri Mühendisi Süheyla 
Sümer’in katılımları ile 2016 yılı ISPM-15 Bilgilendirme ve 
İstişare toplantısı, 24 Kasım 2016 Perşembe günü Kocaeli 
Sanayi Odası’nda gerçekleşti.

Yapılan toplantıda Kocaeli’nin ülkemiz genelinde ISPM-
15 uygulamalarında gerek firma sayısı açısından gerekse 
üretim açısından önemli bir yerde bulunmasından dolayı 

her yıl gerçekleştirilmesi düşünülen bilgilendirme ve istişare 
toplantısında, ilgili yönetmelik kapsamında dikkat edilmesi 
gereken hususlar ile karşılaşılan sorunlara yapılan sunumlar 
ile değinildi. Firmaların görüş ve önerileri dinlenirken soru 
– cevap kısımları ile toplantıda firmalara ve operatörlere 
gerekli bilgilendirme yapıldı. 

Toplantı sonrası düzenlenen yemekte firmalar birbirle-
riyle tanışma imkanı da bulmuş oldular.
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Ticari ve Teknolojik İşbirliği Teklif ve Talepleri

Referans No:  BODE20161005004
Almanya merkezli bir KOBİ, 15 yıllık tecrübesiyle yüksek teknoloji 
ürünleri için hammadde ticareti yapmaktadır. KOBİ’nin ürün yelpazesi 
yarı mamul ürünler, alaşımlar, granül ve tozlar gibi metaller içerir. Bu 
malzemelerin gelişen teknolojiler için çok önemli olduğu bilinmektedir. 
Bu şirket, dağıtım hizmetleri anlaşması veya sanayi ortaklığı ile ticari 
acentelik sözleşmesi yapmayı istemektedir.

Referans No:    TOFR20160524001
Termal ve enerji mühendisliği konusunda uzmanlaşmış Fransa’dan bir 
KOBİ, kurulum maliyetlerinde büyük azalma sağlayan Programlanabi-
lir Mantık Kontrolörleri kullanılmadan gerçek zamanlı olarak binalar-
da enerji akışını izleyen benzersiz bir donanım ve yazılım geliştirmiştir. 
Bu KOBİ, geliştirdiği donanım ve yazılımı entegre etmek ya da daha 
fonksiyonel donanımlar ile etkileşim içinde olması için yeni özellikler 
geliştirmek amacıyla ortaklıklar ve lisans anlaşmaları aramaktadır. 

Referans No:    BRNL20160304001
Hollanda’da yerleşik ve yüksek kaliteli ikram hizmetlerini kapsayan 
gıda ürünleri konusunda faaliyet gösteren firma, glutensiz gıda ürünleri 
ithal etmek istemektedir.

Referans No:   TONL20160915002
Hollanda merkezli bir şirket, konut, ticari ve endüstriyel uygulamaları 
için enerji tasarruflu klima sistemi sunuyor. Bu sistem, verimli işlev gö-
rebilir ve işletim maliyetinin %90’ına kadar tasarruf edilebilir. Şirket, 
imalat anlaşması, teknik yardım veya lisans anlaşması ile bir ticari an-
laşma çerçevesinde stratejik bir sanayi ortağı aramaktadır.

Referans No:   TOCZ20151102001
Çek Cumhuriyeti’nde bir üniversite, yeraltı suyundan hidrojen sülfür ve 
sülfür kükürt kaldırmak için bir cihaz geliştirdi. Cihaz, hane, küçük ve 
orta ölçekli işletmelerde normal su akışı için tasarlanmıştır. Üniversite 
cihazı üretmek ve dağıtmak için uygundur ve lisans ve araştırma işbirli-
ği anlaşması sunmakta olup endüstriyel ortaklar ve iş ortakları arıyor.

Referans No:   TOFR20160310002
Viskozimetri ve malzeme karakterizasyonu konusunda uzmanlaşmış bir 
Fransız KOBİ, konsantrasyon, yoğunluk, kuru ekstresi, gıda, kozmetik, 
çevre alanları için viskozite olarak sıvılar veya macunlar ve maddi fi-
ziksel özelliklerini kolayca belirlemek titreşimli bir teknoloji geliştirdi. 
Şirket, endüstriyel makinelerde sürecine entegre üreticileri ile teknik 
yardım ile ticari anlaşmalar arıyor.

Referans No:    BORO20160908001
Tarımsal gıda sektöründe faaliyet gösteren Transilvanya’dan bir Romen 
şirketi enerji içecekleri, mısır ponponları ve ev yapımı çikolata üretmek-
tedir. Şirketin ürünleri belirtilen üç kategorilere ayrılmasına rağmen, 
ürünler geniş bir yelpazede yüksek Avrupa gıda kalite ve güvenlik stan-
dartlarında üretilir. Şirket uluslararası iş birlikleri yapmayı hedeflediği 
için gıda pazarında deneyimli distribütörler aramaktadır. 

Referans No:  BRIT20160205001
İtalya’da yerleşik ve kurutulmuş gıda ürünleri konusunda faaliyet göste-
ren firma, badem ithal edebileceği firmalar aramaktadır.

AVRUPA İŞLETMELER AĞI DOĞU MARMARA ABİGEM
TİCARİ ve TEKNOLOJİK İŞBİRLİĞİ PLATFORMU

Yayınlanan profiller hakkında bilgi almak 
yada firmanıza uygun profili aramak için Doğu 
Marmara ABİGEM ile iletişime geçebilirsi-
niz.
Kocaeli Merkez Ofisi
0 262 323 08 56
Yelda Kanpara ve Burak Çakır
ykanpara@abigemdm.com.tr; 
bcakir@abigemdm.com.tr

Avrupa İşletmeler Ağı,  Avrupa Birliği ile ilgi-
li konularda, özellikle KOBİ ölçeğindeki kurumlar 
için önemli başvuru noktalarından biridir. Bu ağ, 
belirgin sorulara ana dilde ve pratik yanıtlar sun-
mak üzere organize olmuştur. Yapı içinde yaklaşık 
600 adet yerel organizasyon bulunmakta, bu or-
ganizasyonlar yaklaşık 4 bin çalışanı ile girişim-
cilere rekabetçi güçlerini desteklemek amacıyla 
hizmet vermektedir.  Yaklaşık 4 bin çalışanın bir-
biri arasında iletişim kurmak için yapılandırılan ağ 
üzerinde iletişime geçtiğimiz KOBİ’lerin bilgileri 
potansiyel işbirliği fırsatları için yayınlanmakta-
dır. Projenin amacı projeye dahil olan tüm ülkeler 
arasındaki ekonomik faaliyetleri geliştirmek ve ge-
nişletmektir.

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


