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[Başkan’dan mektup ►

“Ülke ekonomisine büyük katkı sağlayacak”

KSO Yönetim Kurulu Başkanı Ayhan Zeytinoğlu;

Üretim reform paketi üretimin
önündeki engelleri ortadan kaldıracak

“
Başkan Zeytinoğlu’ndan
Eğitimle ilgili saptamalar

•
•

•

•

•
•

•
•

•

İşsizliğin kalıcı çözümünün
eğitim olduğunu düşünüyoruz.
Kocaeli Üniversitemiz işbirliği
ile yaptığımız araştırmada; mesleki eğitimde hem
niceliksel, hem de niteliksel
sorunların olduğunu teyit
ettik.
Ara eleman sağladığımız
Meslek liselerimizin ve
meslek yüksek okullarımızın
algısının yükseltilmesi,
Öğretmenlerin / öğretim
görevlilerinin kendilerini
gelişmelere uygun olarak
güncellemeleri
Öğrencilerin staj kapsamının
daha verimli hale getirilmesi
Okulların donanımlarının
günümüz teknolojisine uygunlaştırılması ve sektördeki
gelişmelere paralel olarak
güncellenmesi gerektiğini
yaptığımız bu araştırmada
belirledik.
Eğitimdeki niteliğin: üniversite-sanayi işbirliği ile gelişebileceğini düşünüyoruz.
Türkiye’nin vites atlaması için
güçlü bir üniversite-sanayi
işbirliğine ihtiyacı olduğunu
biliyoruz.
Bu nedenle ilk olarak; üniversite-sanayi işbirliği kültürünü
oluşturmamız gerektiğine
inanıyoruz

”

 Kocaeli Odavizyon

KSO Yönetim Kurulu Başkanı Bilim
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü
tarafından açıklanan ve TBMM’ye
getirilen 77 maddelik Üretim Reform
Paketi’nin Türkiye ekonomisine büyük
katkı sağlayacağını ifade ederek pakette yer alan önlemlerin bir an önce
uygulamaya alınmasını istedi.
“Üretim reform paketi, üretimin
önündeki engelleri kaldıracak” şeklinde konuşan Ayhan Zeytinoğlu, Türkiye için yüksek katma değerli üretimin
ihracat ve büyüme açısından önemine dikkat çekti.
“Pakette yapılan düzenlemelerin
birçoğu uzun zamandır takip ettiğimiz
konular olup reform niteliğindedir.
Türkiye Odalar Birliği camiası olarak
büyük katkı verdiğimiz bu paketi genel olarak olumlu değerlendiriyoruz.”
dedi.
-SANAYİCİLER ÜZERİNDEKİ
YÜKLER KALDIRILIYOR
Başkan Zeytinoğlu şöyle konuştu:
“Yeni reform paketi ile birlikte sanayi sicil belgesine sahip işletmelerin
elektrik tüketimlerinden yüzde 2’lik
TRT payı alınmayacak ve aynı belgeye sahip sanayiciler, emlak vergisi
de ödemeyecek olması memnuniyet
vericidir. Sanayicinin üzerinde büyük
yük olan bu uygulamaların kaldırılması için uzun yıllardır girişimde bulunmuştuk.
Yeni pakette Organize sanayi bölgelerine ilişkin de birçok olumlu düzenleme bulunmaktadır. OSB’lerde
arıtma tesisinin zorunlu tutulması ve
OSB’lere Gayri Menkul Yatırım Ortaklıkları kurma hakkı getiriliyor olmasını
olumlu değerlendiriyoruz.
Diğer taraftan yeni pakette
OSB’lere demiryolu bağlantısı sağlanacak. Yük taşımacılığında ilimizdeki
limanlar ve OSB’lerin hiçbirinin de-

miryolu bağlantısı yok. Türkiye genelinde 300 OSB’nin sadece 8 tanesinde
demiryolu bağlantısı var. Yaygın demiryolu ağlarının ülkemizin ekonomik gelişimine büyük katkı verecektir.
OSBÜK OSB’lerin bir üst kuruluşudur.
Yeni paket ile OSBÜK’e özel hukuk
tüzel kişiliği verilerek, OSBÜK’ün kurumsal yapısı güçlendirecektir.
Mesleki eğitime yapılan yatırımları
çok önemsiyoruz. OSB içindeki meslek yüksek okullarında okuyan her bir
öğrenci için eğitim desteği verilerek
sadece meslek lisesi öğrencileri için
verilen desteğin meslek yüksek okulu
öğrencilerine de verilmesine olanak
sağlamaktadır.
-EMLAK VERGİSİ MUAFİYETİ
YERİNDE
Yıllardır söylediğimiz ve üretim
yapan sanayiciden alınmasını istemediğimiz, endüstri bölgeleri, teknoloji
geliştirme bölgeleri, organize sanayi
bölgeleri, serbest bölgeler ve sanayi sitelerinde yer alan binalar emlak
vergisinden muaf tutulacak olması
son derece önemlidir.
Pakette üniversite sanayi işbirliğini geliştirmeye yönelik de birçok
düzenleme var. Bu düzenlemeler
Ar-Ge projelerine odaklanmamıza
önemli katkı sağlayacaktır. Kaynak
bulamadığı için kurulamayan Teknoloji Transfer Ofisi sayısını artıracaktır.
Fen bilimleri ve mühendislik bölümlerinde okuyan öğrencilerimizin uzun
süreli uygulamalı eğitim almalarına
olanak sağlayan yeni düzenleme eğitimleri boyunda sektörden uzak kalan
öğrencilerimizin sektöre yakın olmalarını sağlayacaktır.”
-DİĞER ÖNLEMLER
Üretim Reform Paketi’nde yer alan
diğer önlemler hakkında da bilgi ve-

ren Ayhan Zeytinoğlu:
“OSB’lerde sanayi parseli birim
fiyatının bir üst limit getirilecek. Yatırımcılar tapularını teminat olarak
gösterebilecekler. Sanayi parselinde 3
yıldan fazla yatırım yapılmamış ise bu
parseller geri alınarak başka girişimciye verilecek.
*Yurtdışında OSB kurma imkanı
getirildi
*OSB, endüstri bölgesi, teknoloji
geliştirme bölgesi, serbest bölge ve
sanayi siteleri için uygun sanayi alanları belirlemek ve bu alanlardan uygun görülenlerin altyapısını yapmak
için Sanayi Bakanlığı yetki aldı.
*Yerli üretim destekleri artıyor.
Yerli üreticiye %15 oranında fiyat
avantajı sağlanması zorunlu hale getiriliyor.
*Sanayi işletmelerinin her yıl hafta
tatili günlerinde çalışabilmek için belediyelerden izin alma zorunlulukları
kaldırılıyor.
*Planlı sanayi alanları için ot bedeli
kaldırılıyor.
*Endüstri bölgeleri, teknoloji geliştirme bölgeleri, organize sanayi
bölgeleri, serbest bölgeler ve sanayi
sitelerinde yer alan binalar emlak vergisinden muaf tutulacak.
*OSBÜK’e özel hukuk tüzel kişiliği
verilerek kurumsal yapısı güçlendirilecek. Tüm OSB’lerin, OSBÜK’e üyeliği
ve belirlenen aidatı ödemeleri zorunlu
tutuluyor.
Türkiye Odalar Birliği camiası olarak büyük katkı verdiğimiz bu paketi
genel olarak olumlu değerlendiriyoruz. Ülkemiz ekonomisine büyük katkı
sağlayacağına inanıyoruz.” dedi.
-MAKRO GÖSTERGELER
KSO Yönetim Kurulu Başkanı Ayhan Zeytinoğlu makro ekonomik göstergelerdeki gelişmeleri de değerlendirdi:
Nisan ayı kapasite kullanım oranı
bir önceki aydan 1,7 puan, bir önceki
yıldan 1,4 puan fazla yüzde 78,4 oldu.
Nisan ayında kapasite kullanım
oranı istatistiklerinin ağırlıklandırma
yönteminde değişiklik yapıldı. Bu değişiklik oranların yükselmesine neden
oldu.
Kocaeli sanayi kuruluşlarının mart
ayı kapasite kullanım oranı geçen yılın
aynı ayına göre 0,3 puan, geçen aydan
0,7 puan fazla olarak yüzde 71,4 olarak gerçekleşti.
Firmalarımızın yüzde 63’ü kapasite
kullanım oranlarının geçen aya göre
arttığını belirtti.

Otomotiv, metal, plastik ve kauçuk
sektörlerinde kapasite oranları, ortalamanın üzerinde gerçekleşti.
Sezonsal olarak artışların devam
edeceğini bekliyoruz.
-DIŞ TİCARET
İhracat nisan ayında yüzde 7,4 artışla 12,8 milyar dolara çıktı. İthalat ise
yüzde 9,6 artışla 17,7 milyar dolar olarak gerçekleşti.
Yıllık ihracatımız 146,6 milyar dolar
ile artış eğiliminde.
Bu arada ihracata en büyük katkı
yine otomotiv sektöründen geldi. Birleşik Arap Emirliklerine olan ihracatımız geçtiğimiz kasım ayından bu yana
artıyor.
BAE 2014 yılı nisan ayında toplam
ihracatımızdan yüzde 3,4 pay alırken,
2017 yılında yüzde 7,9 pay aldı.
Bunun sürdürülebilir olmasını temenni ediyoruz. Mevcut ve güçlü pazarlarımızın da korunması gerektiğini
düşünüyoruz.
İlimiz ihracatı yüzde 16 artışla 1,6
milyar dolar oldu. En fazla artış gösteren sektörler otomotiv, kimya, tekstil, çelik, madencilik ve savunma havacılık sanayi
İthalat ise yüzde 9 artışla 3,7 milyar
dolar olarak gerçekleşti. Mart ayında
sanayi üretimi yıllık yüzde 2,8 arttı.
Dayanıklı tüketim malları üretimindeki yıllık yüzde 13,1 artış dikkat
çekicidir. Bu talep canlanmasına işaret ediyor.
ÖTV indirimlerinin uzatılması, vergisel indirimler ve istihdam üzerindeki
yüklerin azaltılması, sanayi üretiminin canlanmasına olumlu katkı sağladı.
Türkiye ekonomisinin ilk çeyrek
büyümesinin yüzde 3’ü aşabileceğini tahmin ediyoruz.

-CARİ AÇIK
Yıllık cari açık 33 milyar dolara geriledi. Cari açığımız yüksek olmasına
rağmen, 33 milyar dolarlık seviyeyi
olumlu değerlendiriyoruz. Düşüşün
bir trende dönüşmesini bekliyoruz.
Cari açıkta istikrarlı bir düşüş için
ihracat gelirlerindeki artışın süreklilik
kazanması gerekiyor.
Bunun için orta vadede TL’nin değerlenmesini istemiyoruz.
Geçen yıldan bu yana turizm gelirlerinin yeteri kadar katkısı yok.
Mart ayında hizmetler sektörünün
katkısı 672 milyon dolar ile geçen yıl
ile hemen hemen aynı seviyede gerçekleşti.
Oysa; 2015 yılı mart ayında bu yılın
1,5 katı ve 2014 yılında ise 1,8 katı fazla
katkı vermişti.
Ayrıca; Mart ayında döviz
rezervlerindeki
gerilemeye dikkat
çekmek istiyorum.
Rezervlerde azalma
varsa,
sıkıntı
var demektir.
Bunun geçici bir
durum olmasını
temenni ediyoruz.

-ENFLASYON
Yıllık TÜFE yüzde 11,29, aylık
yüzde 1,02 olarak gerçekleşti.
Yıllık ÜFE yüzde 16,09 aylık
yüzde 1,04) olarak gerçekleşti.
Enflasyondaki artışın nedeni kur
ve gıda fiyatlarındaki artış
İmalat sanayinde yıllık fiyat artışı yüzde 18,27 ile oldukça yüksek
seviyede. Bu artış üretici fiyatlarındaki genel artışın üzerinde.
Sanayicilerin maliyetlerindeki artışı fiyatlara yansıttığı görünüyor.
Dövizdeki düşüş ile bundan sonra
enflasyonda gerilemenin başlayacağını bekliyoruz.

Kocaeli Odavizyon
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Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü

77 maddelik Üretim Reform Paketi’ni
açıkladı

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Bakan Özlü, Üretim Reform Paketi’nin
tanıtımına ilişkin basın toplantısı düzenledi.
Yaklaşık 1 yıldır üzerinde çalıştıkları 77
maddelik Üretim Reform Paketi’ni, tüm
ilgili STK’lar ve kuruluşların görüşlerini
alarak hazırladıklarını belirten Özlü, yarın TBMM Sanayi Komisyonunda paketin
sunumunu yapacaklarını ve mayıs ayı
içinde de Meclisten geçirmeyi hedeflediklerini söyledi.
-Amaç sanayiyi geliştirmek
Özlü, sanayinin geliştirilmesi ve üreticinin desteklenmesi noktasında, kapsamlı bir paket oluşturduklarına işaret
ederek, piyasa gözetim ve denetimini
esas alan sanayi ürünleri güvenliğiyle
ilgili bir çalışma yaptıklarını ve onu da
yıl sonuna doğru TBMM’ye göndermeyi
amaçladıklarını dile getirdi.

 Kocaeli Odavizyon

Paketin getirdiği yeniliklere dikkati
çeken Özlü, şunları kaydetti:
“Bu yasayla, sanayicinin mali yüklerini azaltıyoruz, yeni teşvikler getiriyoruz,
kent içinde kalan sanayi sitelerini taşıyoruz, yüksek parsel fiyatlarına düzenleme getiriyoruz, sanayi parseli arzını hızlandırıyoruz. OSB’lerin altyapı ve lojistik
ağını geliştiriyoruz, OSB uygulamalarını
yaygınlaştırıyoruz, üretime hazır sanayi
parselleri oluşturuyoruz. Özel endüstri bölgesi kurmanın önünü açıyoruz ve
imkanı getiriyoruz. Üretime hazır sanayi
alanları oluşturuyoruz, üniversitelerin
araştırma geliştirme kapasitelerini artırıyoruz, sanayi sektörüne yönelik eğitim
programları oluşturuyoruz, nitelikli iş
gücü istihdamını artıyoruz, yerli üretim
yapanları destekliyoruz.”
-Sanayicilerden kesilen TRT
payı kaldırılacak”

OSB’lerdeki sanayicilere enerji desteği sağlanması noktasında Bakanlar Kurulundan yetki alacaklarını belirten Özlü,
planlı sanayi alanlarındaki satışlarda
damga vergisi ve harçları kaldıracaklarını
belirtti.
Özlü, üniversite öğrencilerinin, iş yeri
eğitimlerini destekleyeceklerini ve teknoloji geliştirme bölgelerinde, temel bilimler mezunlarının istihdamına imkan
getireceklerini dile getirdi. OSB’lerdeki
tüm projeler için kredi ve kredi faiz desteği vereceklerine dikkati çeken Özlü, sanayi sitelerinin taşınmasını sağlayacaklarını
söyledi. Kamu ihalelerinde yerli üreticilere fiyat avantajı sağlayacaklarına işaret
eden Özlü, KOSGEB desteklerine avans
ödemesi getireceklerini anlattı.
-135 sanayi sitesi ve 63 bin 649
işyeri taşınacak
Kent içinde kalan sanayi sitelerine

değinen Özlü, bunların hizmet açısından
yeterli olmadığını ve şehrin merkezinde
iyi bir görüntü oluşturmadığını vurguladı.
Özlü, sanayi sitelerini, mülk sahipleri
ve belediyelerle anlaşarak, şehre makul
mesafe dışında alanlara taşımak istediklerini anlatarak, bunu bakanlığın koordine edeceğini kaydetti. Bu kapsamda 135
sanayi sitesi ve 63 bin 649 iş yeri taşınacağını bildiren Özlü, bunların taşınma
maliyetinin yaklaşık 19 milyar lira olacağını belirtti.
Sanayi sitelerinin, mülk olarak taşınma masrafını karşılayabilecek büyüklükte olduğuna dikkati çeken Özlü, “2017
yılında taşınma işlemlerini başlatacağımız ilk etapta Isparta, Malatya, Düzce,
Rize, Konya, Uşak, Elazığ ve Samsun olmak üzere 8 sanayi sitesi var. Bunların da
toplam maliyeti 2 milyar 976 milyon lira.
Bu 8 sanayi sitesi kapsamında 6 bin 422
dükkan taşınacak. Burada zoraki bir durum yok, gönüllülük esas. Zaten sanayi
sitelerinin önemli bir kısmı da taşınmak
istiyor.” ifadesini kullandı.
Özlü, il özel idareleri, büyükşehir belediyeleri veya belediyelerce yapılacak
sanayi sitelerinin, mülkiyetin edinilmesi,
masrafları, altyapı üstyapı yatırımları ile
mimarlık ve mühendislik hizmetlerinin
tamamını krediyle destekleyeceklerine
işaret ederek, “Verdiğimiz krediler, yüzde
1 ile 3 arası faizli, ilk 3 yılı geri ödemesiz,
13 yıl vadeli çok makul maliyetli krediler.
Bu şekilde sanayi sitelerimizin taşınmasını koordine edeceğiz, destek vereceğiz.” dedi
-OSB parsel fiyatlarına üst limit
Yüksek parsel fiyatlarına düzenleme getireceklerinin altını çizen Özlü,
Türkiye’de sanayi parsel birim fiyatı Singapur OSB’sinden daha pahalı OSB’ler
bulunduğunu söyledi.
Özlü, yüksek maliyetli arsa bedellerine bir üst limit getireceklerini bildirerek,
“OSB’ler tarafında temin edilen sanayi
parselinin maliyeti OSB’lere 100 liraysa,
OSB’ler buna maksimum yüzde 25 kar
payı koyup satabilecekler.” şeklinde konuştu.
Özlü, OSB’lerde mülk edinen sanayicilerin, tapularını teminat olarak gösterebileceklerini dile getirdi. Yatırım yapılmayan parsellerin üretime kazandırılması
hedeflediklerini belirten Özlü, faaliyete
geçmeyen sanayi parsellerini geri alacaklarını vurguladı.
Sanayi parseli tedarik edip, yatırım
yapmayan 200’den fazla parsel bulunduğuna dikkati çeken Özlü, bunların geri
alınması gerektiğini dile getirdi.
-Türkiye dışında OSB
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı

Faruk Özlü, “Yurt dışına organize sanayi
bölgesi (OSB) kurma imkanı getiriyoruz,
bunun için Bakanlar Kurulundan yetki alıyoruz yani Türkiye’de başarılı olan
OSB’ler yurt dışında da OSB kurabilecekler.” dedi.
OSB’lere, gayrimenkul yatırım ortaklığı şirketi kurma hakkı getireceklerini
belirten Özlü, bu sanayicilerin satış değil,
kiralama işlemi yapabileceğini ve böylece mülk edinme, arsa ve sanayi parseli
alma zorunluluğundan kurtulacaklarını
söyledi.
Özlü, tamamen veya kısmen bedelsiz arsa tahsis edeceklerini ve uygulama
kapsamının Bakanlar Kuruluyla belirlenmesini hedeflediklerini anlattı.
-Karayolu bağlantı sorunları
Bazı OSB’lerin doğalgaz ihtiyacı ve
karayollarına bağlantı sorunları bulunduğuna değinen Özlü, “Bunlar için de düzenleme getiriyoruz. Doğalgaz dağıtım
lisansı kapsamında yer alan OSB’lerin
talebi halinde, doğalgaz altyapı ihtiyaçlarının lisans sahibi dağıtım şirketleri
tarafından OSB alanları içinde karşılanmasının önünü açıyoruz ve kolaylık
getiriyoruz. Fabrika, liman gibi üretim
tesisleriyle planlı sanayi alanlarının demiryolu bağlantısının ve iltisak haklarının
yapılmasını sağlayacağız.
Yeni kurulan OSB’lerde zaman zaman
karayolu bağlantı sorunları oluyor, bunlara çözüm getiriyoruz. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı karayolunu
yaparken, bunların bağlantılarını da yapacak. Yaklaşık 300 OSB var, bunların sadece 8’inin demiryolu bağlantısı mevcut,
bunu yaygınlaştıracağız.” diye konuştu.
Özlü, OSB uygulamalarını yaygınlaştıracaklarını ve ıslah OSB uygulamasının
tekrar hayata geçirileceğini anlatırken,
düzensiz ve plansız yapılanmış sanayi
bölgelerini planlı hale getirmek istediklerinin altını çizdi.
OSB kurmak ve işletmek noktasında
Türkiye’nin ciddi birikimi olduğuna işaret
eden Özlü, bunu yurt dışına taşımak istediklerini vurguladı. Bazı OSB yöneticilerinin yurt dışında OSB kurmak isteklerini
dile getirdiğini aktaran Özlü, “Yurt dışına
OSB kurma imkanı getiriyoruz, bunun için
Bakanlar Kurulundan yetki alıyoruz yani
Türkiye’de başarılı olan OSB’ler yurt dışında da OSB kurabilecekler.” değerlendirmesinde bulundu.
Özlü, paketle üretime hazır sanayi alanları oluşturacaklarını belirterek,
“OSB, endüstri bölgesi, teknoloji geliştirme bölgesi, serbest bölge ve sanayi
siteleri için uygun sanayi alanları belirlemek ve bu alanlarda uygun görülenlerin
altyapılarını yapmak için bakanlığımıza
yetki alıyoruz.” ifadesini kullandı.

-Trabzon’da deniz doldurularak
endüstri bölgesi kurulacak
Özel sektörün özel endüstri bölgesi
kurmasına imkan tanıyacaklarını dile getiren Özlü, büyük yatırımlar için sanayiciler tarafından yönetilecek özel endüstri bölgelerinin kurulmasının ve yatırım
adalarının oluşturulmasının önünü açacaklarını söyledi.
Sanayi bölgeleri için arazi şartları çok
uygun olmayan bazı yerler bulunduğuna
işaret eden Özlü, “Burada deniz doldurma yoluyla endüstri bölgesi kurmanın
önünü açıyoruz. Bunlardan birisi Trabzon
Arsin bölgesidir. Burada bir endüstri bölgesi kurmak için bu kanunda yetki alıyoruz. Trabzon bölgesinde sahilde yaklaşık
bin 500 dönüm arazide endüstri bölgesi
oluşturmayı hedefliyoruz. Yaklaşık 15
metre derinliğe kadar denizde dolgu çalışması yapacağız” diye konuştu.
-Üniversitelerin teknoloji transfer
ofisi kurmalarının önünü açacağız
Özlü, paketle üniversitelerin Ar-Ge
kapasitelerini artıracaklarına dikkati çekerek, bilimsel araştırma projelerinde
çalışan yüksek lisans öğrencilerine burs
vereceklerini, sanayiye yönelik araştırma
projelerini destekleyeceklerini kaydetti.
Üniversitelerin teknoloji transfer ofisi
kurmalarının önünü açacaklarının altını çizen Özlü, dünyada gelişmiş ve hızlı
gelişmekte olan ülkelerde uygulanan
ücretli araştırma iznini Türkiye’ye getireceklerini belirtti.
Özlü, yüksek öğretimde kalite, danışma ve koordinasyon kurullarının kurulacağını dile getirerek, bu yolla sanayicinin
ihtiyaç duyduğu nitelikli eleman yetiştirmek için eğitimler verileceğini bildirdi.
Ayrıca, üniversitelerin mühendislik ve
fen fakültesinde okuyan öğrencilerin en
az bir yarıyıl eğitimini sanayide yapacağını anlatan Özlü, OSB’lerde özel endüstri
meslek lisesi ve meslek yüksek okulları
kurulmasının önünü açacaklarını, buralarda okuyan öğrencilere eğitim desteği
sağlanmasının yanı sıra okulların binaları
ve teknik ekipmanı için de kredi desteği
vereceklerini ifade etti.
-OSBÜK’ün kurumsal yapısı
güçlendirilecek
Özlü, yapım işlerini, sanayi iş birliği
uygulamaları (SİP) kapsamına alacaklarını belirterek, “Orta ve yüksek teknolojili yerli üretilen ürünlere yüzde 15 fiyat
avantajı sağlanmasını zorunlu hale getiriyoruz.” dedi.
Enerji verimsiz ürünlerin denetlenmesi ve uygunsuzluk durumunda idari
yaptırımlarının uygulanmasına ilişkin bir
düzenlemeyi de getireceklerini belirten
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Özlü, bu ürünlerin piyasadan toplatılabilmesiyle ilgili düzenleme yapıldığını
bildirdi.
Özlü, özel hukuk tüzel kişiliği vererek
Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşunun (OSBÜK) kurumsal yapısını güçlendireceklerini, sicil alan tüm OSB’lerin
OSBÜK’e üye olma zorunluluğunu getireceklerini söyledi.
-Zeytinlik Sahaları Koruma
Kurulu kurulacak
Zeytinlik Sahaları Koruma Kurulu kuracaklarını da açıklayan Özlü, *Bir bölgede sanayi bölgesi oluşturulacaksa bunun
kurulup kurulmamasına Zeytinlik Sahaları Koruma Kurulu karar verecek” dedi.
Özlü, iller bazında oluşturulacak kurulda
Gıda, Tarım ve Hayvancılık; Orman ve Su
İşleri; Bilim, Sanayi ve Teknoloji ve Maliye bakanlıkları ile tarım il müdürlüğü,
Zeytincilik Araştırma Enstitüsü, çevre ve
şehircilik il müdürlüğü, ziraat fakültesi ve
ziraat odasından birer olmak üzere toplam dokuz üyenin bulunacağını bildirdi.
Sanayi bölgeleri ile zeytinlik sahaları
arasında uygulanan mesafenin korunacağını ifade eden Özlü, şöyle devam etti:
“Mesafe hususu, teknolojinin çok
gelişmediği zamanlarda konulan bir kriter. Artık teknoloji çok gelişti, filtreleme
sistemleri, Avrupa Birliği kriterleri, arıtma tesisleri var. Biz kurduğumuz tüm
OSB’lerde arıtma tesisini zorunlu tutuyoruz. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı özellikle baca gazları konusunda çok duyarlı.
Sanayi parseli hangi alanda oluşturulabilir veya oluşturulamaz kurul bağımsız
şekilde buna karar verecek. Dolayısıyla
‘Gelişigüzel sanayi bölgesi kuruluyor’ iddialarına son vereceğiz.”
Özlü, TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji,
Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonuna bir sunum yapacaklarını belirterek, “İnşallah gelecek hafta komisyonda
ve Genel Kurulda bu yasayı tartışacağız.”
dedi.
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, sanayicilerin elektrik tüketimlerinde TRT’ye pay ödediğine dikkati çekerek, “2015 yılında sanayicilerin TRT’ye
ödediği pay 344,2 milyon lira. Biz bunu
kaldırıyoruz. Maliye Bakanlığımız TRT
için şans ve talih oyunlarından kesilen
bir paydan TRT’ye kaynak aktaracak. TRT
desteksiz kalmayacak ama TRT’yi destekleyen sanayicimiz değil, şans ve talih
oyunlarından gelen gelir olacak.” dedi.
Bakan Özlü, Üretim Reform Paketi’nin
tanıtımına ilişkin düzenlenen basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtladı.
Türkiye’deki OSB’lerdeki doluluk oranının yüzde 70-71’ler seviyesinde kaldığı-
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nı, yaklaşık yüzde 30’unun boş olduğunu
ifade eden Özlü, bunları sanayicilerle buluşturmayı hedeflediklerini söyledi.
Özlü, Kocaeli gibi illerde bu arazi tahsislerinin olamayacağını dile getirerek,
“Orada olmaz çünkü dolu, Kocaeli’deki
sanayi parseli fiyatlarına bakıldığında
Singapur’dakilerden daha pahalı olan
yerler var. Bu, kalkınmada öncelikli yörelerde ağırlıklı olarak uygulanacak. Bununla ilgili bir yasa zaten vardı. Bunun
süresi 12 Nisan’da bitmişti. Bunu kalkınmada öncelikli illerde Bakanlar Kurulu
kararı ile uzatacağız.” diye konuştu.
Fabrikaların hafta sonu çalışmak için
belediyelerden izin alması gerektiğine
işaret eden Özlü, düzenlemeyle bunun
ortadan kaldırıldığını söyledi. Özlü, hafta
sonu tatili muafiyetinin sanayiciye yıllık
katkısının 233 milyon lira olacağının altını
çizdi.
-TRT’yi sanayiciler değil, şans oyunlarından gelen gelir destekleyecek
Sanayicilerden elektrikte TRT payı
alındığına işaret eden Özlü, “Bunu Maliye
Bakanlığımızla görüştük. Maliye Bakanlığımız TRT için şans ve talih oyunlarından
kesilen bir paydan TRT’ye kaynak aktaracak, sanayiciler değil. TRT desteksiz
kalmayacak ama TRT’yi destekleyen
sanayicimiz değil, şans ve talih oyunlarından gelen gelir olacak. 2015 yılında
sanayicilerin TRT’ye ödediği pay 344,2
milyon lira. Biz bunu kaldırıyoruz.” ifadesini kullandı.
Planlı sanayi alanları için emlak vergisinin kaldırılması ve yapı denetim hizmet
bedeli indirimi ile ilgili desteklere ilişkin
bir soru üzerine de Özlü, “Emlak vergisi
payı organize sanayi bölgeleri için yılda
360 milyon lira. Bunu da kaldırıyoruz. Sanayi siteleri için getirdiğimiz yapı denetimi hizmet bedeli indirimi ile de yılda 127
milyon 828 bin lira ilave bir hak sağlıyor.
Sanayi sicili almış her sanayici için emlak
vergisini kaldırıyoruz.” değerlendirmesinde bulundu.
-Zeytinlik sahalarının korunmasında
izin yetkisi Tarım Bakanlığında olacak
Özlü, şehir içindeki sanayi sitelerinin
taşınmasını mülk sahiplerinin rızası ile
gerçekleştireceklerinin altını çizerek, bu
işletmeleri daha modern, günümüz şartlarında planlı, içerisinde sosyal donatıları
olan düzenli bölgelere taşımayı amaçladıklarını, konum olarak şehir merkezlerinde kaldıkları için arazilerin değerli
olduğunu, şehir içindeki arazilerin nasıl
değerlendirileceğine de belediye, mülk
sahibi gibi tarafların karar vereceğini bildirdi.
Söz konusu taşınma için gerekirse Hazine arazilerinin de tahsis edile-

bileceğini dile getiren Özlü, “Örneğin
Malatya’da böyle bir durum söz konusu.
Bir bölge var, sanayici taşınmak istiyor.
Talip oldukları bir yer var, o yeri Milli Emlak ile görüşeceğiz, bir anlaşma sağlayıp,
oraya taşıyacağız.” dedi.
Özlü, Zeytinlik Sahaları Koruma Kurulunun kurulmasına ilişkin ise şunları
kaydetti:
“(Sanayi yatırımlarından) Zeytinlik
sahalarının korunması ile ilgili kanunda bir boşluk var. Bu zeytinlik ile ilgili ilk
yasa 1939 yılında çıkarılmıştı. 1995’te
revize edildi, bu hala uygulamada. Bunu
aslında güncelliyoruz, bir çerçeve çiziyoruz. Bu yasayı teknolojideki gelişmelere
ve günün şartlarına göre güncellemek
istiyoruz. ‘Sanayi bölgeleri kurmak için
zeytinlik alanlar perişan ediliyor ‘gibi
bir suçlamanın altında kalmak istemiyoruz. Kurul karar verecek. Gıda, Tarım
ve Hayvancılık Bakanlığı bu izni verecek
veya vermeyecek, nihayette izin verme
yetkisi zeytinlik sahaları için bizde değil
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığında
olacak. Bu kurul iller bazında valinin başkanlığında kurulacak. Benim şahsi fikrimi
söyleyeyim. Birinci sınıf tarım arazilerine
zeytinciliğin çok düzenli bir şekilde yapıldığı yerlede asla sanayi parseli, OSB veya
endüstri bölgesi kurmaktan yana değilim, öyle bir talep geldiği takdirde benden
döner.”
-Ürünleri toplatabileceğiz
Enerji verimsiz ürünlerin denetlenmesi ve uygunsuzluk durumunda idari
yaptırımların uygulanması noktasında
tedbirlerini genişleteceklerini hatırlatan
Özlü, piyasa gözetimi ve denetimiyle ilgili
Bakanlığa verilen yetkiyi kullanacaklarını,
Üretim Reform Paketi ile ilgili yasayla da
yetkilerini genişleteceklerini söyledi.
Özlü, piyasadaki enerji sınıfı “A+++”
ürünleri denetleme konusunda şu an çok
etkin olamadıklarını, bu etkinliği artıracaklarını dile getirerek, uygunsuzluklar
için cezaları da belirlediklerini, ürünlerin
toplatılması gibi yaptırımların da olduğunu belirtti.
Pakette sanayi odalarının korunmasına ilişkin bir madde olup olmadığının
sorulması üzerine de Özlü, “Onu Bakanlar Kurulunda görüştük. Ticaret ve sanayi
odalarını birbirinden ayırmama yönünde
bir konsensus oldu.” ifadesini kullandı.
Özlü, pakette Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşunun (OSBÜK) kurumsal
yapısının güçlendirilmesine ilişkin bir
düzenlemenin de bulunduğuna dikkati çekerek, sicil alan OSB’lerin OSBÜK’e
üye olma zorunluluğunu getireceklerini
söyledi. Özlü, OSBÜK’ün fonksiyonel hale
getirilmesi için adımlar atacaklarını vurguladı
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TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu:

Denizcilik bizim vazgeçilmezimizdir

OBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, İMEAK Deniz Ticaret Odası İzmir Şubesi’ni ziyaret etti.
Hisarcıklıoğlu burada yaptığı konuşmada, tarihi ticaret yollarının önemine vurgu yaparak, “Geleceğimiz açısından, gerek zenginlik gerekse siyasi olarak istikrarımız açısından önemlidir.” dedi.

OBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, İMEAK Deniz Ticaret Odası İzmir
Şubesi’ni ziyaret etti.
Hisarcıklıoğlu burada yaptığı konuşmada, tarihi ticaret yollarının önemine vurgu yaparak, “Geleceğimiz açısından, gerek zenginlik gerekse siyasi
olarak istikrarımız açısından önemlidir. Tarihi ticari yolların üzerinde kim
oturuyorsa o ülkelerde bir istikrarsızlık
olmaz. Kim ticaret yolu üzerindeyse o
ülke orada istikrarsızlık, huzursuzluk,
düzensizlik olsun istemez. Bizim ülke
olarak stratejik önemimiz açısından
biz bunu ıskaladık. Ama halen alternatif yollardan biriyiz. Fırsatımız var”
dedi.
-En ucuz taşıma yolu deniz
Denizin ticaretin olmazsa olmazı
olduğunu anlatan Hisarcıklıoğlu, “En
ucuz taşıma yolu deniz. Ticaret olmadan da insanların zengin olabilme
şansı yok. Halkın zengin olabilmesinin
yolu ticaretten geçiyor” ifadelerini kullandı.
-Denizcilikte kim ileriye gitmişse
dünyaya o hükmetmiş
Hisarcıklıoğlu şöyle devam etti:
“Denizcilikte kim ileriye gitmişse dünyaya o hükmetmiş. Geçmişe baktığı-

mız zaman bu böyledir. Denizcilik bizim vazgeçilmezimiz. Çünkü coğrafya
bize denizciliği önemli kılmaya hedef
koymuş. Bizim dünyaya açılabilme kapımız aslında denizlerimiz. Bu müthiş
bir şans. Denizcilik turizm açısından
da çok önemli. En çok para bırakan turistler denizde seyahat eden turistler.
Bizim buna dikkat ediyor olmamız lazım”.
-Esas önemlisi kamu bankasının
gemi yapımına finansman sağlaması
Tersanelerde 49 yıl kira süresinin
başladığını, kira bedelinin ciro üzerinden binde 1’e düşürüldüğünü hatırlatan
Hisarcıklıoğlu, “Hükümetimiz taleplerimizi yerine getirdi. Türk bayrağına
geçişte de teşviklerin çıkartılmasında
hep beraber çalıştık. Esas önemli olan
bir kamu bankasının gemi yapımında denizcilik sektörüne finansman
sağlaması. Türk yapımı, Türk bayraklı
gemilere finansman sağlanması için
en esaslı noktası. Ülkemizde ekonomi
odaklı bir dönem başlayacak. Bu yönde muhakkak hükümetimizin bir karar
alması lazım” dedi.

Şubesi Başkanı Yusuf Öztürk, odanın
faaliyetleri ve çalışmaları hakkında
bilgiler vererek, deniz ticareti ve tersanecilikte yaşadıkları sorunları aktardı.
Hisarcıklıoğlu ve beraberindekiler daha sonra İMEAK Deniz Ticaret
Odası’nın yeni binasını ziyaret etti.
Ziyarete Hisarcıklıoğlu’nun yanı
sıra, Eskişehir Milletvekili Harun Karacan, eski Bakan Kudbettin Arzu, TOBB
Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ender Yorgancılar, TOBB Yönetim Kurulu
Üyesi Hakan Ülken, TOBB ETÜ Hastanesi Yönetim Kurulu Başkanı Şadan
Eren katıldı.

-Yusuf Öztürk faaliyetler
hakkında bilgi verdi
İMEAK Deniz Ticaret Odası İzmir
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YÖK Başkanı Saraç: Reform paketindeki
maddeler yükseköğretimde sessiz devrim
YÖK Başkanı Saraç, YÖK Kanunu ile ilgili 10 madde teklifinin Üretim Reformu Paketi’ne dahil
olduğunu belirterek, “Bu maddeler aslında yükseköğretimde sessiz bir devrimdir.” dedi.

YÖK Başkanı Saraç, YÖK Kanunu ile
ilgili 10 madde teklifinin Üretim Reformu Paketi’ne dahil olduğunu belirterek, “Bu maddeler aslında yükseköğretimde sessiz bir devrimdir.” dedi.
YÖK Başkanı Saraç, YÖK Kanunu ile
ilgili 10 madde teklifinin Üretim Reformu Paketi’ne dahil olduğunu söyledi.
Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Yekta Saraç, düzenlediği basın
toplantısında, Üretim Reform Paketi kapsamına alınan Yükseköğretim
Kanunu’na ilişkin maddelerle ilgili
açıklamalarda bulundu.
Araştırma odaklı ihtisaslaşmaya
ilişkin son gelişmelerin gelecek ay sonuçlanacağını aktaran Saraç, “Fakat
bunlar yeni YÖK yönetiminin inisiyatifi
ile ortaya çıkan projelerdir. Yasal da-

 Kocaeli Odavizyon

yanağının oluşturulması ve kurumsallaşması da icap ediyordu.” diye
konuştu.
Bir dizi yasa teklifi önerilerini Bilim,
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına sunduklarını bildiren YÖK Başkanı Saraç,
şöyle devam etti:
“Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı
Faruk Özlü ve hükümetin tasvibi ile 10
dolayındaki YÖK Kanunu ile ilgili madde teklifi, Üretim Reformu Paketi’ne
dahil oldu.
Aslında tam da yerini buldu bu
maddeler. Zira bu değişiklikler, ülkenin kalkınma yolunda ilerlemesini
hedefleyen üretim paketinin amacına yönelik maddelerdir. Malumdur,
kalkınma ancak üretim ile üretim de
ancak nitelikli bilgi ve insan gücü ile

olabilir. Bu maddeler bu amacın akademik ayağını oluşturmaktadır.
Bu maddeler aslında yükseköğretimde sessiz bir devrimdir. Bu
maddelerin hayata geçmesi, sessiz
bir devrimin hayata geçirilmesidir.
Onlarca yıldır beklenen, dillendirilen
ama gerçekleştirilemeyen, üniversitelerimizi her düzeyde daha rekabetçi
bir ortama yöneltecek, kaliteyi yükseköğretimdeki büyümenin merkezine
oturtacak,
YÖK’ün bazı yetkilerinin devredilerek, YÖK’ün kararlarının dış paydaşlara da açık, daha paylaşımcı bir şekilde
alınmasını sağlayacak, üniversitelerimizin bilgi üretimi ve araştırmacı insan
kaynağı yetiştirme süreçlerini teşvik
edecek, üniversitelerimiz ile iş dünya-

sı, dış paydaşlar ile arasındaki ilişkileri
geliştirecek, bu şekilde yükseköğretimde bir sıçrama meydana getirecek
maddelerdir.”
-Üniversiteler birbirinin aynısı
Saraç, yükseköğretim kurumlarının misyon farklılaşması ve ihtisaslaşmasına ilişkin yasa teklifine ilişkin
de değerlendirmelerde bulundu. Mevcut kanunun üniversitelerde farklılaşmaya yeterince imkan sağlamadığına
işaret eden Saraç, üniversitelerin genellikle birbirinin benzeri hatta aynısı
olduğunu söyledi.
Yeni yasal düzenleme ile YÖK’e
üniversitelerin ihtisaslaşmasını temin
görevinin de verileceğini, ilgili bakanlıklarla iş birliği ile yükseköğretim kurumlarının ihtisaslaşmasının sağlanacağını ve bu şekilde rekabetin teşvik
edileceğini anlatan Saraç, bunun ülke
hedeflerine ulaşmada önemli katkılar
sunacağını vurguladı.
-Danışma Kurulu geliyor
Saraç, “üniversiteli işsizler” ile ülkenin ihtiyaç duyduğu alanlardaki iş
gücü yetersizliğinin, ülkenin yakın
dönemde önündeki en önemli çözümlenmesi gereken öncelikli konuların
arasında yer alacağının altını çizdi.
Bu kapsamda, mezun-istihdam ilişkisinin ülkenin küresel rekabeti açısından büyük önem taşıdığına dikkati
çeken Saraç, bunun için de üniversitelerin kontenjan planlamalarının ilgili
bakanlıklar ve özel sektörle birlikte
yapılması gerektiğini ifade etti. Yeni
düzenleme kapsamında Yükseköğretim Eğitim Programları Danışma
Kurulu’nun oluşturulacağını açıklayan Saraç, kurul ile YÖK’ün kontenjan
planlaması diğer paydaşların da görüşü alınarak daha rasyonel ve katılımcı
bir şekilde yapılabileceğini vurguladı.
-İş yeri odaklı eğitim teşvik
edilecek
Yekta Saraç, üniversitelerin özellikle fen ve mühendislik bilimlerinde
öğrenim gören öğrencilerin mezuniyetleri sonrasında büyük çoğunluğunun sanayide çalışma eğiliminde olduğunu, ancak bu öğrencilere eğitimleri
sürecinde beceri odaklı yetkinliklerin
yeterince kazandırılmadığından, mezuniyetleri sonrasında istihdam süreçlerinde güçlükler yaşandığına dikkati çekti.
YÖK Başkanı Saraç, “Bu yasal düzenlemeyle fen ve mühendislik programlarında bir yarıyıl süresince iş yerinde eğitim yapması teşvik edilecek.
Bu şekilde beceri yetkinliği yüksek

mezunlar iş dünyasına kazandırılacak, aynı zamanda da üniversitelerin
iş dünyası ile iş birlikleri geliştirilebilecek. Bu öğrenciler, maddi açıdan
desteklenecek.” bilgilerini verdi.
-BAP projelerinde görevlendirile
cek öğrenciler bursiyer olabilecek
Saraç, mevcut yasa ve yönetmelik
dahilinde Bilimsel Araştırma Projelerinin (BAP) bütçelerinin ancak bina, cihaz ve sarf malzemelerine harcanırken, küresel rekabet açısından büyük
önem taşıyan insan kaynağına ödeme
yapılamadığını anlattı. Saraç, “Yeni
yasal düzenleme ile Bilimsel Araştırma Projelerinde görev alacak tezli

yüksek lisans ve doktora öğrencilerine burs verilebilecek. Bu şekilde hem
araştırmacı insan kaynağı kapasitemiz artırılacak, hem de bilimsel araştırma üretim kapasitemiz artırılacak.”
değerlendirmesini yaptı.
-Öğretim üyeleri 75 yaşına kadar
çalışabilecek
Yekta Saraç, öğretim üyesi ihtiyacının sadece yeni kurulan üniversitelerde değil, özellikle öncelikli alanlarda
tüm üniversitelerde de bulunduğunu
belirterek, “Bu yasal düzenleme ile
emekli öğretim üyelerinin ilgili bölümün ihtiyacı ve üniversitenin talebi
üzerine, 75 yaşına kadar çalışabilmesi mümkün olabilecektir. Bu şekilde
ülkemiz yükseköğretiminin öğretim
üyesi ihtiyacının karşılanması yönünde de önemli bir adım atılmış olacaktır.” dedi.
-Teknoloji Transfer Ofisi
Yekta Saraç, bilginin üretimi, teknolojiye dönüşümü ve teknolojinin
ticarileşmesinin önemine değinerek,
“Bu yasal düzenleme ile üniversitelerimiz, sermaye şirketi statüsünde teknoloji transfer şirketi kurabilecekler,

bu şekilde üniversitelerimizin başta
sanayi olmak üzere iş dünyası ile iş
birliği geliştirme sürecine önemli katkı
sağlayacak. Bu da özellikle devlet üniversitelerimizi daha rekabetçi duruma
getirecektir.” diye konuştu.
-Ücretli araştırma izni
Saraç, dünyada gelişmiş ve hızlı gelişmekte olan ülkelerde 6. yıldan
sonra proje tabanlı araştırma izni
(sabbatical) kullanıldığını, bu süreçte
akademisyenin maaşı devam ederken,
üniversitenin izni ile proje amaçlı yurt
içi veya yurt dışında üniversite veya
araştırma merkezlerinde faaliyette
bulunabilmesine imkan sağlandığını

anlattı.
YÖK Başkanı Saraç, “Bu yasal düzenleme ile sabbatical süreci üniversitelerimizde de uygulanacak. Bu da
yükseköğretim kurumlarımızın araştırma kapasitesini ve ayrıca da ulusal
ve uluslararası iş birliklerini de artıracaktır.” dedi.
-Doktora sonrası araştırmacı istihdamı
Dünyada gelişmiş ve hızlı gelişmekte olan ülkelerde, doktora eğitimi
sonrasında, doktora sonrası araştırmacı olarak çalışmasına yönelik olarak araştırma süreçleri odaklı esnek
kariyer geliştirme profilleri bulunduğunu aktaran Saraç, şunları kaydetti:
“Bu yasal düzenleme ile post-doc
uygulama süreci ülkemiz üniversitelerinde de uygulanabilecek. Bu şekilde yükseköğretim kurumlarımızın
araştırma kapasitesini artırılacak ve
ayrıca ülkemizin öncelikli hedefleri
arasında yer alan daha fazla doktoralı
insan kaynağı geliştirilmesi mümkün
olabilecektir. Doktorasını tamamlayanlar için 3 yıla kadar, üniversitelerde yeni bir istihdam imkanı sunulmuş
olacak.”

Kocaeli Odavizyon
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Ar-Ge harcamalarına yaklaşık 5
milyar lira kaynak
Meclis’e sunulan Yüksek Teknolojiler Araştırma
Merkezi kurulmasını öngören tasarı, Ar-Ge harcamalarıyla ilgili de rakamları ortaya koydu.
Ar-Ge’ye Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı için 3
milyar lira, Kalkınma Bakanlığı için 1.2 milyar lira, Milli
Eğitim Bakanlığı için de 770 milyon lira kaynak ayrıldı.
Ar-Ge ödeneklerinde aslan payını alan 3 bakanlığın
dışında Orman ve Su İşleri Bakanlığı’na 292 milyon,
Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’na 268 milyon,
Maliye Bakanlığı’na 250 m ilyon, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’na için 22 milyon, Sağlık Bakanlığı’na
24 milyon, Başbakanlık’a 4 milyon, İçişleri Bakanlığı’na
1.9 milyon lira ödenek verildi.

10 Kocaeli Odavizyon

Ar-Ge Merkezlerinin
yüzde 10’u Kocaeli’de

Ö

zel sektör Ar-Ge Merkezleri teknoloji ve insan
kaynaklarına yapılan yatırımların, teknolojik gelişmişlik, yüksek rekabet gücü ve yüksek refah
seviyesi olarak geri döndüğü anlayışıyla hazırlanan 5746
sayılı Kanun kapsamında kurulmakta ve faaliyet göstermektedir.
12 Mayıs itibari ile faaliyette olan Ar-Ge Merkezi sayısı
470’e ulaşırken Nisan ayı sonu itibari ile Kocaeli’deki Ar-Ge
Merkezi sayısı da 48’e yükseldi.
En fazla Ar-Ge merkezi ise halen otomotiv yan sanayinde bulunuyor. Nisan 2017 sonu itibari ile otomotiv yan
sanayide 66 Ar-Ge Merkezi bulunurken, deri teknolojileri,
madencilik, perakendecilik, inşaat, ambalaj ve lastik-plastik sektörlerinde ise henüz 1’er adet Ar-Ge merkezi faaliyet
gösteriyor.
Türkiye’de 2008 yılında sadece 20 Ar-Ge Merkezi varken bugün sayısı istikrarla artan Ar-Ge Merkezi sayısı 12
Mayıs itibiar ile 470; tasarım merkezi sayısı ise 36 olmuş
durumda. Sözkonusu merkezlerde yaklaşık 35 bin kişi çalışıyor. Buralarda yürütülen ve tamamlanan 15 bin 249
proje bulunurken, bunlardan bin 148’i tescil edilmiş, 3 bin
999’unda süreç devam etmekte olup 5 binin üzerinde patente yönelik çalışma mevcut.
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Türkiye açısından teknoloji üretmek tercih
değil zorunluluk

B

ilim, Sanayi ve
Teknoloji Bakanı Faruk Özlü,
Türkiye açısından teknoloji üretmenin tercih değil zorunluluk olduğunu
vurguladı. Özlü, “Teknolojide pasif değil aktif bir
ülke olmak istiyoruz. Bunun için de hükümet olarak bilim, teknoloji, Ar-Ge
ve yeniliğe hükümet olarak çok önem veriyoruz.”
dedi.
Güçlü bir ekonomi için
temel odak noktasının
üretim olması gerektiğine dikkati çeken Özlü,
“Yüksek katma değerli,
marka değeri olan ürünler üreteceğiz. Bu ürünler
üretilirken teknolojiyi azami derecede kullanmalıyız.” değerlendirmesinde bulundu.

- Üretim reform paketi ile üniversitelerin Ar-Ge
kapasitelerini artıracağız

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, Üretim
Reform Paketi ile de üniversitelerin Ar-Ge kapasitelerini
artıracaklarına dikkati çekerek, bilimsel araştırma projelerinde çalışan yüksek lisans öğrencilerine burs vereceklerini, sanayiye yönelik araştırma projelerini destekleyeceklerini kaydetti.
Üniversitelerin teknoloji transfer ofisi kurmalarının
önünü açacaklarının altını çizen Bakan Özlü, dünyada gelişmiş ve hızlı gelişmekte olan ülkelerde uygulanan ücretli
araştırma iznini Türkiye’ye getireceklerini belirtti.
Özlü, yüksek öğretimde kalite, danışma ve koordinasyon kurullarının kurulacağını dile getirerek, bu yolla sanayicinin ihtiyaç duyduğu nitelikli eleman yetiştirmek için
eğitimler verileceğini bildirdi.
Ayrıca, üniversitelerin mühendislik ve fen fakültesinde okuyan öğrencilerin en az bir yarıyıl eğitimini sanayide
yapacağını anlatan Özlü, OSB’lerde özel endüstri meslek
lisesi ve meslek yüksek okulları kurulmasının önünü açacaklarını, buralarda okuyan öğrencilere eğitim desteği
sağlanmasının yanı sıra okulların binaları ve teknik ekipmanı için de kredi desteği vereceklerini ifade etti.

- Sanayimizi teknolojiye eklemek
için çalışıyoruz

Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, Sanayiye
teknolojiyi eklemek zorundayız. Sanayimizi teknolojiye
eklemek için çalışıyoruz. Ar-Ge merkezlerimizi yıl sonuna
kadar 1000’e çıkarmak istiyoruz. Ar-Ge merkezi kuranları
teşvik edeceğiz. Birçok önemli tedbirleri hayata geçiriyoruz. Ekonomimizde sağlam temeller olmasaydı zarar görürdük. Bu süreci atlattık” dedi.
Ar-Ge ve Teknoloji Fonu kurulacağını belirten Bakan
Özlü; “Bu fon bütçe içi bir fon. Bütçe kanunu Meclis’ten
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geçtikten sonra 12,5 milyar liralık bütçeyi Ar-Ge ve Teknoloji Fonu’na aktaracağız. Bu bütçeyi harcama yetkisi
Bilim Sanayi ve Teknoloji İcra Kurulu’nda olacak. Bio teknoloji, nano teknoloji, bilişim teknolojileri gibi belli alanlara odaklı bir şekilde bu kaynağı harcayacağız” dedi. Bakan
Özlü, Bakanlar Kurulu’nda değerlendirecekleri üretim reform paketinin de önemli düzenlemeler içerdiğini anlattı.
Bu üretim reformu paketi kapsamında şehir içinde kalan
sanayi sitelerinin dışarıya taşınacağını belirten Özlü, şöyle devam etti: “Sanayi sitelerini kente uygun bir uzaklıkta tertemiz içerisinde küçük bir camisi, çarşısı, pastanesi
olan, akşam çalışanların duş alıp gidebilecekleri modern
sanayi çarşılarına dönüştürmek istiyoruz. Yaklaşık 17 milyar dolarlık bir dönüşüm gözüküyor. Sanayi sitelerinin şu
anda şehir merkezinde oldukları yerler değerli. Yani kendi
kendilerini dönüştürebilecek bir kaynağa sahipler. Yine bu
pakette özel şahısların arzu ettikleri taktirde endüstri bölgeleri kurmalarının önünü açıyoruz.”

- Hedef 300 bin Ar-Ge personeli

Türkiye’de teknoloji açığının devam ettiğini belirten Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı Dr. Faruk Özlü, “Hükümet
yasa çıkartıyor, yönetmelik yayınlıyor, yönerge yayınlıyor
bunlardan istifade etmemiz gerekiyor. Teknoloji geliştirme bölgeleri bizim bakanlığımızı doğrudan sorumluluk
alanına giren konular. Türkiye’de bugün 52 tane aktif teknopark var ve şu an bu teknoparklarda 41 binden fazla çalışan bulunmakta. Bu tam zamanlı eşdeğer Ar-Ge personel sayısı 122 bine ulaştı. Hedefimiz 2023 yılında 300 bin
Ar-Ge personeli istihdam etmek” dedi.
Bakan Özlü, “Biz bakanlık olarak teknolojik faaliyetleri
destekliyor ve büyük önem veriyoruz. Teşvikler, destekler
veriyoruz. Bilimin sanayi ile teknoloji ile entegre olmasını
arzu ediyoruz. Yüksek katma değerli ürünlerden bahsedilir. Yüksek katma değerli ürün dediğiniz şey doğrudan
yüksek teknolojidir. Bu yüzden Türkiye’nin teknoloji açığı
var. Türkiye’nin cari açığı değil, Türkiye’nin dış ticaret açığı
değil Türkiye’nin teknoloji açığı var diyoruz. Ne zamanki
teknolojik açığı kapatırsa Türkiye o zaman cari açığını da
kapatmış olacak” şeklinde konuştu.

Hasan Ali Çelik: 2023 hedeflerine ulaşmak
için çok çalışmamız lazım

B

ilim, Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Hasan
Ali Çelik bir yıl önce Ar-Ge Reform Paketi’nin çıktığını hatırlatarak, Türkiye’nin Ar-Ge ekosistemini geliştirmek üzere yapılanların başında bu kanunların
geldiğini söyledi.
Yakın zamanda yasalaşan Sinai Mülkiyet Hakları
Kanunu’nun buluşları, tasarımları ve yeni markaları korumak için hukuki mevzuatları düzenlediğini belirten Çelik, “2023 hedeflerine ulaşmak için çok çalışmamız lazım.
Gece uykuları kaçmadan başarmak zor. Gece uykuları kaçmadan hangi Ar-Ge yapılabilir, hangi buluş gerçekleştirilebilir?” diye sordu.
Ülkelerin gelişmesi için Ar-Ge ve inovasyona dayalı
yüksek katma değerli ürünlerin üretiminin büyük önem
taşıdığını kaydeden Çelik, “Ar-Ge ile meşgul olan herkesin
hem kendileri hem kurumları hem ülkemiz hem de kurumlar için önemli şeyler gerçekleştireceklerini düşünüyorum.” dedi.
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Santa Farma Ar-Ge Merkezi ‘hasta
odaklı’ yaklaşımını kalite ile
birleştirerek fark yaratıyor
Ersin Yıldırım
Santa Farma
Ar-Ge Merkezi Müdürü

advertorial

S

anta Farma olarak Türkiye’nin en köklü ilaç firmaları
arasındayız. 1944’te adım attığımız ilaç sektöründe,
1953 yılında ilk üretim tesisimizi kurduk. Bir yıl
sonra Santa Farma İlaç Fabrikası Kollektif Şirketi, 1973’te
de Santa Farma İlaç Sanayi A.Ş. kuruldu. Halihazırda 11
ayrı terapötik kategoride ve bu kategorilerin altında 45
ayrı pazarda toplam 63 ürünle faaliyet gösteriyoruz. Söz
konusu terapötik kategoriler, Dermatoloji, Sindirim Sistemi
ve Metabolizma, Gastroenteroloji ve Enfeksiyon, Hematoloji,
Kardiyovasküler Sistem, Kas&İskelet Sistemi, Radyoloji, Sinir
Sistemi (MSS), İmmun Sistem, Solunum Sistemi, Ürogenital
Sistemini içeriyor.
Santa Farma Ar-Ge Merkezi ve Üretim tesisi, Dilovası
GEBKİM OSB’de 80.000 m2 alan içerisinde yer alıyor.
44.000 m2 kapalı alana sahip üretim tesisimiz ve dedike
Ar-Ge Merkezimiz ile Türkiye ilaç sektöründe yerli üretim
çalışmalarına önemli katkılar sağlıyoruz.
Uluslararası standartlarda, son teknolojili üretim ve
laboratuvar ekipmanlarının kullanıldığı tesisimiz, tüm cGMP
ve cGLP gerekliliklerini karşılıyor. Tesiste oluşturulan veriler,
cGLP standartlarına uygun olarak saklanıyor ve geri kazanım
güvencesi altında tutuluyor.
Üretim tesisimiz, Haziran 2015’te T.C. Sağlık Bakanlığı’ndan
üretim izni ve GMP (İyi Üretim Koşulları) onay belgesini, 2016
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yılında ise tüm üretim hatları için EU-GMP (Avrupa Birliği İyi
Üretim Koşullarına Uygunluk) sertifikasını aldı. Santa Farma
olarak diğer yandan US-FDA standartlarını benimsiyoruz.
Bu doğrultuda GMP standartlarını da yukarıya çekmeyi
hedefliyoruz. Bununla birlikte dünyada gelişmiş firmalarla
paralel olarak Data Integrity (Veri Bütünlüğü) sistemini
uygulamalara dahil ettik ve bu alanda birçok uluslararası
otoritenin denetiminden başarıyla geçtik.
Santa Farma Ar-Ge merkezimiz yaklaşık 3000 m2’lik
4 kat üzerine kurulu bir alanda faaliyet gösteriyor. ArGe merkezimiz uluslararası kabul görmüş regülasyonları
kendine rehber edinerek, modern, teknolojik altyapısı ile
sonuç odaklı, yüksek performanslı ve tamamen bilim tabanlı
bir kültür inşa etme temellerine dayalı bir anlayışı benimsiyor.
Tüm faaliyetlerimizin merkezinde yer alan “hasta ve insan”
odaklılık, Ar-Ge merkezimizin çalışma prensiplerinin temelini
oluşturuyor. Yenilikçi ve değer katılmış ürün geliştirmeyi
hedefleyerek Türk ve dünya ilaç sektörüne araştırma bakış
açısı, kalitesi ve geniş bir vizyon sunma sorumluluğuyla
çalışmalarımızı hızla sürdürüyoruz.

- Ar-Ge çalışmalarımız ile son 3 yılda pazara
birçok yeni ürün sunduk
Ar-Ge çalışmalarımız sonucunda, son üç yılda pazara

www.santafarma.com.tr

yaklaşık 15 adet farklı farmasötik form ve terapötik alanlarda
yeni ürün sunduk. Geliştirme portföyümüzde halihazırda
deneyimli akademisyen kadromuzun üzerinde çalıştığı
onlarca yeni ürün bulunuyor. Ürün geliştirme ve inovasyon
faaliyetlerimizin temelinde farklılık ve patentlenebilir ürünler
yatıyor. Ar-Ge merkezimize geçtikten sonra 12 farklı patent
çalışmasına imza atmış bulunuyoruz ve takip eden süreçte
bu sayı daha da artacak. Bu noktada önemli olan inovasyon
gücünün sürdürülebilir olmasıdır. Bunun yolunun da insan
faktörü ile sürekli değişim ve gelişimden geçtiğine inanıyoruz.
Stratejilerimizi de bu doğrultuda şekillendiriyoruz.
İlaç sektörü, yenilik ve farklılık dinamikleri üzerine kurulu
olmanın yanında ülke ve dünya ekonomisi açısından da son
derece stratejik bir sektördür. Herhangi bir terapötik alanda
ilk jenerik olabilmek, sektörümüz ve ülkemiz için tedavi
alternatifi sunma, cari dışa bağımlılıktan kurtulma ve finansal
açıdan cari açığı kapatma adına kritik öneme sahiptir. Tüm
bu değerleri sunabilmenin yolu da Ar-Ge faaliyetlerimizin
yanı sıra vizyonumuzu düzenli olarak güncellemekten ve
genişletmekten geçiyor.
Ar-Ge merkezimizde teknik altyapı bileşenleri olarak
farmasötik teknoloji laboratuvarları, farmasötik analitik
geliştirme laboratuvarları, stabilite alanları, proje geliştirme,
patent ve biyoeşdeğerlik-biyoyararlanım ofisleri yer
alıyor. Yenilikçi düşünce, insana verilen önem, sistematik
yaklaşım, bilim ve kültür odaklılık, akılcı güç, deneyim ve
yeterlilik odaklı kadromuzla farmasötik ürün geliştirme
çalışmaları gerçekleştiriyoruz. Söz konusu çalışmaları şöyle
sıralayabiliriz:
•
Patent tarama ve değerlendirme
•
Hammadde karakterizasyonu ve farmasötik analiz
•
QbD (Quality by Design) anlayışı ile farmasötik yeni
ürün geliştirme
•
Analitik metot geliştirme ve validasyon
•
Laboratuvar ölçekli ve scale-up üretimler
•
Proses optimizasyon ve validasyon
•
Laboratuvar ve formal stabilite çalışmaları
•
Biyoeşdeğerlik ve Biyoyararlanım Çalışmaları
•
Varyasyon Çalışmaları
•
Üniversite – Sanayi işbirlikleri

- Yeniliğin yanı sıra kalifiye personelimizle de
fark yaratıyoruz
Ar-Ge merkezimiz, yenilik faaliyetlerinin yanı sıra
kalifiye personeliyle de fark yaratıyor. Özellikle yeni mezun
personellerimizi sektöre kazandırmayı ilke ediniyoruz.
Ekibimize kattığımız arkadaşlarımız ilk aşamada “mentorluk
programı” ile adaptasyon ve pratik öğrenme anlamında
oldukça faydalı bir süreçten geçiyor. Halihazırda Ar-Ge
merkezindeki çalışanlarımızın yüzde 40’ı doktora ve yüksek
lisans derecesine sahip araştırmacılardan oluşuyor.
Santa Farma olarak, Sayın Cumhurbaşkanımızın belirtmiş
olduğu 2023 hedefleri arasındaki “yerelleşme” çalışmaları
kapsamında, birlikte çalıştığımız iş ortaklarımızın sayısı ve
yürüttüğümüz Ar-Ge projelerinin sayısını artırarak daha
fazla görev ve sorumluluk üstleneceğiz.

- İnsan odaklı yaklaşım
Ar-Ge merkezimiz gelişme sürecinde olan, planlanan
ve tamamlanmış projelerinde “insan odaklı” yaklaşımı
benimseyerek ilaçlara erişimi kolaylaştırmayı amaçlıyor.
Bu yaklaşımda kaliteden ödün vermeden hızlı ve kontrollü

adımlarla hareket edilmesi noktasında doğru bir strateji
benimsediğimizi gerek kamuoyundan gelen geri bildirimler
gerekse rakamsal verilerin desteklediğini söyleyebilirim.
“İnsan odaklılık” felsefesi ile ürün ve süreç bazında yaşanan
sorunlara çözüm getirmeyi amaçlayan Santa Farma
Ar-Ge merkezi, ürün özelliklerini iyileştirmeyi ve katma
değeri yüksek yeni ürünler geliştirerek ürün yelpazesini
genişletmeyi temel ilke olarak benimsiyor.
- Hasta odaklı yaklaşım
Santa Farma Ar-Ge Merkezi, yeni ürün geliştirme, mevcut
ürünlerin iyileştirilmesi, üniversite işbirliklerinin yanı sıra
“hasta odaklı” yaklaşımını kalite ile birleştirerek de fark
yaratıyor. Tüm bu niteliklerimizi uyum içerisinde işleyerek,
ülkemizin yerel üretim seferberliğine katkıda bulunuyoruz.
Ar-Ge projelerimiz çevreleyici kalite değerlendirmelerine ve
talep edilen tüm otorite veya teknik alanlara uyum gösteriyor.
Bu faaliyetlerin yürütülmesinde, bilgi birikimi ve deneyiminin
uyumu Santa Farma Ar-Ge merkezinin karakteristik özelliği
olarak öne çıkıyor.
- Birçok platformda ödül sahibiyiz
Santa Farma Ar-Ge merkezi çalışmalarımızla birçok
platformda ödüller alıyoruz. Son olarak Antalya’da
gerçekleştirilen ilaç kongresinde, Türkiye İlaç ve Tıbbi
Cihaz Kurumu Başkanı Sayın Hakkı Gürsöz, sektöre yapmış
olduğumuz katkılardan ötürü bizi bir plaketle onurlandırdı.
Bununla birlikte Kariyer.net tarafından verilen ve Türkiye
çapında birçok firmanın değerlendirildiği “İnsana Saygı
Ödülünü” de 2011 ve 2015’te olmak üzere iki kez aldık. Ar-Ge
merkezi ile ilgili diğer önemli ödüllere sahip olabilmek adına
çeşitli program ve kriterlerimizi değerlendiriyoruz. Santa
Farma olarak gerek sektörel gerekse kültürel ve sosyal
platformlarda çok sayıda destek çalışmasını yürütmeye
devam ediyoruz.
Son zamanlarda, gelişmekte olan ülkeler ve özellikle
yüksek teknoloji gerektiren ilaçları üretme teknolojisine
sahip olmayan ülkelere ihracat potansiyeli, bu tür ilaçların
yatırımını ve gerekliliğini cazip kılan etkenler arasında
yer alıyor. Ülke olarak bu tür ilaçlarda yurtdışına olan
bağımlılığımızı azaltmamız ve hastalarımızın, tedavi
süreçlerinde operasyonel gereksinimler nedeniyle kesinti
yaşamamalarını sağlamamız gerekiyor. Santa Farma olarak
“hasta odaklı” yaklaşımımızın öncelikleri de hastaların
ilaca erişimlerini olabilecek en kolay şartlara kavuşturmak
etrafında şekilleniyor. Gelişen Ar-Ge pazarı, artan ihracat
hacmi ve Türkiye’nin ilaçta dışa bağımlılığını azaltacak
yatırımlar çerçevesinde biyoteknolojik ürünler, aşı ve kan
ürünleri gibi yüksek teknoloji ve know-how gerektiren
yatırım imkânlarını değerlendiriyoruz.

Santa Farma Ar-Ge merkezi, farmasötik ürün
geliştirme çalışmalarını risk tabanlı, etkin, verimli,
maliyet odaklı, üretilebilir, kaliteli, değer katılmış,
hasta uyuncunu artırıcı ve stabil farmasötik ve
terapötik eşdeğer, çalışma prensibini ile hastalara
tedaviye kolay erişimi sağlamak, ülke bazında dışa
bağımlılığı azaltacak yatırım ve yaklaşımlarıyla
Türkiye’nin en önemli ilaç firması olarak hizmet
vermeye devam edecektir.

www.santafarma.com.tr
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Coşkun: Orta gelir tuzağından
kurtulmanın yegane yolu ‘Ar-Ge’
Kalkınma Bakan Yardımcısı Yusuf Coşkun, orta gelir tuzağından kurtulmanın yegane yolunun Ar-Ge ve nitelikli
ürün üretmek olduğunu bildirdi.
Coşkun, 2023 hedefleri ışığında hazırlanan ve 20142018 dönemini kapsayan 10. Kalkınma Planı ile teknoloji ve
yenilik faaliyetlerinin özel sektör odaklı artırılmasını, araştırma sonuçlarının ticarileşmesine hız kazandırılmasını,
markalaşmış teknoloji yoğun ürünler geliştirilerek ülkenin
küresel ölçekte rekabet gücüne erişmesini amaçladıklarını
kaydetti. Bilim, teknoloji ve yenilik alanında yapılan yatırımların ülkelere rekabet üstünlüğü kazandırdığını ifade
eden Coşkun, “İstikrarlı bir şekilde büyüyen ekonomimizi
güçlendirmek ve sürdürülebilir kılmak için yüksek teknolojiye, Ar-Ge ve yeniliğe dayalı bir üretim ve ihracat yapısına
sahip olmak hükümetimizin öncelikli hedefleri arasında
yer almaktadır.” dedi.

- Ar-Ge harcamaları 2015’te 20,6 milyar lira

Ülkede son yıllarda bilim, teknoloji ve yenilik alanında
önemli gelişmeler yaşandığını kaydeden Coşkun, 2002’de
1,8 milyar lira olan Ar-Ge harcamalarının 2015’te 20,6 milyar liraya yükseldiğini bildirdi. Ar-Ge harcamalarının GSYH
içindeki payının da söz konusu dönemde yüzde 0,53’ten
1,06’ya çıktığını belirten Coşkun, kamu yatırımları programı
kapsamında Ar-Ge ve yenilik alanına ayrılan kaynakların
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114 milyon liradan 1,4 milyar liraya yükseldiğini söyledi.
Yusuf Coşkun, “Güven ve istikrar içerisinde üretim ağırlıklı büyüyecek ekonomimizin temelini nitelikli, girişimci ve
yenilikçi insanımız, bilgi ve teknoloji ile katma değeri yükselten işletmelerimiz oluşturacaktır.” ifadesini kullandı.
Atacakları adımlarla üretim yapıları ve ihracatta ileri
teknolojiye dayalı yüksek katma değerli ürünlerin payını
artıracaklarını belirten Coşkun, “Orta gelir tuzağından kurtulmanın yegane yolu Ar-Ge’dir, nitelikli ürün üretmektir.
Bunu yapabilmek için sinerji ve iş birliği gerekli.” dedi.
Türkiye’nin, nanoteknoloji ve biyoteknoloji gibi alanlarda inovasyon yeteneği kazanma konusunda gelişmiş ülkelerle arasındaki farkı kapatması gerektiğini vurgulayan
Coşkun şunları söyledi: “Bu kapsamda öncelikle ülkemizin
uluslararası düzeyde rekabet avatanjı olan, mevcut durumda insan kaynağı, teknoloji ve fiziksel altyapı açısından
belirli kapasitesi bulunan ve savunma, ilaç-aşı, otomotiv,
bilgi ve iletişim teknolojileri gibi küresel değer zincirlerine
entegrasyonu kolay sektörlerin hedeflenmesi gerekmektedir. İkinci olarak, üniversitelerin bu saydığımız teknolojilere odaklanarak yeterli sayıda lisans, yüksek lisans ve
doktoralı insan kaynağı yetişmesi önem taşımaktadır. Özel
sektörün bu alanlarda yetişmiş nitelikli eleman çalıştırması, teknoloji adaptasyonu sağlaması ve teknoloji geliştirmesi kritik öneme sahiptir.”
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Mevzuat düzenlemeleri
uygulamalarda karşılık gördü

T

ürkiye’de Ar-Ge noktasında yeni bir dönem başladı.
Ar-Ge ve tasarım projelerini desteklemek amacıyla
önemli mekanizmalar geliştirildi. Özel sektörün ArGe faaliyetlerinin desteklenmesine yönelik bütün mevzuat
yenilendi ve sanayicilerin işlerini kolaylaştırıcı birçok uygulama devreye sokuldu.
Bunlardan biri de Ar-Ge ve tasarım merkezleri. Merkezlerle teknolojik bilgi üretim kapasitesini güçlendirme, yüksek
kalite ve standartlarda ürünler geliştirme ve nitelikli iş gücü
istihdamını artırmak hedefleniyor.
Ar-Ge ve tasarım merkezi kuran firmalara da önemli
destek ve muafiyetler sağlanıyor. Ar-Ge ve tasarım merkezi
kuran sanayi işletmeleri, kurumlar vergisi indiriminden, gelir vergisi stopajı teşvikinden, sigorta primi işveren hissesi
desteğinden, damga vergisi istisnasından ve gümrük vergisi
istisnası ile bir çok avantajdan yararlanabiliyor.
• Ar-Ge ve Tasarım Merkezleri, proje faaliyetleri kapsamında yaptıkları harcamaların yüzde 100’ünü Kurumlar Vergisi matrahından indirebilmektedir.
• Ar-Ge ve tasarım personeli ile destek personelinin Kanun kapsamındaki faaliyetleri karşılığında elde ettikleri ücretleri üzerinden hesaplanan sigorta primi işveren hissesi-

Geliştirme Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun”,
2016 yılında içeriğinde yapılan değişiklerle “Araştırma, Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında
Kanun” ismini aldı ve kapsamı tasarım üzerine çalışan, “tasarım merkezi” olarak anılan işletmeleri de içine alacak şekilde genişletildi.
1 Mart 2016’da yasalaşan Ar-Ge Reform Paketi olarak ifade edilen düzenlemede ikincil mevzuatlar da 10-11
Ağustos’ta yayınlandı. Böylece Ağustos itibarıyla Türkiye’de
Ar-Ge noktasında yeni bir dönem başlamış oldu. Sözkonusu
mevzuatsal düzenlemelerin asıl önemi uygulamada karşılık
görmesi oldu.
T.C. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın kanun için kısa
açıklaması şöyle: “Bakanlığımız; özel sektörde, tasarım yoluyla ülke ekonomisinin uluslararası düzeyde rekabet edebilir bir yapıya kavuşturulması için ürün veya ürünlerin işlevselliğini artırma, geliştirme, iyileştirme ve farklılaştırmaya
yönelik yenilikçi faaliyetlerin artırılması, tasarım personeli
ve nitelikli işgücü istihdamının artırılmasını desteklemek ve
teşvik etmek amacıyla 5746 sayılı Araştırma, Geliştirme ve
Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanunu yayımlamıştır.”

nin yarısı, Maliye Bakanlığı bütçesine konulacak ödenekten
karşılanır.
• Ar-Ge ve Tasarım Merkezleri için Kanun kapsamındaki
her türlü Ar-Ge ve yenilik faaliyetleri ile tasarım faaliyetlerine ilişkin olarak düzenlenen kağıtlardan damga vergisi alınmaz.
• Kanun kapsamında yürütülen Ar-Ge, yenilik ve tasarım
projeleri ile ilgili araştırmalarda kullanılmak üzere ithal edilen eşya, gümrük vergisi ve her türlü fondan, bu kapsamda
düzenlenen kağıtlar ve yapılan işlemler damga vergisi ve
harçtan istisnadır.
İndirim ve istisnalardan yararlanabilmek için Ar-Ge ve
destek personelinin Ar-Ge merkezinde çalıştığının fiziki kontrolünü yapacak mekanizmalarının da kurulması zorunlu.
İlk defa 2008 yılında yayınlanan 5746 sayılı “Araştırma ve

Özel sektör tarafından kurulacak Ar-Ge merkezlerinde
araştırmacı ve teknisyen statüsünde en az 15 kişinin istihdam edilmesi gerekiyor. Araştırmacılar en az lisans mezunu, teknisyenler ise meslek liselerinin tasarım, teknik, fen ve
sağlık bölümlerinden mezun olmalı.
Ar-Ge ve tasarım faaliyetlerinin yurt içinde gerçekleştirilmesi, Ar-Ge merkezlerinin ayrı bir birim şeklinde örgütlenmesi ve tek bir yerleşke veya fiziki mekan içinde yer alması
gerekiyor. Tasarım merkezlerinde tasarımcı ve teknisyen
statüsünde en az 10 personel istihdam edilmeli. Mühendislik,
mimarlık veya üniversitelerin tasarım bölümlerinden lisans
mezunları ya da tasarım alanlarında yüksek lisans yapanlar
tasarımcı statüsünde, meslek liselerinin tasarım, teknik, fen
ve sağlık programlarından mezun olanlar ise teknisyen statüsünde çalışabiliyorlar.
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Dereligil: Ar-Ge veya Tasarım
Merkezi kurgusunun ötesinde
‘kazandıran merkezler’

Ersin Dereligil
Destek Patent Yönetim Kurulu Üyesi
Marka ve Patent Vekili
Avrupa Patent Vekili

T

ürkiye 2023 vizyonu doğrultusunda ortaya konan
“teknolojik üstünlük, sürekli inovasyon, etkin tasarımlar, markalaşma, teşvik sistemleri ve güçlü sınai
haklar yönetimi” hedef ve başarı ölçütleri, artık standart ArGe veya Tasarım Merkezi kurgusunun ötesinde “Kazandıran
Merkezler” kurma ve yönetimini zorunlu kılıyor.

5746 sayılı Ar-Ge ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun ve 10 Ağustos 2016’da yayınlanan ilgili
yönetmelik hükümleri uyarınca Ar-Ge ve Tasarım Merkezlerine büyük imkanlar getiriliyor. Proje faaliyetleri kapsamında
yapılan tüm harcamaların vergi indirimine tabi tutulması, ilgili personel için işveren tarafından ödenen sigorta primlerinin yarısından tasarruf edilmesi, yine personel için %80-95
oranlarında gelir vergisi stopajı teşviki sağlanması, damga
ve gümrük vergisi istisnaları sağlanan önemli avantajlar
arasında.
Böylece, sistematik Ar-Ge projesi yürütme yeteneğine
sahip olan, Ar-Ge Merkezleri için en az 15, Tasarım Merkezleri için en az 10 tam zaman Ar-Ge/ Tasarım personeli çalıştıran, ayrı bir birim şeklinde örgütlenmiş özel bir mekan
içinde konumlanan, etkin Ar-Ge/Tasarım faaliyetlerinde bulunan firmalar ayrıcalıklı hale geliyor.
Tabi ki başarılı ve kazandıran bir Ar-Ge ve Tasarım Merkezi olmak ve özellikle de bunu sürdürebilmek kolay değil.
Zira değerlendirme kriterlerine sonuç üretmekte eklenince
patent ve buluş sayıları da beraber değerlendiriliyor olacak. Bu şartlar sağlanmadığı takdirde Ar-Ge ve tasarımdan
doğan haklar kaybedilecektir. Bunun için Ar-Ge ve Tasarım
Merkezi yöneticileri hedeflerini bu doğrultuda oluşturması
gelecek için çok daha yararlı sonuçlar doğuracaktır.
İşte bu noktada inovasyon ve yeni tasarımlarla kazanan
ve kazandıran, ulusal ve uluslararası arenada projeler ortaya koyan, doğru yol haritası ile ideal çalışma standartlarının
belirlendiği, etkin kontrol ve denetimin sağlandığı bir yapıyı
doğru kurmak, etkin çalıştırmak, iç ve dış kaynaklardan maksimum fayda elde etmek gerekiyor. İş alanınıza yönelik rakip
ve gelişen teknolojiler hakkında bilgilendirilmeniz, teknoloji
üretme ve izleme kapasitenizin güçlenmesi bekleniyor.
Kurduğunuz bu yapının sürdürülebilir olması için patent
okur yazarlığı kadar doğru bir inovasyon-kalite-yönetim organizasyonu ile bunların senkronize ve etkin olarak işlemesini sağlayan prosedürler şart. Yine çalışanlarınızın yanında
akademi ve tedarikçi çevreleriyle güvenilir ve yetkin hukuki
sözleşmelere sahip olmanız gerekiyor. Yeni Sınai Haklar Kanunu kapsamında işçi buluşları ve teşvik mekanizması konularının da ihmal edilmemesi gerekiyor.
Artık rekabetimiz yerel değil, global pazarlarda. Yeniden tekerleği keşfetmeye, el yordamıyla ilerleyerek zaman
ve kaynak israfına uğramaya kimsenin tahammülü yok. Her
zaman güvenilir ve tecrübeli danışmalarla ilerlemenizi öneriyoruz.

MART - NİSAN - MAYIS sayılarında Odavizyon dergisi ile ele aldığımız ‘Ar-Ge Merkezleri’ konusu için katkı sağlayan;
Anadolu Isuzu,
Destek Patent,
Ford Otomotiv,
Ar-Ge Merkezleri’ne teşekkür ederiz.
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Hayat Kimya,
Magna Seating,
Pakmaya,

Santa Farma İlaç,
Tayaş Gıda,
Tüpraş AŞ.,

Siemens Türkiye’deki Ar-Ge
çalışanlarının sayısı sürekli artıyor

S

iemens Türkiye’nin Ar-Ge birimi 1996
yılından bu yana faaliyet göstermektedir. Yerel pazara yönelik ürünler geliştirerek çalışmalarına başlayan birim,
2001 yılından bu yana global çerçevede ürün
geliştirme çalışmaları da yapmaktadır.
Bu birim çerçevesinde, sadece Orta Gerilim
Sistemlerine odaklanan ayrı bir Ar-Ge grubu,
2009’da Siemens’in Gebze Organize Sanayi
Bölgesi’ndeki tesisinde çalışmalarına başlamış, 2011 yılında da Siemens Gebze Ar-Ge
Merkezi’ne taşınmıştır. Bu birim, Siemens’in
enerji dağıtım kontrol ve otomasyon ekipmanları portföyünün arkasındaki en büyük
Ar-Ge gücünü oluşturmaktadır. Grup bünyesindeki bilgi birikimi (know-how) sürekli artırılırken, temel araştırma çalışmaları da yapılmakta ve en başarılı inovasyon örneklerinin
ortaya koyulmasına çalışılmaktadır.
Ar-Ge çalışmalarına büyük önem veren
Siemens Türkiye; İstanbul Kartal’daki Ar-Ge
Merkezi’nde, Ankara ODTÜ Teknokent’teki Ar-Ge kampüsünde ve Gebze’deki Ar-Ge Merkezi’nde görev yapan toplam
400’e yakın Ar-Ge uzmanıyla, Siemens’in global Ar-Ge ve
inovasyon stratejileri çerçevesinde faaliyet göstermektedir.

Teknolojik gelişmelerin ve beklentilerin artmasıyla birlikte, artmaktadır. Siemens Türkiye Ar-Ge organizasyonu,
ülkemizin güçlü insan kaynağı ile Siemens’in global iş ve etik
değerlerini bir araya getirerek, küresel pazardaki yenilikçi
rolünü daha da ileriye taşıyacaktır.

TAYSAD üyeleri Ar-Ge yatırımları
ile 2017’den umutlu

T

AYSAD Yönetim Kurulu Başkanı Alper Kanca, parite kaynaklı tüm kayıplara rağmen, sektörün Ar-Ge
yatırımları sayesinde tüm hedeflerine ulaşma iddiasını sürdürdüğünü söyledi.
Alper Kanca, “11 yıldır üst üste şampiyon olan otomotiv
sektörü, ihracatı olumsuz etkileyen etmenlere rağmen 2016
yılında 23,9 milyar dolar ihracat ile toplam ihracattan yüzde 16,8 pay aldı. Otomotiv Ar-Ge yoğun bir endüstri olarak
Türkiye’de ihracat uzmanlığına ulaşabilmiş nadir sektöreler
arasında yer alıyor. Bu nedenledir ki sektör, parite kaynaklı
kaybı bertaraf edebilecek potansiyele sahip” dedi.

- Ar-Ge merkezlerinin yüzde 28’i otomotiv
sektöründen

Ar-Ge konusunda odaklanılan noktanın değişmesi gerektiğinin altını çizen Alper Kanca, “Otomotiv üretiminde öne
çıkan ülkelere bakıldığında, inovasyonda önemli yer tutan
otomotiv sektörünün, diğer sektörlere kıyasla toplam Ar-Ge
harcamalarında daha yüksek paya sahip olduğunu görüyoruz. OECD verilerine göre, toplam Ar-Ge harcamaları için-

de otomotiv sektörünün aldığı yüzde 32’lik pay ile Almanya ilk sırada yer alıyor. Japonya ve Romanya yüzde 24 ile
Almanya’yı takip ederken, Türkiye’de bu rakamın yüzde 14
seviyesinde olduğunu görüyoruz.
Ar-Ge konusunda gelişmiş ülkeler, sektöre değil; sektörleri dönüştürecek teknolojilere odaklanıyor. Özellikle bizim
gibi kaynak kısıtı olup aynı zamanda hızlı bir dönüşüme ihtiyacı olan ülkelerde, inovasyon hedefini, bu yeni teknolojilerin transferi ve yaygınlaştırılması etrafında tanımlamak
gerekiyor” dedi.
Alper Kanca, “Geçtiğimiz yıl Ar-Ge Reform Paketi,
TAYSAD’da yapılan bir toplantı ile açıklandı. Sektörün Ar-Ge
çalışmalarını hızlandıracak bir gelişme olarak gördüğümüz
bu paket ile teşvikler arttı. Uzmanlar bu yasal düzenlemeyle,
hali hazırda yüzde 1 seviyesinde olan Türkiye’nin Ar-Ge harcamalarının, yüzde 3’e çıkacağını öngörüyor. TAYSAD üyeleri ise, hali hazırda cirolarından ortalama yüzde 2,5-3’lük bir
payı Ar-Ge’ye ayırıyor. Yani Türkiye ortalamasının yaklaşık
3 katı. Sağlanan teşvikler ile bu oranın daha da artacağı ve
daha fazla katma değer yaratılacağına inancımız tam.” dedi.
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Kocaeli Sanayi Odası, meslek
komitesi üyelerini ödüllendirdi
Kocaeli Sanayi Odası, 6-7 Mayıs tarihlerinde İstanbul The Grand
Tarabya Otel’de gerçekleştirdiği 7. Dönem 9. Müşterek Toplantısı’nda
başarılı meslek komitelerini ödüllendirdi.

6

-7 Mayıs tarihlerinde İstanbul The Grand Tarabya Otelde gerçekleştirilen Kocaeli Sanayi Odası
(KS0) Meslek Komiteleri 7.Dönem 9.Müşterek
Toplantısı, Piri Reis Üniversitesi Rektörü ve Türkiye Varlık
Fonu Yönetim Kurulu Üyesi Prof.Dr.Oral Erdoğan ve İTÜ
Nükleer Araştırmalar Ana Bilim Dalı Başkanı Prof.Dr.Beril
Tuğrul’un sunumları ile beraber gerçekleştirildi.
Meslek Komiteleri Müşterek Toplantısı’nda ilk sözü
alan KSO Genel Sekreteri Memet Barış Turabi, program
akışı hakkında bilgi verdi.
KSO Meclis Başkanı Hasan Tahsin Tuğrul, bugüne kadar
gerçekleştirilen Meslek Komiteleri Müşterek Toplantıları
hakkında bilgi aktarımında bulundu. 7.Dönemin ilk Toplantısının 1-2 Haziran 2013 tarihinde “Kocaeli Sanayi Odası
Ana Hedefleri Tespit Çalıştayı” konusunda 70 meslek
komite üyesinin katılımı ile Wellborn Otel’de gerçekleştirildiğini hatırlatan Tuğrul, bugün 9.toplantıyı düzenlemekten
mutluluk duyduğunu söyledi.
KSO Başkanı Ayhan Zeytinoğlu konuşmasında görev
yaptığı ilk ve ikinci dönem hedef ve sonuçlarını değerlendirdi. Başkan Zeytinoğlu, “Birinci dönem (2009-2013) ana
hedeflerimiz Oda hizmetlerimizi KOBİ’lere yaymak, Odamızın kurumsal kapasitesini güçlendirmekti. 2009’da 3,8 milyon TL olan bütçemiz 2012’de yüzde 30 artarak 5 milyon
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TL oldu. İkinci dönem(2013-2017) ana hedeflerimiz, Ar-Ge,
İnovasyon ve Sektörel Projelerin geliştirilmesi, Ulusal Etki
Yaratmak, Mesleki Eğitimde aktif rol oynamak, Kocaeli
Sanayi Odası ve Kocaeli sanayi algısını yükseltmek, Odamızın kurumsal kapasitesini güçlendirmek ve kaynaklarını
çeşitlendirmekti.” dedi. 2009’dan bu yana Oda bütçesinin
3 kat büyüdüğünün altını çizen Zeytinoğlu, 2017 bütçesinin
12 milyon TL gerçekleşmesini beklediklerini söyledi.
- Kocaeli’de fuarcılığı başlattık

Kocaeli Sanayi Odasında ikinci dönem içersindeki
faaliyetlerini özetleyen Zeytinoğlu, “Bu dönemde çeşitli
konularda 227 adet bilgilendirme toplantısı düzenledik.
KOBİ’lerin gelişimi kapsamında tedarikçi geliştirme ve Score programları, MatchForIndustry etkinliği. Çeşitli yurtdışı
fuar ve heyet ziyaretleri düzenlendi. Savunma sanayi yerlileştirme projesi ve nükleer santral kümelenme projeleriyle sanayide kümelenme faaliyetlerini başlattık.” dedi.
2013 yılından bu yana 18 kere bakan ağırladıklarının

altını çizen Zeytinoğlu, “Aynı dönemde 6 bürokrat, 39
vizyoner konuşmacı ağırladık. 400 konuda 91 adet görüş
dosyası hazırladık. 2013 yılında SANTEK fuarını düzenleyerek Kocaeli’de fuarcılığı başlattık. 1995 yılından bu yana
düzenlediğimiz Çevre Ödüllerini 2016 yılında Türkiye geneline açtık. 2008 yılından bu yana düzenlediğimiz Sektörel
Performans Ödülleri organizasyonumuzu 2014 yılında
Marmara Bölgesi’ne açtık. “ dedi.
Sosyal sorumluluk kapsamında 3 büyük konser, 9 adet
müzik dinletisi ve 19 adet sergi düzenlediklerini de belirten Ayhan Zeytinoğlu, AB Bilgi Merkezi olarak bölgesel ve
ulusal etkinlikler düzenlediklerini kaydetti.
Konuşmasında KSO’nun Sosyal Projesi olan “Bizimköy”
hakkında yapılan çalışmalardan da bahseden Başkan
Zeytinoğlu, “2013 yılında 58 olan engelli istihdamını bugün
101’e çıkardık. 2015 yılında Dünya Odalar Federasyonu’nun
(WCF) düzenlediği Dünya Odalararası Proje Yarışması’nda
Bizimköy, 39 ülkenin 79 projesi ile yarışarak ‘En İyi İş Yaratma & İş Geliştirme Projesi’nin sahibi oldu.” dedi.
- Erdoğan ve Tuğrul sunum yaptılar
Kocaeli Sanayi Odası Meslek Komiteleri Müşterek
toplantısına konuk konuşmacı olarak katılan Piri Reis Üniversitesi Rektörü ve Türkiye Varlık Fonu Yönetim Kurulu
Üyesi Prof.Dr.Oral Erdoğan “Güncel Ekonomik Gelişmeler
ve Korelasyonlar” konusunda görüşlerini aktardı. Diğer

bir konuk konuşmacı olan İTÜ Nükleer Araştırmalar Ana
Bilim Dalı Başkanı Prof.Dr.Beril Tuğrul , “Enerji Politikaları”
konusunda bir sunum gerçekleştirdi.
- 22.Meslek Komitesi 2 ödülün sahibi oldu
Meslek Komitelerinde başarı sağlayan üyelerin ödülleri
KSO Başkanı Ayhan Zeytinoğlu ve KSO Meclis Başkanı Hasan Tahsin Tuğrul tarafından verildi.” En Fazla Katılım”,” En
Fazla Öneri getirme”, “En fazla Görüş bildirme” , “En Fazla
alınan kararları sonuçlandırma” olarak 4 ayrı kategoride

9 ve 10’ncu Meslek Komiteleri (Boya ve Sanayi Gazları
Sanayi Grubu) ile (Temel Kimyasal Ürünler Sanayi Grubu)
ödüllerin sahibi oldu.
3.Meslek Komitesi (Hazır Yemek ve Şekerleme Sanayi
Grubu) “En Fazla Faaliyet Yapan Komite” ödülünü aldı.
22.Meslek Komitesi, (İşlenmiş Metal Ürünleri Sanayi Gurubu) , “En Fazla üye ziyareti yapan” ve “En Fazla
Müşterek Toplantıya Katılım sağlayan” kategorilerinde iki
ödülün sahibi oldu.
- Tekne turu ile boğaz keyfi

Toplantıya aileleri ile beraber katılan KSO üyeleri günün
sonunda tekne turu yaparak Boğaz’ın keyfini çıkardılar. Turun sonunda katılımcılar “Gala Yemeği”nde biraraya gelerek geceyi tamamladılar.
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Başkan Zeytinoğlu:

İlimiz, 19 bin 667 kişi ile
nüfusa oranla istihdamda ilk sırada

“
Yabancı
yatırımcının
güvenini kazanmak için
yeniden üretime odaklanmalı ve üretimin önündeki
engelleri kaldırmalıyız” diyen Zeytinoğlu, “AB üyeliği
hedefine yeniden odaklanmalı ve Gümrük Birliği
modernizasyonu ile Avrupalı yatırımcıların ülkemize gelmesinin önünü açmalıyız. Gümrük Birliği’nin
kapsamının
hizmetler,
tarım ve kamu alımlarını
kapsayacak şekilde güncellenmesi çalışmalarına
başlamalıyız.

”
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Kocaeli Sanayi Odası (KSO) Nisan ayı
meclis toplantısında konuşan KSO Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, “İŞKUR verilerine
göre yılın ilk çeyreğinde Kocaeli’deki istihdam 19 bin 667 kişi arttı. İlimiz, istihdamın
nüfusa oranlandığında ilk sıraya çıkıyor.
Özellikle işe yerleştirmedeki canlanma
çok dikkat çekici. İşe yerleştirme şubat ve
mart aylarında önceki yılların iki katını aşmıştır” dedi
Kocaeli Sanayi Odası Nisan ayı meclis
toplantısı gerçekleştirildi. Meclis toplantısına Hasan Tahsin Tuğrul başkanlık yaptı.
Toplantıya KSO Başkanı Ayhan Zeytinoğlu
ile meclis üyelerinin yanı sıra konuşmacı olarak Türkiye Kalite Derneği Başkan
Yardımcısı ve Polisan A.Ş. Genel Müdürü
Necati Bülent Hakoğlu ve 23. Meslek Komitesi “Genel Amaçlı Makine İmalatı Sanayi Grubu” Komite Başkan Yardımcısı ve
Sistem Teknik Sanayi Fırınları A.Ş. Yönetim

Kurulu Başkanı Mehmet Özdeşlik katıldı.
GELECEK İÇİN EKONOMİYE
ODAKLANMALIYIZ
KSO Başkanı Ayhan Zeytinoğlu meclis toplantısında gerçekleştirdiği konuşmasında, “Öncelikle, Tunceli’de düşen
Sikorsky helikopter kazasında, hayatını
kaybeden 12 şehidimize, Allah’tan rahmet,
yakınlarına ve tüm ülkemize baş sağlığı
dileyerek sözlerime başlamak istiyorum.
Geçtiğimiz pazar günü referandum sürecini tamamladık.Demokratik süreç işlemiş
ve tamamlanmıştır. Cumhurbaşkanlığı sistemine geçişi öngören Anayasa değişikliği
paketi milletimiz tarafından kabul edilmiştir. Referandum sonuçlarının ülkemiz için
hayırlı olmasını diliyoruz. Artık gelecek için
ekonomiye odaklanmalıyız” dedi.
VİZESİZ SEYAHAT İSTİYORUZ
“Yabancı yatırımcının güvenini kazan-

mak için yeniden üretime odaklanmalı
ve üretimin önündeki engelleri kaldırmalıyız” diyen Zeytinoğlu, “AB üyeliği
hedefine yeniden odaklanmalı ve Gümrük Birliği modernizasyonu ile Avrupalı
yatırımcıların ülkemize gelmesinin önünü açmalıyız. Gümrük Birliği’nin kapsamının hizmetler, tarım ve kamu alımlarını kapsayacak şekilde güncellenmesi
çalışmalarına başlamalıyız. Bu sürecin,
ülkemizin orta gelir tuzağından çıkması
için, çok önemli fırsat olduğuna inanıyoruz.Tabii biz bunu yaparken, Avrupa
Birliği de üzerine düşenleri yapmalıdır.
Avrupalılardan, vizesiz ve taşıma kotasız seyahat istiyoruz” ifadelerini kullandı.
BÜYÜME ORANLARI OLUMLU
BİR İŞARET
Büyüme oranlarına dair değerlendirmelerde bulunan KSO Başkanı Ayhan
Zeytinoğlu, “Son çeyrek büyüme oranımız yüzde 3,5 oldu. 2016 yılı büyüme
oranımız ise yüzde 2,9. Çıkan sonuç
ekonomimiz bakımından, gelecek adına
olumlu bir işarettir.1 5 Temmuz darbe
girişimi ile birlikte ekonomide ciddi bir
kırılma yaşandı. Üçüncü çeyrekte ekonomimiz yüzde 1,3 küçülmüştü. Son
çeyrekteki toparlanma, sanayi kesimi
tarafından memnuniyetle karşılanmıştır. Ne yazık ki 2016 yılında da tüketimle
büyüdük. Uzun vadeli ve sürdürülebilir
büyümeyi güçlendirmemiz gerekiyor.
Bunun için de rekabetçiliğimizi ve verimliliğimizi artırmamız lazım” şeklinde
konuştu.
TARIM SEKTÖRÜNDE GERİLEME
“Kapasitelerdeki artışın otomotiv,
kimya, plastik ve kauçuk sektörlerinde, ancak makine, petrol ürünleri ve
elektronik imalatı sektörlerinde azalış
olduğunu görüyoruz” diyen Zeytinoğlu,
“2016 yılı işsizlik oranı yüzde 10,9 olarak açıklandı. Kocaeli, Sakarya, Yalova,
Düzce ve Bolu’dan oluşan TR 42 Bölgesi
sanayinin yarattığı istihdam kapasitesi bakımından üçüncü sırada yer aldı.
Türkiye’nin en büyük sanayi bölgelerinden biri olan TR 42 Bölgesinde toplam
istihdam; 1 milyon 342 bin kişiden 1 milyon 303 bin kişiye düştü. Bölgemizde
2016 yılında; sanayi istihdamı aynı seviyede, tarım sektöründe yüzde 24 gerileme ve hizmetler sektöründe ise yüzde 3 artış olduğunu gördük. İstihdam
seferberliği sonuçlarının ortaya çıkması
ile beraber, özellikle sanayi sektöründe istihdam artışının gerçekleşeceğini
bekliyoruz” diye konuştu.

reğinde Kocaeli’deki istihdam 19 bin
667 kişi arttı” diyen Zeytinoğlu, “Sayısal
olarak üçüncü sırada olan ilimiz, istihdamın nüfusa oranlandığında ilk sıraya
çıkıyor: Kocaeli binde 11, İstanbul binde
4, İzmir binde 6 Başlatılan seferberlik,
istihdamda ciddi canlanmaya sebep
oldu. Özellikle işe yerleştirme tarafındaki canlanma çok daha dikkat çekici.
İşe yerleştirme şubat ve mart aylarında
önceki yılların iki katını aşmıştır. Kocaeli
Sanayi Odası olarak ilimizin istihdama
seferberliğine olan duyarlılığından ötürü, tüm sanayicilerimize teşekkür ediyoruz” değerlendirmesinde bulundu.
SURİYELERİN ETKİSİ VAR
Yılın ilk ayının (Ocak) işsizlik oranı
yüzde 13 .Bu oranın son artış olduğunu
tahmin ettiklerini ifade eden Zeytinoğlu, “Genç nüfusta işsizlik oranının yüzde
19,2’den yüzde 24,5’e çıkması, istihdam
sorununun önemini ortaya koyuyor.
Önümüzdeki aylarda hem sezonsal,
hem de istihdam seferberliğiyle düşüşe geçeceğini bekliyoruz. Suriyelilerin
tabi ki etkisi var” değerlendirmesinde
bulundu.
İHRACAT MART AYINDA REKOR KIRDI
İhracat rakamlarına ilişkin açıklamalarda bulunan Zeytinoğlu, “İhracat
(Mart) 14,5 milyar dolar (yüzde 14 arttı),
İthalat 19 milyar dolar (yüzde 7 arttı) 12
aylık ihracatımız 145,8 milyar dolar oldu.
Orta Vadeli Programda 153,3 milyar dolar olarak öngörülüyor. Bu hızla gidersek
hedefi aşabiliriz. Diğer taraftan dış ticaret açığı yüzde 10 gerileyerek 4,5 milyar
dolar oldu. İlimiz ihracatı da mart ayında rekor kırdı 1,9 milyar dolar (yüzde 14
arttı) En fazla artış gösteren sektörler
otomotiv ve kimya başta olmak üzere
demir, çelik, elektrik, elektronik,İthalat

ise 3,8 milyar dolar olarak gerçekleşti.
(yüzde 3,3 arttı)” dedi.
SANAYİ ÜRETİMİNDEKİ ARTIŞ
“Şubat’ta sanayi üretimindeki, yıllık
yüzde 1 artışı olumlu değerlendiriyoruz”
diyen KSO Başkanı Ayhan Zeytinoğlu,
“Üretimdeki canlanmanın önümüzdeki
aydan itibaren ivmeleneceğini bekliyoruz. Dayanıklı tüketim malı kaleminde aylık yüzde 5,1, yıllık yüzde 5,8 artış
olduğunu görüyoruz. Buradaki artışa
şubat ayındaki ÖTV indirimlerinin, katkı sağladığını düşünüyoruz. Sermaye
mallarındaki yüzde 5,5 oranındaki artışı,
yatırımlar açısından olumlu değerlendiriyoruz. Mart ayı bütçe açığı -19,5 milyar
TL. Geçen yıl aynı dönemde 46 milyon
TL bütçe fazlamız vardı. Gelirler eksi
yüzde 3, Giderler artı yüzde 25” değerlendirmesinde bulundu.
DAHA TEDBİRLİ OLMALIYIZ
Zeytinoğlu sözlerini, “Sayın Bakan,
gelirler tarafındaki azalış nedenlerini
şu şekilde açıkladı: Ertelenen sosyal
güvenlik primlerinin geçici etkisi, Ekonomiyi canlandırmak için uygulanan
vergi indirimleri, Yeni istihdamlardan
teşvik amaçlı alınmayan sosyal güvenlik primleri ve vergiler, Ekonomide canlanmaya yönelik geçici alınan bu tedbirleri memnuniyetle karşılıyoruz.Diğer
taraftan, denk bütçeyi önemsediğimizi
sık sık dile getiriyoruz. Denk bütçe ya
da bütçede fazla verirsek, yapısal reformların hayata geçirilmesinde elimiz
güçlenir. Bu nedenle giderler tarafında
daha tedbirli olmamız gerektiğini düşünüyoruz” diyerek sözlerini noktaladı.
Meclis toplantısının sonunda Zeytinoğlu tarafından Bizim Köy’e katkılarından
dolayı Belgin Madeni Yağlar A.Ş adına
Bülent Araslı’ya plaket takdim edildi.

İSTİHDAM 19 BİN KİŞİ ARTTI
İŞKUR verilerine göre yılın ilk çey-
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Necati Bülent Hakoğlu: Mükemmellik

yolculuğuna hazır mısınız?
KSO Oda Meclisi toplantısında KalDer’in faaliyetlerini anlatan Türkiye
Kalite Derneği Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Necati Bülent Hakoğlu KSO üyelerini ‘Mükemmellik Yolculuğu’na çağırdı

“

Necati Bülent Hakoğlu: Sürdürülebilir
bir rekabetçi güce
sahip olmak Uluslararası kabul gören
bir stratejik yönetim modelini tanıma,
ulusal kalite hareketi
programına katılarak
rekabet gücünü arttırma, sektörde rekabetçi konumda olan
mükemmel kuruluşların deneyimlerinden yararlanmak anlamına geliyor.” dedi.

”

Türkiye Kalite Derneği Yönetim Kurulu
Başkan Yardımcısı ve Polisan A.Ş. Genel
Müdürü Necati Bülent Hakoğlu, Oda Meclisi toplantısında yöneticisi olduğu Türkiye
Kalite Derneği’nin faaliyetlerini tanıttı.
Kocaeli Sanayi Odası’nın Avrupa Kalite
ödülünü alan tek sanayi odası olduğunu
hatırlatan Necati Bülent Hakoğlu: “Kocaeli Sanayi Odası’nın bu kimliği ile KalDer
ile birlikte iş yapması çok çok anlamlı. Sanayi Odası böyle bir mükemmellik yolculuğunda bir ödül alarak belli bir başarıyı
yakalamışken tabiî ki meclisimizin değerli
üyelerinin de, kendi kurumlarında bu mükemmellik yolculuğunun temel taşları
olan bu modeli benimsemeleri ve bunu da
KalDer’e üye olarak başlatmalarını özellikle rica ediyorum.” dedi.
“KalDer ile Kocaeli Sanayi Odası’nın
imzaladığı işbirliği protokolü imzaladı. Bu
protokol çerçevesinde de Doğu Marmara
KalDer temsilciliği Kocaeli Sanayi Odasında oluşturuldu.” şeklinde konuşan Necati
Bülent Hakoğlu; “KalDer olarak misyonumuz, mükemmellik kültürünü yaşam
biçimine dönüştürerek ülkemizin rekabet
gücünün ve refah düzeyinin yükseltilmesine katkıda bulunmak ki biraz önce hep

konuşuyoruz. Avrupa Birliği standartlarını yakalamak, ihracatımızı yükseltmeyi
konuşuyoruz. Böyle bir rekabet gücünü
yakalamadan bu seviyelere gelmemiz
gerçekten mümkün değil. Yani sadece
ekonomik gelişmeyle de olmaz. Belli bir
kültür değişimiyle beraber olması lazım ki
firmalar sürdürebilirliği sağlayabilsinler.”
dedi.
KalDer’in 2 günlük bir çalıştay sonrasında 2030 vizyonunu belirlediğini anlatan
Necati Bülent Hakoğlu: “Buna göre ülkemizde sürdürülebilir iş ve yaşam kalitesine yön gösteren, dönüşüme liderlik eden,
bir sivil toplum kuruluşu olmak vizyonu
benimsendi. KalDer’in İstanbul’da merkez, Ankara’da bir şubesi, Bursa, Eskişehir,
İzmir’de şubeleri var. Ayrıca Trakya, Doğu
Marmara ve Kayseri’de de temsilcilikleri
bulunmakta. Şu anda 859 üye kuruluşumuz var. 432’de bireysel üye var. Çünkü
KalDer’e bireysel üye olmak da mümkün. “
Hakoğlu KalDer’e üye olmanın anlamını
da şu şekilde özetledi: “Mükemmellik kültürünü benimseyen, bunu yaşam biçimine
dönüştürerek sektöründe sürdürülebilir
rekabetçi bir konuma ulaşmayı başaran
kuruluşların yer aldığı bir ilişki ağının üyesi

olmak. Burada tabi altını çizmek istediğim husus sürdürülebilir rekabet. Yani
eğer bir kurumsal yapıya ulaşmamışsanız rekabetinizi sürdürmeniz mümkün değil. Belirli bir strateji belirlememişseniz rekabetinizi sürdürmeniz
mümkün değil. Bütün bunları ölçmüyor
ve iyileştiremiyorsanız sürdürebilirliğinizi gerçekten devam ettirmeniz mümkün değil. Bunu da başlatmak için biz
bir ulusal kalite hareketi aksiyonu var
KalDer’in. Bu epey zamandan beri yürütülen bir husus. KalDer üyesi olmakla
bu ulusal kalite hareketini de bir yerde
başlatmış oluyoruz.
Evet, KalDer’e üye olmak ne demiştik? Sürdürülebilir rekabetçi bir güce
sahip olma imkanı elde etme, kurumsallaşma çabalarına destek sağlama.
Çünkü kurumsal hale gelmeden yine
sürdürülebilir olmamız pek mümkün
olmayacak. Uluslararası tanınma programlarından yararlanma, ulusal kalite
hareketine destek verme, ülkemizin
rekabet gücünün ve refah düzeyinin
yükseltilmesine katkıda bulunma.Tabi
kuruluşlar teker teker eğer sürdürülebilir rekabetçi konuma gelirse ülkenin
de refah düzeyi haliyle yükselecektir.
Ve ülkemizin yaşam kalitesini arttırmada rol üstlenme.Yani bu sadece kuruluşlarla kalmıyor tabi kuruluşlarda
çalışanların da kalitesi yükseldiği için
ülkemizin de yaşam kalitesi yükselmiş
oluyor.”
Necati Bülent Hakoğlu sürdürülebilir rekabetçi güce sahip olmanın açılımını hakkında da şu bilgileri verdi:
“Uluslararası kabul gören bir stratejik yönetim modelini tanıma, ulusal
kalite hareketi programına katılarak
rekabet gücünü arttırma, sektörde
rekabetçi konumda olan mükemmel
kuruluşların deneyimlerinden yararlanma. Bu en son cümle gerçekten çok
önemli. KalDer bunu çok güzel başarıyor. Ödül almış veya belirli seviyelere
gelmiş kuruluşlar bir araya gelip çalıştaylar yapıyorlar. Ve bütün açıklıklarıyla birbirlerinden faydalanıyorlar. Bu
da kurumlar arası öğrenme olayını çok
güzel bir şekilde sergiliyor ve örnek bir
çalışma modeli oluşturuyor.
Sürdürülebilir rekabetçi güce sahip
olmak için hangi araçları kullanıyoruz
biz? Öncelikle Avrupa Kalite Mükemmellik modelini kullanıyoruz ki işte biraz önce söylediğim gibi Kocaeli Sanayi
Odası bu konuda hakikaten rol model
oldu ve bu ödülü aldı.
Ulusal Kalite Hareketi programına
katılabiliyoruz. Kurumsal ve kişisel gelişim eğitimleri var. Bir mükemmellik
akademisi var. Burada da altını çizmek
istediğim husus bu akademi, burada
yer alan eğitimciler sadece akademik

dünyadan gelmiş değil bizzat bizim
içimizde çalışmış, pratikleri yaşamış
yöneticiler bu eğitimleri verdikleri için
inanın çok çok faydalı eğitimler haline geliyor. Yani dışarıdan herhangi
bir kuruluştan aldığınız akademik bir
eğitim yerine eğer firmalarda bu işin
mutfağında yetişmiş ve bütün sorunları yaşamış kişilerden eğitim aldığınız
zaman bu interaktif eğitimler inanın
kuruluşlara çok ciddi faydalar sağlıyor.
KalDer’in diğer kuruluşlardaki farkı bu.
Kurumsal yönetim ve sistem geliştirme rehberliği veriliyor. Kıyaslama çalışmaları yapılıyor ki biraz önce
söyledim bunu. Kongre, sempozyum,
etkinlikler ve kuruluş ziyaretleri her yıl
KalDer özellikle İstanbul Merkez Şubesi çok büyük bir kongre düzenliyor. Kasım ayında 2 bin 500 kişi falan katılıyor
bu kongreye. Onun dışında Ankara’da,
Bursa’da, İzmir’de kongre düzenleniyor. Bunlara da sanayi Kuruluşlarımız
büyük ölçüde katılıyor. Bu kongrelere
yurtdışından ve yurtiçinden çok değerli
konuşmacılar geliyor. Yani dünya nereye gidiyor o kongrelerle bunları da görme imkânı buluyoruz. Ayrıca KalDer’in
süreli ve genel yayınları da mevcut.
Sürekli gelişim ve mükemmellik yolculuğuna baktığınız zaman, bu
yolculuk da kuruluşlar sistematik bir
iyileştirmeye, kendi kuruluşlarında öz
değerlendirme yapmaya ki bu öz değerlendirme yaparken biraz sonra göstereceğim ölçüm modelini kullanıyoruz. Bu suretle toplam kalite kültürünü
yaratarak sürdürülebilir rekabetçi bir

kurumsal yapının oluşumunu ve gelişimini sağlıyor. Hep konuşmamın başından beri söylüyorum. Eğer bir şirkette
kurumsal yapı olmamışsa onun sürdürülebilir rekabetçiliğe erişmesi mümkün olamayacaktır. Bir yerde kopacaktır. Bunun da aşamaları var. Burada çok
fazla bahsetmek istemiyorum. KalDer
üyeliği, ulusal kalite hareketine katılım,
öz değerlendirme ve dış değerlendirme, eğitim rehberlik ve mükemmellik
aşamalarını geçerek ödül ve sürekli
geliştirme prosesini tamamlamış oluyoruz.”
Necati Bülent Hakoğlu ‘Mükemmellik Modeli hakkında da şu değerlendirmeleri yaptı:
“Mükemmellik modelinden kısaca bahsedecek olursak bir şirketin olmazsa olmaz girdileri var biliyorsunuz.
Liderlik olmadan bir şirket yönetilmesi
mümkün değil. Şirketimizde başka neler var? Çalışanlar var. Çalışanların yönetimi çok önemli. Şirketler stratejileri
yapmazsa, bu stratejileri takip etmezse yönlerini bulamazlar. Dolayısıyla
strateji yönetimi çok önemli. Şirketlerin
kaynakları ve işbirliği yaptığı kuruluşlar var. Bunların yönetim modelleri çok
önemli.En sonunda da şirketin süreçleri
var. Bu süreçlerin çok iyi yönetiliyor ve
ölçülüyor olması lazım. Eğer biz bunları çok iyi yönetiyorsak çalışanlarla ilgili,
müşterilerle ilgili, toplumla ilgili en sonunda da işimizin finansal sonuçlarıyla ilgili istediğimiz verilere, istediğimiz
sorunlara erişmemiz mümkün. Tüm
bunları yapabilmemiz için de öğrenme,
yaratıcılık ve yenileşmede çok ciddi değer ve emek vermemiz gerekiyor. Bu
konuda önem vermemiz gerekiyor.
Biz mükemmellik modelinde biraz
önce gösterdiğim şeyleri belirli kriterlere göre ölçüyoruz. Firmamız neredeydi,
nereye gitmesi gerekiyor. Bütün bunları bir yol haritası haline getiriyoruz.
Gördüğünüz gibi mükemmelliğin temel
kavramları hepimizin bildiği şeyler bunlar. Müşteriler için değer yaratma, sürdürülebilir gelecek yaratma, kurumsal
yetenekleri geliştirme, yaratıcılık ve yenileşimden yararlanma, vizyonlarımızı,
misyonumuzu belirleme ve de firmayı
çevik bir şekilde yönetme olarak tanımlayabiliyoruz. Bizim Sanayi Odamız
mükemmellikte Türkiye mükemmellik
ödülünün dışında Avrupa mükemmellik ödülünü de aldı. Ama ödül almak
da yetmiyor. İnanın önemli olan bunu
sürdürebilmek. Ödül her zaman için bir
araçtır. Önemli olan o kurumsal yapının
bu dediğimiz modelin uygulanarak sürekli iyileştirilmesi. Evet, mükemmellik
yolculuğuna başlamaya hazırsanız sizi
KalDer’e üye olmaya davet ediyorum.
Teşekkür ederim.

[oda meclisi ►

Mehmet Özdeşlik: Ülkemizin ve firmaları-

mızın önündeki duvarları aşmalıyız
KSO Oda Meclisi toplantısında Know How ve inovasyonun önemi hakkında bilgiler veren Mehmet Özdeşlik dünya uygulamalarından da örnekler vererek firmalara yol gösterdi

“

Mehmet Özdeşlik:
“Ülkeler gibi firmalarımızın da önünde belirli
duvarlar var. Bu duvarı
aşmak için Ar-Ge yaparak katma değeri daha
yüksek ürünler yapma
şansımız var. Muhakkak yapmamız lazım.
Ar-Ge
merkezlerinin
kurulması, desteklenmesi bu da gerçekten
önemli. Veya uzman
danışmanlığı kullanarak daha kısa sürede
aşıp Ar-Ge’yle ikinci duvarı aşmaya çalışabiliriz.”

”

KSO 23. Meslek Komitesi Başkan Yardımcısı ve Sistem Teknik Sanayi Grubu
Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Özdeşlik
KSO Oda Meclisi toplantısında 23. Meslek
Komitesi olarak firmaları ziyaret ettiklerini, firmaların sorunlarını belirlemeye çalıştıklarını anlatarak sorunların çözümünde ‘know how’ın önemine dikkat çekti.
“Aslında sorunlar hepimizin bildiği
sorunlar. İşte finans sorunu, eleman bulamama sorunu, kalifiye mavi yaka bulamama sorunu, belirsizlik sorunu, bunun
dışında karsızlık sorunu da var tabii. İşte
bu sorunlar için firmalarımıza nasıl yardımcı olabiliriz diye düşündük.” şeklinde
konuşan Mehmet Özdeşlik devamla şunları söyledi:
“Şunu gördük. know-how aslında kusura bakmayın İngilizce tabir olduğu için
inovasyon, onun karşılığı teknik bilgi olarak ama tam da karşılamıyor. Yani teknik
bilgilerle bazı şeylerin çok rahat aşıldığını gördük. Dolayısıyla firmalarımızın
hem mesleki olarak, hem yönetsel olarak
know-how’ını artırmamız gerektiğini tespit ettik. Bu konuda neler yaptık? Yani öncelikle katma değeri yüksek ürünler üreterek firmalarımızın karlılığını arttırarak

yatırım yapmamız lazım. İnsana yatırım,
alt yapıya yatırım. Dolayısıyla bizim karlılığı arttırmaya ihtiyacımız var. Bunun için
de ne gerekiyor. Bir defa bilgi gerekiyor.
Bu bilgiye nasıl ulaşacağız? Bilgi deneme,
yanılmayla tecrübeyle de kazanılabiliyor.
Ama çok yavaş oluyor.
Bunun dışında bilgiye lisans alarak da
şey yapabilirsiniz. Hızlı fakat pahalı bir
yöntem ve lisansın da bazı sınırlamaları
olabiliyor. Size pazar olarak veya ilerleme
olarak da sınırlayabiliyor.
Yetkin, uzman danışmanlar tutarak
bilgiye daha hızlı ulaşabiliyoruz. Biz firma
olarak bundan çok yararlandık. Dünya çapında tanınmış danışmanlarımız oldu. Bu
bir şans, tanışma fırsatı elde ettik.Hem
teknik olarak hem de pazarlama anlamında ve gittiğimiz zaman bir ülkede o kişiyle
birlikte gitmenin yararlarını çok gördük. “
Günümüzde rekabetin hızlandığını
anlatan Mehmet Özdeşlik şöyle konuştu:
”Şimdi çağımızda çok hızlı ve çok acımasız bir yarışma var. Sadece danışmanlarla gelebileceğimiz yerler belli. Yani onun
üzerine kendi Ar-Ge’mizi ciddi bir şekilde
yapmamız gerekiyor ki teknolojinin son
sınırlarını zorlayabilelim. Fakat bu da ye-

terli değil.
İnovasyon, yani mevcudu sorgulamak, yeni ve farklı çözümler bularak bu
çözümlerle ilerlemek demek bir yerde.
Dolayısıyla önce biz know-how diye
başlamıştık ama inovasyonsuz knowhow’un bir şey ifade etmeyeceği için
sunumumuzu know-how ve inovasyon olarak belirledik. Şimdi bu konuda
çalışırken şunu da gördük. Ülkeler ve
firmalar hem yönetsel olarak hem finansal kaynakların kullanımı anlamında ve hedefler olarak birbirlerine çok
benziyorlar.”
Ülke uygulamalarından da örnekler
veren ve Türkiye açısından orta gelir
tuzağından söz eden Mehmet Özdeşlik
şöyle konuştu:
“Şimdi önümüzde bir 10 bin dolar
duvarı var. Onun arkasında daha yüksek bir 20 bin dolar duvarı var, onun
arkasında 40 bin dolar. Belli ülkeler
bunları aşmış durumda. Diğerleri bu
tarafta veya arada. Bunları nasıl aşacağız? Şimdi ülkelerin kaynaklarına baktığımız zaman ülkeler neleri kullanıyor.
Doğal kaynakları, demografig yapı, jeopolitik kaynaklar. Bunlar ülkelerimizin
kaynakları. Bunlarla birlikte biz inşaat,
tekstil, geleneksel otomotiv diyelim bu
tür teknolojileri kullandığımızda aşırı
rekabetin olduğu sektörler bunlara işlenmemiş tarımı da ilave edebiliriz. Geleceğimiz yer 10 bin dolar ve buradan
yana doğru gideriz. Bu duvarı aşmamız zor. Ne yapmak gerekiyor? Burada
belli ülkeler uğraşırken diğer ülkeler
yapısal reformları yaparak, maliyetleri
düşürerek, kaynakları daha iyi kullanarak bu duvarı aşabiliyor. Ama onun
arkasında bir duvar daha var tabiki. Bu
duvarı aşmak için de daha yetkin, daha
kabiliyetli, işini daha iyi yapan, daha rekabetçi insanları yetiştirmemiz gerekiyor. Ancak biz bu şekilde 20 bin dolar
sınırını da aşabiliriz. Fakat öbür tarafta
da bu tamamen doğal kaynaklardan
vs. farklı kulvarda giden ekosistem ve
teknik bilgiye dayalı bir alan daha var.
Bu alandaki ülkeler bu duvarları zıplayarak aşıyor ve burada uğraşılırken diğerleri buralara gelebiliyor. Bunun için
de neler gerekiyor? Ekosistem ve bilgi
artı eğitim, liyakat ve fikrin korunması.
Önemli göstergeler bunlar.“
Gelişme yolunda Estonya’dan örnekler veren Mehmet Özdeşlik konuşmasının bu bölümünde şunları söyledi:
“Esonya’ya yapmış olduğumuz ziyaretten ben çok etkilendim. Küçücük
bir ülke 1991 yılında Sovyetler Birliğinden ayrıldıktan sonra Estonya’nın milli
geliri Türkiye ile aşağı yukarı aynı seviyede. 3 bin dolarlar seviyesinde. Biz
o zamandan bu zamana ilerledik tabi.
10 bin dolar seviyesi de bir ilerlemedir.

Ciddi bir ilerlemedir. Ama 10 bin dolar
duvarına doğru tırmanıyoruz sonra
düşüyoruz. Bir türlü öbür tarafa geçemiyoruz. Ama Estonya bu duvarı aşmış
ve şu an 20 bin dolar duvarına doğru
tırmanıyor ve hedefleri 10 yıl sonra 40
bin dolar sınırını da aşmak.
Estonya’nın beni etkileyen tarafı biraz önce danışmalardan falan da
bahsettik. Onların başarılı bir Dışışleri
Bakanı var. Amerika’daki önemli firmalarının çok büyük firmaların CEO’larını
davet edip onların fikirlerini alıyor.
Ondan sonra kendi aralarında beyin fırtınası ve diğer çalışmalarla biz
ülke olarak ne yapmamız gerekiyor,
onu belirlemişler. Yani sizin bahsettiğiniz strateji. Aynı dönemde Sovyetler
Birliği’nden ayrılan Litvanya ve Letonya
da var. Ama onlara fark atmış Estonya.
Ve en kaynakları az olan, doğal kaynağı hiç olmayan bir ülke ve sermayede
sıfır yani. Avrupa Birliği fonları oradan
buradan aldığı şeylerle bu işi en iyi şekilde kullanarak bu duruma geliyor ve
geçiyor.
Şimdi Estonya’nın yapmış olduğu
şey onlar ITC yani Bilgi Teknolojileri
ve Haberleşme konusunu kendilerine
seçiyorlar. İlkokuldan önce anaokulundan itibaren eğitimlerini buna göre
düzenliyorlar. Daha 3 yaşındaki çocuklara oyunla kod öğretmeye başlıyorlar.
Ve şu anda belki hepiniz biliyorsunuzdur Skype Estonya’da çıkmış, global
bir firmadır. Ve Estonya’nın en büyük
ihracatı startUp’ları çok iyi koruyor, onları geliştiriyor ve ihraç ediyor. Silikon

vadisine en çok ihracat yapan ülke 2
tane 21 yaşındaki gencin geliştirdiği bir
programı 3 buçuk milyar dolara satabiliyorlar. Yani o anlamda beni çok etkiledi ve bunu sadece bu tek değil tabi pek
çok ülke varda. Finlandiya var, Hırvatistan var. Ama biz bunu illa takipleyelim
demiyorum. Ama ülke olarak biz bu demografik yapıyla ne yapmamız gerekir,
hangi yolda gitmemiz gerekir, bunun
için ne tür altyapı ve eğitim sistemini
kurmamız gerekir diye düşünüyorum.
Şimdi bu 40 bin dolara nasıl ulaşacaklar. Bu da bir inovasyon gerektiriyor aslında. Onları eğer e-residence
diye bir programları var. Duyanlarınız
olmuştur belki. Şu demek siz Estonya
da bulunmadan dünyadan her hangi
birinde, herhangi bir ülkesinden internete girerek Estonya’da şirket kurabiliyorsunuz. Her türlü işlem yapabiliyorsunuz. Ticaret yapabiliyorsunuz. Alıp
satabiliyorsunuz. Malın oraya gitmesine gerek yok. Fabrikanın orda kurulmasına gerek yok. Orda bulunmaya gerek
yok. Bulunmak isterseniz tamam gelin
diyorlar. Teşvikleri şu; kurumlar vergisi
yok. Sıfır. Para transferi, kâr transferi
serbest. Eğer kâr dağılımı yaparsanız
yüzde 20 gelir vergisi var. Bu ne demek
başkaları çalışacak yüzde 20 kar orada
kalacak. Ben bunu herkese tavsiye etmiyorum. Bizim bunu yapmamız, örnek
almamız, ilham almamız lazım diye
söylüyorum. “
Şimdi firmalar bazına dönersek yine
ülkeler gibi firmalarımızın da önünde
belirli duvarlar var. Kişi başı 100 bin dolar. Bu önemli bir hedef. Ondan sonra
arkasında 200 bin dolar, 400 bin dolar ve bunun üzerinde de kişi başı gelir
elde eden firmalarda var. Şimdi firmalar olarak bizim kaynaklarımız nedir?
İş yerimiz, elemanlarımız, sermayemiz
ve ürünlerimiz. Yine mevcut teknolojileri kullanırsak yani aşırı rekabet olan
ve kar marjını çok arttıramadığımız.Kişi
başı ciromuz 100 bin doları aşması pek
mümkün değil. Bu şekilde çok insan çalıştırarak karlı da olabiliriz. Çok fazla da
kazanabiliriz. Ama bunun sürdürülebilir olduğuna inanmıyorum. Çünkü sizden daha verimli çalışan bir firma sizi
her an geçebilir. Veya buna teknolojik
yatırım yapan bir firma sizi tamamen
saf dışı bırakabilir.
Şimdi bu duvarı aşmanın yolları ArGe yaparak katma değeri daha yüksek
ürünler yapma şansımız var. Muhakkak yapmamız lazım. Ar-Ge merkezlerinin kurulması, desteklenmesi bu da
gerçekten önemli. Veya bu duvarı biraz
daha önce bahsettiğimiz gibi uzman
danışmanlığı kullanarak daha kısa sürede aşıp Ar-Ge’yle ikinciduvarı aşmaya çalışabiliriz. “

[kapasite ►

Nisan ayında Kocaeli sanayinin kapasite
kullanımı yüzde 71,4 oldu
Aylara göre kapasite kullanım oranlarının seyri
Yıl / Ay (yüzde )

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

76,5

75,6

2016 (Kocaeli)

70,6

70,4

70,4

71,1

70,1

71,2

68,8

69,4

69,6

70,0

70,8

70,4

70,3

2017 (Türkiye)

75,5

75,4

74,9

78,4

2017 (Kocaeli)

70,7

70,4

70,7

71,4

Kocaeli Sanayi Odası tarafından her ay açıklanan Kocaeli sanayi kuruluşlarının kapasite kullanım oranı nisan ayında
yüzde 71,4 olarak gerçekleşti. Nisan ayı kapasite kullanım oranı geçen yılın aynı dönemine göre 0,3, geçen aya göre 0,7
puan arttı.
Kocaeli genelinde otomotiv, metal, plastik ve kauçuk sektörlerinde kapasite kullanımları ortalamanın üzerinde
gerçekleşti.
Firmalarımızın önümüzdeki ay beklentilerine baktığımızda, yüzde 27’si, mayıs ayında alınan iç piyasa sipariş miktarının
artacağını, yüzde 57’si ise bu miktarın değişmeyeceğini ve yüzde 16’sı azalacağını beklemektedir. Benzer şekilde
ihracat yapan firmalarımızın ise yüzde 22’si dış piyasa siparişlerinin artacağını, yüzde 67’si sipariş miktarında bir
değişme olmayacağını, yüzde 11’i ise azalacağını ifade etmişlerdir.
Merkez Bankası tarafından açıklanan Türkiye geneli kapasite kullanım oranı nisan ayında geçen yılın aynı dönemine
göre 1,4 puan artarak yüzde 78,4 olarak gerçekleşti.

İstihdam

İç
Siparişler

Dış
Siparişler

Firma Bildirimleri

Nisan (yüzde )

Arttı

26

Değişmedi

65

Azaldı

9

Firma Bildirimleri

Mayıs (yüzde )

Arttı

27

Değişmedi

57

Azaldı

16

Firma Bildirimleri

Mayıs (yüzde )

Arttı

22

Değişmedi

67

Azaldı

11

Nisan ayı anketine yanıt veren firmaların bir önceki aya göre yüzde 26’sının istihdamlarının arttığı, yüzde 65’inin istihdamlarında
değişim yaşanmadığı, yüzde 9’unun ise istihdamlarının azaldığı
belirlenmiştir.

Firmaların yüzde 27’si mayıs ayında iç siparişlerinin arttığını
belirtilirken, yüzde 16’sı siparişlerinin azaldığını belirtmiştir.

Değerlendirmeye alınan firmaların ölçekleri

24

Ankete katılan firmaların yüzde 22’si dış siparişlerinin nisan
ayında arttığını belirtirken, yüzde 11’i ihracatlarında azalış
bildirmişlerdir. Firmaların yüzde 67’sinde ise alınan dış sipariş miktarlarında bir değişim yaşanmamıştır.

76

KOBİ
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BÜYÜK ÖLÇEKLİ

Bölgemizdeki sanayi
sektöründeki gelişmelerin ve değişmelerin aylık
olarak takip edilmesi
amacıyla hazırlanan
Nisan ayı anketi çerçevesinde Odamızca bir
araştırma yapılmıştır.
Araştırmaya katılan
firma sayısı 128 adet
olup bu firmaların yüzde
76’i KOBİ, yüzde 24’i,
büyük ölçekli firma
niteliğindedir.

[etkinlik ►

KSO’da Bangladeş ve Türkiye arasındaki ilişkilerin
geliştirilmesi konusunda seminer yapıldı
KSO’da, Bangladeş Ankara Büyükelçiliği ve Bangladeş İstanbul Başkonsolosluğu ile
birlikte Bangladeş’in Ticari ve Yatırım Potansiyeli: Türkiye İle Daha Yakın İlişkiler Fırsatı”
semineri yapıldı.

K

SO’da Bangladeş Ankara Büyükelçiliği ve Bangladeş İstanbul Başkonsolosluğu ile birlikte
“Bangladeş’in Ticari ve Yatırım Potansiyeli: Türkiye İle Daha Yakın İlişkiler Fırsatı” temalı düzenlenen seminerlerin Kocaeli programı Kocaeli Sanayi Odası Konferans Salonu’nda gerçekleştirildi.
Seminer olarak gerçekleşen programa; Bangladeş İstanbul Başkonsolosu Mohammad Monirul Islam, Bangladeş Ankara Büyükelçiliği Ticaret Koordinatörü Kemal
Doğan’ın yanı sıra Bangladeş Metropoliten Ticaret Odası
Yönetim Kurulu Üyesi, Bangladeş İhracatı Geliştirme Kurumu temsilcisi, Bangladeş Yatırım Geliştirme Kurumu
temsilcileri de katıldılar.

Türkiye - Bangladeş Siyasi İlişkileri

Programda açılış konuşmalarını KSO Yönetim Kurulu
Başkan Yardımcısı Çınar Ulusoy ve Bangladeş İstanbul
Başkonsolosu yaptılar. Ardından söz alan Bangladeş

Metropoliten Odası ve Bangladeş Yatırım Geliştirme Kurumu temsilcisi de, katılımcılara, Bangladeş’in potansiyeli ve fırsatları konusunda bilgi verdiler ve katılımcıları
Bangladeş’de yatırım yapmaya davet ettiler.

Türk ve Bengal milletleri arasındaki ilişkiler,
Bangladeş’in kurulmasından önceye dayanan köklü tarihi ve kültürel temellere sahiptir. Kurtuluş
Savaşımız’a maddi ve manevi yardımda bulunan
Güney Asya Müslüman halklarından biri de Bengallilerdir. Büyük Önder Atatürk’e duyulan saygı ve hayranlık, Bangladeş’in ulusal şairi Kazi Nazrul İslam’ın
1921 yılında yazdığı ve okul kitaplarında da yer alan
“Kamal Pasha” başlıklı destanda, başkent Dakka ile
Chittagong şehirlerindeki iki bulvara “Kemal Atatürk
Caddesi”, Feni şehrinin Dagan Bhuiyan kasabasındaki
bir liseye “Atatürk Model Lisesi” ve Dakka Askeri Kışlası içindeki Türkçe dili merkezine “Mustafa Kemal
Türkçe Öğrenim Merkezi” isimlerinin verilmesinde
yansımasını bulmuştur. Türk halkı da Bangladeş halkının Kurtuluş Savaşımız’a verdiği desteği minnetle
anmaktadır. Ülkenin ikinci en yoğun havaaalanı olan
Sylhet Havaalanı’na da geçtiğimiz senelerde Mevlana Celaleddin Rumi’nin Konya’daki öğrencilerinden
Hazret Şahcelal adı verilmiştir.
Türkiye, Bangladeş’i Lahor’da düzenlenen İslam
İşbirliği Teşkilatı (o dönemdeki adıyla İslam Konferansı Örgütü) Zirvesi vesilesiyle 22 Şubat 1974 tarihinde tanımıştır. 1976 yılında Dakka Büyükelçiliğimiz,
1981 yılında ise Bangladeş’in Ankara Büyükelçiliği
açılmıştır.
Türkiye Cumhuriyet Devleti’nin 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül tarafından 12-13 Şubat 2010 tarihlerinde ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın
Başbakanlığı döneminde 13-14 Kasım 2010 tarihlerinde Bangladeş’e gerçekleştirilen son üst üzey
ziyaretler, ilişkilerimizin pekiştirilmesinin yanısıra,
Türkiye’nin Bangladeş’teki görünümünün daha da
üst mertebelere taşınmasına katkıda bulunmuştur.

Kocaeli Odavizyon
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[ziyaret ►

Kocaeli Vergi Dairesi Başkanı
KSO’yu ziyaret etti
Kocaeli Vergi Dairesi Başkanı Halil İbrahim Temiz Kocaeli Sanayi Odası’na bir ziyarette
bulunarak Oda üyelerini bilgilendirici mesaj verdi.

K

ocaeli Vergi Dairesi Başkanı Halil İbrahim Temiz
Kocaeli Sanayi Odası’na bir ziyarette bulunarak
Oda üyelerini bilgilendirici mesaj verdi.
Üylerin vergi yapılandırmalarının 2017 yılı Ocak ayından Mayıs ayına ertelenen 2’nci taksitini ve ilk taksitini
ödememiş olanlar için tanınan son şansı dikkate alarak
borçlarını 1’inci ve 2’nci taksiti ile birlikte 31 Mayıs 2017
tarihine kadar ödeyebilecekleri bilgisini aktaran Halil İbrahim Temiz, ödemelerin kredi kartı yolu ile ve www.gib.
gov.tr adresinden ödenebileceğini hatırlattı.
Kocaeli Vergi Dairesi Başkanı Halil İbrahim Temiz ile
birlikte KSO ziyaretine katılan Gelir İdaresi Grup Müdürleri Mustafa Küçükbalkaya ve İskender Bahçebaşı heyetini
Kocaeli Sanayi Odası Başkan Yardımcısı Çınar Ulusoy ile
KSO Genel Sekreterİ Memet B. Turabi ve KSO Genel Sekreter Yardımcısı Elif Bilgisu karşıladılar.

KSO 6. Meslek Komitesi ve 26. Meslek
Komitesi ortak toplantı yaptı
KSO’nun 6. Meslek Komitesi (Ağaç ve Ağaç Ürünleri Komitesi) ve 26. Meslek Komitesi
(Mobilya İmalatı Komitesi) 19 Nisan 2017 Çarşamba günü ortak bir toplantı yaptı.

K

ocaeli Sanayi Odası’^nın (KSO) 6. Meslek Komitesi (Ağaç ve Ağaç Ürünleri Komitesi) ve 26.
Meslek Komitesi (Mobilya İmalatı Komitesi) 19
Nisan günü ortak bir toplantı yaptılar. Toplantıya; 6. Komite Üyeleri Mesut Sancaklı, Oktay Kabasakal, Ömer Yavuz, 26. Komite Üyeleri Ali Çağlayan, Mesut Baki Efe, Selçuk Erşeker, Yaşar Ateş katıldılar. Toplantıda, iki komite
ortak aksiyon kararı aldı.
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[sosyal sorumluluk ►

Bizimköy’de ‘engelliler haftası’ kutlandı
Kocaeli Sanayi Odası’nın sosyal sorumluluk projesi olarak kurulan Bizimköy
Engelliler Üretim Merkezi çalışanları, bu yıl ‘Engelliler Haftası’nı KSO üyesi
de olan Assan Hanil desteği ile kutladılar.

Kocaeli Sanayi Odası Genel Sekreteri Memet Barış Turabi, Bizimköy Üretim Merkezi Vakfı Genel Müdürü Hüsnü
Bayraktar, Assan Hanil İnsan Kaynakları Direktörü Bora
Alptekin ve çalışanları ile Kocaeli Büyükşehir Belediyesi
Meslek ve Sanat Eğitimi Kursları Merkezi (KO-MEK) ‘nin
de katıldığı etkinlikte Vakıf ve Assan Hanil çalışanları yağlı
boya, kara kalem ve işaret dili atölyelerinde birlikte olma
imkanı buldular.
Engelliler haftası nedeniyle pasta kesiminin yapıldığı
törende ayrıca canlı müzik eşliğinde gönüllerince eğlenen
çalışanlar etkinliğin sonunda toplu fotoğraf çektirirken
böyle güzel bir gün için katkıda bulunan herkese teşekkür
ettiler.

B

izimköy Engelliler Üretim Merkezi Vakfı çalışanları 10-16 Mayıs Engelliler haftasını Kocaeli Sanayi Odası üyesi ve otomotiv sektörünün önemli
ana parça üreticilerinden Assan Hanil’in destekleriyle gönüllerince kutladılar.
Çalışanlarının yüzde 90’ı engellilerden oluşan, engellilerin üretim sürecine katılmalarını, kendi ekonomik
ihtiyaçlarını karşılar duruma gelmelerini ve aynı zamanda ekonomiye katkıda bulunmalarını sağlamak hedefiyle
Kocaeli Sanayi Odası’nın sosyal sorumluluk projesi olarak
kurulan Bizimköy Engelliler Üretim Merkezi Vakfı bu yıl
‘Dünya Engelliler Haftası’nı Assan Hanil’in katkılarıyla hazırlanan bir dizi etkinlikle Akmeşe’de bulunan üretim merkezinde kutladı.
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[girişimcilik ►

Kocaeli Kadın Girişimciler Kurulu
Marmara Bölge Toplantısı’na katıldı
Kocaeli Kadın Girişimciler Kurulu 29-30 Nisan tarihlerinde Edirne’de düzenlenen TOBB Kadın Girişimciler Kurulları Marmara Bölge Toplantısına katıldı.

K

ocaeli Kadın Girişimciler Kurulu 29-30 Nisan
tarihlerinde Edirne’de düzenlenen TOBB Kadın Girişimciler Kurulları Marmara Bölge Toplantısına katıldı.
Toplantıda, Bilecik, Bursa, Çanakkale, Edirne, İstanbul, Kırklareli Kocaeli ve Yalova illeri Kurul Başkanları kurul faaliyetleri ile ilgili sunum yaptı. TOBB Kadın

Girişimciler Kurulu Başkan Yardımcısı Ruhsar Pekcan
ile Marmara Bölge Başkanı Hatice Güner Kal’ın katıldığı toplantıda Kocaeli’yi temsilen Kurul Başkanı Bahar
Baykal, İcra Kurulu Üyesi Hilkat Sönmez ile Kocaeli
Kadın Girişimciler Kurulu Sorumlusu Seçkin Ökte hazır
bulundu. Bahar Baykal, toplantıda kurulun eğitim faaliyetleri ve projeleri ile ilgili sunum gerçekleştirdi.

GTÜ’de kadın girişimciler deneyimlerini paylaştı

G

ebze Teknik Üniversitesi tarafından düzenlenen 3. Girişimcilik Zirvesinde geleceğin potansiyel girişimcileri, girişimciliğin zirvesinde olan sanayiciler ile buluştu. “Girişimci
Fikirler Dijital Çözümler” sloganıyla iki gün boyunca Ramada Plaza
İstanbul Asia Airport’ta 3-4 Mayıs tarihlerinde gerçekleştirilen zirvede; gençlere zirvedeki isimler yön gösteren paylaşımlarda bulundu.
Kadın girişimcilerin girişimcilikte dönüştürücü aktörler olduğu ve
girişimcilik ekosisteminin onlara duyduğu ihtiyacın saptandığı zirvenin ikinci günündeki “Girişimcilikte Dönüştürücü Aktörler: Kadın
Girişimciler” oturumunda; TOBB Kadın Girişimciler Kurulu Başkan
Yardımcısı Ayfer Yılmaz, TULIP Kurucusu ve Koordinatörü Prof. Dr.
Funda Sivrikaya Şerifoğlu, Kocaeli Kadın Girişimciler Kurulu Başkan
Yardımcısı Öznur Başaran, Dress Best Uniforms CEO’su Rana Tülin
Yazıcı, İstanbul Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürü
Prof. Dr. Şebnem Burnaz’ın oturum başkanlığında aktarımlarda bulundular.
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[eğitim ►

Körfez Halk Eğitim Merkezi
32 başarılı kursiyerine sertifikalarını verdi
Doğu Marmara ABİGEM, AB Bilgi Merkezi ve Kocaeli Kadın Girişimciler Kurulu İşbirliği ile kadınlara yönelik olarak düzenlenen İletişim Teknikleri, Beden
Dili, Özgüven Gelişimi ve Girişimciliğin Püf Noktaları eğitiminde, konusunda
başarılı olan 32 başarılı kursiyerlere sertifikaları düzenlenen törenle verildi.
Körfez Halk Eğitim Merkezi Merkez Binası Konferans
Salonu’nda ‘İletişim Teknikleri, Beden Dili, Özgüven Gelişimi ve Girişimciliğin Püf Noktaları’ konusundaki eğitimde
başarılı olan 32 kursiyer sertifikalarını aldılar. Doğu Marmara ABİGEM, AB Bilgi Merkezi ve Kocaeli Kadın Girişimciler Kurulu İşbirliği ile kadınlara yönelik olarak düzenlenen
eğitimin sertifika töreninde programın açılış konuşmasını
Körfez Halk Eğitim Müdürü Ufuk Gökhan yaptı. Gökhan’ın
‘hoşgeldiniz’ selamlama konuşmasından sonra Kocaeli
Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Bahar Baykal, girişimciler kurulu olarak bugüne kadar yaptıkları çalışmaları anlattı ve kadın girişimci olmanın püf noktaları hakkında bilgi
verdi.
Kadınların girişimci olması için eğitimler verdiklerini,
sergiler açtıklarını, başarılı iş kadınlarının hayat hikâyelerini derlediklerini ve kadınlara yönelik çok önemli hizmetler gerçekleştirdiklerini söyledi. Bahar Baykal, programda
emeği geçen herkese teşekkür ettiğini söyledi.
Daha sonra salondaki katılımcılara ABİGEM’in Eğitmenlerinden ve Kişisel Gelişim Uzmanı Mehtap Dündar Demir
girişimcilik hakkında sunum yaptı. Kadınların nasıl girişimci olması gerektiğini, girişimci olabilmeleri için hangi yol ve
yöntemleri kullanacaklarını, devletin kadın girişimcilere
sunmuş olduğu imkanları anlattı.
Daha sonra İletişim Teknikleri, Beden Dili, Özgüven Gelişimi ve Girişimciliğin Püf Noktaları konusunda başarılı olan
32 başarılı kursiyerlere sertifikaları, Körfez Kaymakamı Dr.
Hasan Hüseyin Can’ın eşi Şengül Can, Körfez Cumhuriyet
Başsavcısı Alparsalan Kaplan’ın eşi Hatice Kaplan, Kocaeli Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Bahar Baykal, Başkan
Yardımcısı Öznur Başaran ve Halk Eğitim Merkezi Müdür
Yardımcısı Nilüfer Özdemir ve diğer katılımcılar tarafından
verildi.
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[eğitim ►

KOÜ tarafından düzenlenen konferanstan çıkan sonuç:

Denize hakim olan dünyaya hakim olur
Kocaeli Üniversitesi Denizcilik Fakültesi Barbaros Denizcilik Kulübü tarafından
dü-

zenle-

nen II. Ulusal Barbaros Denizcilik
Kongresi Wellborn Luxury Hotel’de
yapıldı.
Kocaeli Vali Yardımcısı Osman Sarı,
Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan
Vekili Zekeriya Özak, Kocaeli Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ercüment
Çiftçi, Karamürsel Belediye Başkanı
İsmail Yıldırım, Denizcilik Fakültesi
Dekanı Prof. Dr. Özcan Gündoğdu, Kocaeli Üniversitesi Genel Sekreteri Fatih
Akbulut, Kocaeli Deniz Ticaret Odası
Temsilcisi Vedat Doğusel, Merhum
Gazanfer Bilge’nin eşi Yıldız Bilge’nin
yanı sıra dekanlar, dekan yardımcıları,
akademisyenler ve çok sayıda davetli
katıldı.
-KOÜ Şehrimize Denizcilik Kimliği
Kazandıracak Konumda
Kongrenin açılışında konuşan
Kocaeli Vali Yardımcısı Osman Sarı
yapılan çalışmalardan dolayı Barbaros
Denizcilik Kulübü öğrencilerine ve Denizcilik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Özcan
Gündoğdu’ya teşekkürlerini sundu.
Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan
Vekili Zekeriya Özak ise kentin geleceğini ilgilendiren önemli bir süreçte
bulunduğunu ve bu süreçte özenli
çalışmalar gerçekleştirildiğini belirtti.
Özak, “Kocaeli hem Karadeniz’e hem
Marmara’ya kıyısı olan bir şehir konumundadır. Bu anlamda değerlendirdiğimiz zaman kentimizin stratejik önemi
oldukça yüksek. Kocaeli Üniversitesi ise
kentimize denizcilik kimliğini kazandırma anlamında önemli bir unsurdur.”
açıklamasında bulundu.
Kocaeli Üniversitesi Denizcilik
Fakültesi’nin başarılı projelere imza
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attığını kaydeden Kocaeli Üniversitesi
Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ercüment
Çiftçi, “2 yıl önce yüksekokul olarak başladığımız bu seminere
geçen zamanın ardından fakülte olarak
ev sahipliği yapıyoruz. Umarım bu 2’ler
ilerleyen dönemlerde
22’lere ulaşır. Bu anlamda önemli olan ilk
adımı atmış olmaktır.
Bu önemli adımları atarken üstün
gayretleriyle çalışmalar gerçekleştiren
Denizcilik Fakültesi
Dekanımıza teşekkür
ediyorum.” diye konuştu.
-Barbaros’un Torunlarını
Yetiştiriyoruz
Kocaeli’nin stratejik konumunun
önemine değinen Denizcilik Fakültesi
Dekanı Prof. Dr. Özcan Gündoğdu, Kocaeli Üniversitesi Denizcilik Fakültesi’nin
de bu anlamda önemli olduğunu ve
burada verilen eğitimlerle geleceğin
Barbaroslarının yetiştirildiğini kaydetti.
Prof. Dr. Gündoğdu, “Biz fiziksel
anlamda gelişimimizi tamamladık
artık Ar-Ge alanında çalışmalarımızı
gerçekleştiriyoruz. Kocaeli tersane
ve liman bağlamında oldukça önemli bir konumda. İlimiz sadece sanayi
ve denizcilik anlamında değil tarihi
anlamda da oldukça önemli bir konumda. Bizler Denizcilik Fakültesi olarak
geleceğin Barbaroslarını yetiştiriyoruz.
Öğrencilerimizi Avrupa’da eğitim alan
öğrencilerle kıyasladığımız zaman daha
ilerde olduğumuzu söyleyebilirim. Bu
etkinlikler de öğrencilerimizin gelecekte
yapacakları projelerin teminatı durumundadır.” ifadelerini kullandı.
-Çocukların Yüzünü Denize
Döndürmeliyiz
Denizcilik alanında yapılan çalışmaların önemine vurgu yapan Kocaeli
Deniz Ticaret Odası Temsilcisi Vedat
Doğusel, “Çocuklarımızın yüzünü denize
döndürmeliyiz. Kocaeli hem liman hem
deniz anlamında dünyaya yön verecek
konumdadır. Önemli olan şehrimizin
kıymetini bilerek var olan değerlere
uygun çalışmalar gerçekleştirmektir.
Bu anlamda hem gençlerimize hem
eğitimcilerimize güven duymaktayız.”

şeklinde konuştu.
Doç. Dr. Ersin Kayan’ın oturum başkanlığında gerçekleştirilen kongrede
Denizcilikte Güncel Gelişmeler, Deniz
Hukuku ve Uluslararası Tahkim ve Sektörel Paydaşlar konularında bilgilendirme sunumları gerçekleştirildi.
Simülasyon laborativarları açıldı
Öte yandan Kocaeli Üniversitesi
Denizcilik Fakültesi bünyesinde Köprüüstü Simülatörü, GMDSS Simülatörü,
Gemi Makineleri Simülatörü ve Sıvı Yük
Elleçleme Laboratuvarı’nın yer aldığı
Simülasyon Laboratuvarları hizmete
açıldı.
Bu laboratuvarlar denizci adaylarının sanal kabinlerde yalnız başlarına
navigasyon (denizde seyir) yapabilmelerine ve her türlü olay ve gelişme
karşısında yalnız başlarına karar verip,
deniz araçlarını kumanda etmeyi öğrenmelerine olanak sağlıyor.

[ziyaret ►

OSBÜK yönetimi Kocaeli Valiliğini ziyaret etti

Kocaeli Valisi Hasan Basri Güzeloğlu,
Organize Sanayi Bölgesi Üst Kuruluşu
Yönetim Kurulunu makamında kabul etti.
Valilik Makamında gerçekleştirilen
ziyarette; OSBÜK ve Konya OSB Yönetim
Kurulu Başkanı Memiş Kütükcü, OSBÜK Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı
Adana Hacı Sabancı OSB Yönetim Kurulu
Başkanı Bekir Sütçü, OSBÜK Yönetim
Kurulu Üyeleri; Gebze Güzeller OSB
Yönetim Kurulu Başkanı Adem Ceylan,
Kayseri OSB Yönetim Kurulu Başkanı
Tahir Nursaçan, Sakarya 1. OSB Yönetim
Kurulu Başkanı Mustafa Kösemusul,
İstanbul Deri OSB Yönetim Kurulu Üyesi
Ömer Ünsal, Çorum OSB Müteşebbis
Heyet Üyesi Mustafa Yağlı ve İkitelli OSB
Müteşebbis Heyeti Başkan Vekili Nihat
Tunalı, OSBÜK Genel Sekreter Vekili Serkan Ata, OSBÜK Uzman Yardımcısı İlyas
Gürbüz katıldı.
OSBÜK ve Konya OSB Yönetim
Kurulu Başkanı Memiş Kütükçü, OSBÜK
aylık yönetim kurulu toplantılarını her
ay farklı bölgelerde yaptıklarını ve bu
ayki toplantılarını da Kocaeli’de gerçekleştirdiklerini belirterek, çalışmaları ve
Kocaeli programlar hakkında bilgi verddi.
Valimiz Hasan Basri Güzeloğlu,
Organize Sanayi Bölgesi Üst Kuruluşu
Yönetim Kuruluna çalışmalarında başarılar dileyip, ziyaretten duyduğu memnuniyeti belirtti.
Ziyaretin ikinci bölümünde Organize
Sanayi Bölgesi Üst Kuruluşu Yönetim
Kurulu Vali Hasan Basri Güzeloğlu ve
Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Hasan Ali Çelik ’in katılımlarıyla bir iş
yemeği verdi
Ramada Otelde düzenlenen yemeğe;

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı
İbrahim Karaosmanoğlu, Gebze Teknik
Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Haluk Görgün, Darıca Kaymakamı Ömer Karaman,
Gebze Kaymakam Vekili Hasan Gözen,
Körfez Ticaret Odası Başkanı Sibel Moralı, Kocaeli Sanayi Odası Meclis Başkanı
Hasan Tahsin Tuğrul, Gebze Ticaret
Odası Başkanı Nail Çiler, Bilim Sanayi ve
Teknoloji İl Müdürü İlhan Aydın, OSBÜK
ve Konya OSB Yönetim Kurulu Başkanı
Memiş Kütükcü, OSBÜK Yönetim Kurulu
Üyeleri ve Organize Sanayi Bölgeleri
Müdürleri katıldı.
Güzeller Organize Sanayi Bölgesi
Yönetim Kurulu Başkanı Adem Ceylan ve OSBÜK ve Konya OSB Yönetim
Kurulu Başkanı Memiş Kütükcü’nün
konuşmalarının ardından Bilim Sanayi
ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Hasan Ali

Çelik yaptığı konuşmalarında; “Bugün
burada sizlerle birlikte olmaktan büyük
mutluluk duyuyorum. Sanayicimiz bizler
için çok önemlidir. ‘İş olmazsa, aş olmaz’
diyoruz. Dolayısıyla burada etle kemik
gibiyiz. Sanayicimiz ülkemizin en önemli
aktörüdür. Sanayicimiz için Bakanlığımız
olarak elimizden gelen tüm imkanları
seferber etmeye hazırız. Mümkün olduğunca sanayicimizin işlerini kolaylaştıralım ve imkanlarını artıralım. Biz birlikte
Türkiye’yiz” dedi.
Vali Hasan Basri Güzeloğlu ise yaptığı konuşmada; “Biz kutlu bir devletin,
dualı bir milletin geleceğe doğru güvenli
yürüyüşünü, en büyük güvencesini,
üreten, uluslararası alanda Türkiye’yi
temsil eden, 200’ü aşkın gümrük bölgesine ihracat yaparak net bir başarıyı
elde eden siz sanayicilerimize borçluyuz.
Sizler bu anlamda bizim için çok değerli
ve çok özelsiniz. Sizlere hizmet etmek
temel gayemizdir. Sanayicilerimiz; yapıcı ve değer yaratıcı bir anlayışı temsil
ediyor. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep
Tayyip Erdoğan’ın vizyoner liderliğinde
bugün bu büyük ülke, geleceğe doğru
büyük yürüyüşünde önüne aldığı büyük
hedeflerde bu kararlılıkta yoluna devam
etmektedir.
Kocaelimiz; Türkiye’nin büyük yürüyüşüne çok büyük zenginlikler katan bir
büyükşehirdir ve tecrübelerini de sizlerle
paylaşmaktan büyük mutluluk duymaktadır. Yine Sayın Cumhurbaşkanımızın
liderliğinde başlatılan Milli İstihdam
Seferberliği kapsamında da her ilimizde
Organize Sanayi Bölgeleri temelinde çok
büyük katkılar sunulmaktadır. En büyük
zenginliğimiz birlik ve beraberliğimizdir.
Allah birlik ve beraberliğimizi bozmasın.
Kocaeli’de sizlere ev sahipliği yapmaktan büyük mutluluk duyuyorum” dedi.
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TOSB’da 2016 yılı değerlendirme toplantısı

TOSB Otomotiv Yan Sanayi İhtisas
Organize Sanayi Bölgesi 2016 yılı faaliyetleri değerlendirme toplantısı, Kocaeli Valisi Hasan Basri Güzeloğlu’nun
başkanlığında gerçekleştirildi.
Vali Güzeloğlu TOSB Otomotiv Yan
Sanayi İhtisas Organize Sanayi Böl-

gesi Yönetim Kurulu Başkanı Yunus
Çiftçi, Yönetim Kurulu ve Müteşebbis
Heyet Üyeleri, Vali Yardımcısı Osman
Sarı, Çevre ve Şehircilik İl Müdürü
Mehmet Ersan Aytaç, ile TOSB Bölge
Müdürü Murat Demir tarafından
karşılandı.

Müteşebbis
Heyet Üyelerinin
katılımıyla gerçekleşen toplantıda, Yönetim
Kurulu Başkanı
Yunus Çiftçi’ nin
Vali Güzeloğlu’na
2016 yılı faaliyetleri ve devam
eden yatırımlar
ile ilgili sunumunun ardından,
değerlendirme
toplantısı gerçekleştirildi.
Kocaeli Valisi
Hasan Basri Güzeloğlu GOSB’da birçok yatırımın devam
etmesi, halen yeni yatırım taleplerinin
olması ve Milli İstihdam Seferberliği’
ne yapılan katkının mutluluk verici
olduğunu belirterek bu çalışmaların
sürdürülmesini istedi.

KOÜ’de ‘otomotiv’ ve ‘endüstri 4’ konferansları

Kocaeli Üniversitesi Prof. Dr. Baki
Komsuoğlu Kültür ve Kongre Merkezinde Mekatronik Mühendisliği Kulübü tarafından bugün “Endüstri 4.0 ve Türkiye
Konferansı”
Etkinliğe Teknoloji Fakültesi Dekanı
Prof. Dr. Engin Özdemir, Teknoloji ve
Mühendislik Fakültesi öğretim üyeleri ile
öğrenciler katılırken endüstri sektöründe
faaliyet gösteren çeşitli firmaların temsilcileri Endüstri Devrimi olarak tanımlanan Endüstri 4.0 hakkında sunumlar
yaparak öğrencileri bilgiler verdi.
Kocaeli Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Mektronik Mühendisliği Öğretim
Üyesi Prof. Dr. Hüseyin Metin Ertunç’un
açılış konuşmasının ardından başlayan
ilk oturumda, Siemens İş Birimi Yöneticisi Ergün Çetin, Yönetim Danışmanı Erim
Hısım, Robo Otomasyon Genel Müdürü
Haluk Özcan ve Lely-Lely Ürün Müdürü
Cansu Akar, Endüstri 4.0 Teknolojileri
konusunda sunumlarını gerçekleştir-

38 Kocaeli Odavizyon

di. Oturumun ardından Anka Tiyatro
Topluluğu Endüstri 4.0 temalı oyunlarını
izleyicilere sundu.
Etkinliğin ikinci oturumunda Teknopark Genel Müdürü Ahmet Balkaya,
Nachi Europe Direktörü Gökhan Kırmacı,
Ford-Otosan İnönü Müdürü Sabri Çimen,
Hexagon Studio İdari İşler Müdürü Nihal
Akbulut ve TED konuşmacısı Burak Ünaldı, Endüstri 4.0 ve 4. Sanayi Devriminin
Türkiye’de uygulanabilirliği hakkında
konuşma gerçekleştirirken öğrencilerin
sorularını yanıtladı. Etkinlik kapsamında
öğrencilere e-sertifika verildi.
Öte yandan Kocaeli Üniversitesi Teknoloji Fakültesi Konferans Salonunda
Otomotiv Mühendisliği Bölümü tarafından düzenlenen “TOFAŞ AR-GE Merkezi
Tanıtımı, Fren Kontrol, Bilgi ve Eğlence
Sistemleri” yapıldı.
Mühendis adayı öğrencileri bilgilendirmek amaçlı düzenlenen seminere çok
sayıda öğrenci ve otomotiv mühendisliği
bölümü öğretim üyeleri katıldı.
Etkinlikte TOFAŞ AR-GE Akademi
Danışmanı İsmail Durgun “TOFAŞ AR-GE
Merkezi Tanıtımı”, Yüksek Mühendis
Kemal Rodoplu”Fren Kontrol Sistemleri
Bilgi”, Yüksek Mühendis Sunay Güler ve
Evren Baydırise “Bilgi ve Eğlence Sistemleri” konularında sunum yaptı.
İsmail Durgun, firma olarak yeni

teknolojileri takip ederek yeni konularda AR-GE yapmayı amaçladıklarını
kaydederken,”Çevresel, sosyal sürdürülebilirlik ve rekabetçilik anlamında
araştırma ve geliştirme çalışmaları
yapıyoruz” ifadelerini kullandı.
Yüksek Mühendis Kemal Rodoplu
ise geçmiş tecrübelerin her zaman bir
artı olduğunu belirterek, “Otomotivtecrübeleri barındıran bir sektör. Elektrik,
yazılım, mekanik ve tasarım konusunda
ilerleyerek de Otomotiv’in içinde bulunabilirsiniz.
Kemal Rodoplu, çalışma hayatı içerisinde İngilizce, İtalyanca ve Fransızca
gibi dilleri öğrenmenin büyük avantaj
yaratacağını ifade etti.

[yayın ►

Gümrük Birliği güncellemesinin sektörel bazda
Türkiye ekonomisine etkileri kitap konusu oldu
Sektör Meclisi Başkanı Yavuz Eroğlu, TOBB Türkiye Teknik Müşavirlik
Sektör Meclisi Başkanı Fatma S.
Çölaşan, TOBB Türkiye Savunma
Sanayi Sektör Meclisi Başkanı Yılmaz
Küçükseyhan, TOBB Türkiye İklimlendirme Sektör Meclisi Başkanı Salih
Zeki Poyraz, TOBB Türkiye Patent ve
Marka Vekilleri Sektör Meclisi Başkanı Kaan Dericioğlu, TOBB Türkiye
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Gümrük Birliği güncellemesinin
Türkiye ekonomisine etkileri İKV
tarafından Anadolu Basın Merkezi’ne
hazırlatılan ‘Vizyon AB’ isimli yayında
ele alındı.
Türkiye ekonomisini yönlendiren
özel sektör kuruluşlarının temsilcileri
ile TOBB Türkiye Sektör Meclisi başkanları sektörel bazda Gümrük Birliği
güncellemesinin Türkiye ekonomisine yönelik olumlu ve olumsuz
etkilerini değerlendirdiler.
İKV ve Kocaeli Sanayi
Odası Yönetim Kurulu Başkanı
Ayhan Zeytinoğlu’nun önsözü
ile başlayan kitapta kimya,
otomotiv, tekstil, savunma,
insaat, gemi yapımı, eğitim,
ulaşım gibi sektörlerin yanısıra tarım ve gıda sektörüne
yönelik etkiler de katılımcılar
tarafından irdelendi.
Kitabın özel bölümünde ise
AB projelerine yönelik olarak çalışan Proje firmalarının
temsilcilerinin ikili ekonomik
ve ticaret ile ortak projelere
ilişkin görüşlerine yer verildi.
AB vizyonlarını açıklayan
ve Gümrük Birliği güncellemesini n Türkiye ekonomisine
etkilerini değerlendiren isimler
şunlar:
Kale Grubu Başkanı ve
CEO’su Zeynep Bodur Okyay, Tüsiad Genel Sekreteri
Bahadır Kaleağası, İstanbul
Valisi ve İSTKA Yönetim Kurulu
Başkanı Vasip Şahin, İzmir
Ticaret Odası Yönetim Kurulu
Başkanı Işınsu Kestelli, UND
Yönetim Kurulu Başkanı Ö. Çetin
Nuhoğlu, İstanbul Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan,
Kayseri Ticaret Odası Yönetim Kurulu
Başkanı Mahmut Hiçyılmaz, Arçelik
Genel Müdürü Hakan Bulgurlu, TOBB
Türkiye Kimya Sanayi Meclis Başkanı
Timur Erk, TOBB Türkiye Demir ve
Demir Dışı Metaller Sektör Meclisi
Başkanı Veysel Yayan, TOB Türkiye
Uluslararası Müteahhitlik Sektör
Meclisi Başkanı Mithat Yenigün,
TOBB Türkiye Turizm Sektör Meclisi
Başkanı Osman Ayık, Elektromekanik Sanayicileri Derneği Yönetim
Kurulu Başkanı Hikmet Özer, TOBB
Türkiye Plastik Kauçuk ve Kompozit

2017

Genel Sekreteri Yunus Fatih Kadiroğlu, TOSB Otomotiv Yan Sanayi İhtisas
OSB Yönetim Kurulu Başkanı Yunus
Çiftçi, Ambalajlı Süt ve Süt Ürünleri
Sanayicileri Derneği Başkanı Harun Çallı, Hydromıx Yönetim Kurulu
Başkanı Ümit Özdoruk, Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı
Sabri Ünlütürk, Ekol Lojistik Yönetim
Kurulu Başkanı Ahmet Musul, Türk
Eximbank (eski) Genel Müdüİ K V ’d e n
rü Hayrettin Kaplan, Türkiye
Süt Et Gıda Sanayicileri ve
Üreticileri Birliği Derneği
Yönetim Kurulu Başkanı Tarık
Tezel, İzmir Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ekrem
Demirtaş, SİKA Türkiye Genel
Müdürü Bora Yıldırım, Taşıt
Araçları Yan Sanayicileri Derneği Yönetim Kurulu Başkanı
Alper Kanca, İstanbul Kimyevi Maddeler ve Mamülleri
İhracatçıları Birliği Yönetim
Kurulu Başkanı Murat Akyüz,
Türkiye Gemi İnşa Sanayicileri Birliği Derneği Yönetim
Kurulu Başkanı Murat Kıran,
Endüstriyel Otomasyon
Sanayicileri Derneği Yönetim
Kurulu Başkanı Dr. Hüseyin
Halıcı, Türkiye Bilişim Sanayicileri Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Erman Karaca,
Türkiye Ziraat Odaları Birliği
Yönetim Kurulu Başkanı
Şemsi Bayraktar, Meyve Suyu
Üreticileri Derneği Yönetim
Kurulu Başkanı İlker Güney,
Türk Tarım Alet ve Makinaları
İmalatçıları Birliği Yönetim
kurulu Başkanı Şenol Önal, Gübre
Üretiçileri İthalatçıları ve İhracatçıları
Derneği Genel Sekreteri Sebahattin
Emül, Türkiye Yem Sanayicileri Birliği
Yönetim Kurulu Başkanı M. Ülkü
Karakuş, Serbest Telekomünikasyon
İşletmecileri Derneği Yönetim Kurulu
Başkanı Yusuf Ata Arıak, Tüm Süt Et
ve Damızlık Sığır Yetiştiriciliği Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Sencer
Solakoğlu, Türkiye Danızlık Sığır
Yetiştiricileri Merkez Birliği Genel
Başkanı Cemalettin Özden, Anadolu
Raylı Ulaşım Sistemleri Kümelenmesi
Koordinatörü Dr. İlhami Pektaş, AGT
Satış ve Pazarlamadan Sorumlu Grup
Başkanı Şirzat Subaşı

EU VISION

Kağıt ve Kağıt Ürünleri Sanayi Sektör
Meclisi Başkanı Erdal Sükan, TOBB
Türkiye Makina ve Teçhizat İmalatı
Sektör Meclisi Başkanı Kutlu Karavelioğlu, TOBB Türkiye Konfeksiyon
ve Hazır Giyim Sanayi Sektör Meclisi
Başkanı Şeref Fayat, TOBB Türkiye
Gıda Sanayi Sektör Meclisi Başkanı Necdet Buzbaş, TOBB Türkiye
Fuarcılık Sektör Meclisi Başkanı Cihat
Alagöz, Çelik İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Namık Kemal
Ekinci, TOBB Türkiye Yüksek Öğretim
Sektör Meclisi Başkanı Bekir Okan,
Altınbey Giyim Ticaret A.Ş. Yönetim
Kurulu Başkanı Abdullah Kiğılı, Bursa
Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı
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İKV Heyeti, Avrupa Parlamentosu’nda Türkiye
AB ilişkilerinin geleceğini ele aldı
İKV tarafından Avrupa Parlamentosunda, Türkiye-AB ilişkilerinin geleceği ve ilişkileri canlandırmanın
yollarının ele alındığı “Re-Energizing Turkey-EU Relations after the Constitutional Referendum” başlıklı
bir panel oturumu düzenlendi.
11 Mayıs 2017 tarihinde İKV tarafından Avrupa Parlamentosunda,
Türkiye-AB ilişkilerinin geleceği ve
ilişkileri canlandırmanın yollarının ele
alındığı “Re-Energizing Turkey-EU
Relations after the Constitutional Referendum” başlıklı bir panel oturumu
düzenlendi.
AP Türkiye Forumu işbirliği ile
gerçekleştirilen etkinliğe Brüksel
merkezli düşünce kuruluşlarından
temsilciler, AP üyeleri, AB kurumlarından çok sayıda personel ve
Brüksel’de Türkiye-AB ilişkileri üzerine çalışmalarını sürdüren uzmanlar
hazır bulundu.
İKV Başkan Yardımcısı Prof. Dr.
Haluk Kabaalioğlu, Türkiye’nin AB
Daimi Temsilcisi Büyükelçi Faruk
Kaymakçı ve AP Avrupa Liberaller ve
Demokratlar İttifakı (ALDE) Üyesi Marietje Schaake tarafından gerçekleştirilen açış konuşmalarının ardından
panel oturumuna geçildi.
Üç açış konuşmasında da tarafların karşılıklı anlayış ve işbirliği
iradesini geliştirmesi gerektiği mesajı
öne çıkarken, seçim ve referandum
süreçlerinin ardından ilişkilerin
normalleşeceği, gelişme kaydedeceği
değerlendirmesi dikkat çekti.
Panel oturumunda, alanında saygın ve deneyimli Türk akademisyenler
Türkiye ve Türkiye-AB ilişkilerindeki
son durum ile referandum sonrası
döneme ilişkin olarak anayasa hukuku, ekonomi ve siyaset perspektiflerinden görüşlerini paylaştı.
-Yargı bağımsızlığı öncelik olmalı
Koç Üniversitesi Hukuk Fakültesi
Dekanı Prof. Dr. Bertil Emrah Oder
yaptığı sunumda, 16 Nisan referandumu sonucu kabul edilen anayasa değişikliklerini AB standartları
açısından değerlendirdi ve bir takım
eksikliklerin uyum sürecinde giderilmesine yönelik tavsiyelerde bulundu. Yargı bağımsızlığının her şartta
temel öncelik olması gerektiğini
vurgulayan Prof. Dr. Oder TBMM’nin
ve Türkiye’deki yargı personelinin
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kapasite gelişimi için AB ile daha ileri
işbirliklerine gidilmesi gerektiğini öne
sürdü.
-Dikkatli politikalar uygulanmalı
11 Mayıs tarihli panelde ikinci konuşmacı olarak TEPAV İcra Direktörü
Prof. Dr. Güven Sak referandum sonuçlarını ekonomi penceresinden değerlendirdi ve yakın gelecekte dikkatli
politikalar uygulanmasının ekonomik
ve siyasi denge açısından kritik olduğunu hatırlattı. Prof. Dr. Sak tarihsel
olarak Türkiye’nin karşı karşıya kaldığı ve zorluklarla aştığı dönemlerden
örneklerle, içinde olunan bu dönemin
başarılı yönetilmesi halinde fırsatlar
sunduğunu değerlendirdi.
-AB ile ilişkide aksaklıklar
Panelin son konuşmacısı İstanbul
Bilgi Üniversitesi Siyaset Bilimi Bölümü Öğretim Üyesi ve International

Political Science Association (IPSA)
Başkanı Prof. Dr. İlter Turan AB’nin ve
Türkiye’nin geçirmekte olduğu dönüşümleri Soğuk Savaş döneminden bu
yana gelen tarihsel çizgi ile bağlantılı
şekilde ele alarak katılımcılara net bir
siyasi tablo çizdi.
Türkiye ile AB’nin çeşitli alanlarda
kurduğu işbirliklerinde doğan aksaklıkların sebeplerini tespit eden Prof.
Dr. Turan gelecekte tarafların vize
serbestliği gibi araçlarla daha ileri
seviye entegrasyonu benimsemesi
gerektiğini vurguladı.
Panel oturumunun ardından AP
dış politika biriminin Batı Balkanlar ve
Türkiye’den sorumlu politika analisti
Andre De Munter, Türkiye-AB ilişkilerinde karşılıklı iyi niyetin önemini
vurguladığı yorumlarıyla, panel oturumunda gerçekleştirilen değerlendirmeleri özetledi; devamında soru ve
cevap bölümüne geçildi.

Bölgesel ticaret anlaşmalarının
Türk tarımına etkisi Ankara’da tartışıldı
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar
Genel Müdürlüğü (TAGEM) tarafından
Ankara’da gerçekleştirilen “Bölgesel
ve Serbest Ticaret Anlaşmalarının
Türkiye’nin Tarım Ürünleri Dış Ticaretine Etkilerinin Analizi” isimli çalıştaya,
İKV Strateji ve İş Geliştirme Müdürü M.
Gökhan Kilit, İKV Basın Danışmanı ve
AB Bilgi Merkezi Koordinatörü Mehmet Poyrazlı, İKV Uzman Yardımcısı
Selvi Eren ile İKV Uzman Yardımcısı
Merve Özcan katıldı.
Çalıştayın açış konuşması Gıda,
Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel
Müdürlüğü (TAGEM) Müdür Yardımcısı Dr. Necati Tulgar yaptı. TAGEM’in
Türkiye’deki en büyük AR-GE merkezi
olduğunu belirten Tulgar, ülkemizdeki
tarımsal AR-GE yatırımları, TAGEM’in
kurumsal yapısı ve enstitüler hakkında
bilgi verdi.
Devamında TAGEM’e bağlı Tarımsal Ekonomi ve Politika Geliştirme
Enstitüsü (TEPGE)’nde Ziraat Yüksek
Mühendisi olarak görev yapan ve şu
anda “Bölgesel ve Serbest Ticaret
Anlaşmalarının Türkiye’nin Tarım
Ürünleri Dış Ticaretine Olası Etkilerinin Analizi” projesinin liderliğini
yürütülen Dr. Berrin Taşkaya Top
konuştu. Proje Lideri Top, Türkiye’nin
serbest ticaret anlaşmaları (STA), AB

ile mevcut Gümrük Birliği TTIP, TPP ve
MERCOSUR gibi geniş kapsamlı ticaret
anlaşmaları hakkında katılımcılara
bilgi verdi.
Çalıştay amacının bahsi geçen anlaşmalar nedeniyle tarım ürünleri dış
ticaretinin serbestleştirilmesinin olası
etkileri konusunda sektör paydaşlarının görüş ve beklentilerini ortaya
çıkarmayı hedeflediklerini ifade eden
Top, bu çıkarımların politika geliştirme öncesinde gerekli hazırlıklara
ciddi katkı sağlayacağını belirtti. Ekim
ayında bir çalıştay daha yapılacağını
söyleyen Top, bugünkü çalıştayda

hububat, sebze-meyve, hayvansal
ürünler, endüstri bitkileri ve sanayisi
olmak üzere dört ayrı grup çalışması
yapılacağını açıkladı.
Grup çalışmalarında “Tarımın farklı
alt sektörleri dış ticaretin serbestleştirilmesine ne derece hazırdır?” sorusuyla farklı alanların güçlü, zayıf yönlerinin ve sorunlarının, “Korumasız ve
dış rekabete açık bir pazar ortamında
sektörler ticaretin serbestleşmesinden nasıl etkilenecektir?” sorusuyla da
tehdit unsurlarının, fırsat alanlarının
ve olası olumsuz etkilere karşı neler
yapılabileceğinin tartışılacağını belirtti.

Eğitim sektöründeki sürprizle istihdam 312 bin kişi arttı
Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK)
Ocak 2017 verilerinin değerlendirildiği TEPAV İstihdam İzleme Bülteni’nin
61. sayısında Ocak 2017’de sigortalı
ücretli çalışan sayısı Ocak 2016’ya
göre 312 bin arttı, buna karşılık KOBİ
sigortalı ücretli çalışan sayısı 88 bin
azaldı.
Ocak 2017’de Ocak 2016’ya göre
4/a sigortalı çalışan sayısında toplamda 312 bin artış olurken, bu artış
büyük ölçüde çalışan sayısının son
bir yılda 394 bin arttığı eğitim sektöründen kaynaklandı.
KOBİ sigortalı ücretli çalışan sayı
en fazla azalan sektör 66 bin azalışla
bina ve çevre düzenleme faaliyetleri sektörü oldu. Bu sektörü 58 bin
azalışla bina inşaatı, 25 bin azalışla
ormancılık ve tomrukçuluk, 23 bin

azalışla kara taşımacılığı ve boru
hattı taşımacılığı, 12 bin azalışla bina
dışı yapıların inşaatı sektörleri takip
etti.
İstanbul, 72 bin azalışla KOBİ
çalışan sayısı en fazla azalan il oldu.
İstanbul’u 23 bin azalışla Antalya,
10 bin azalışla Ankara, 4 bin azalışla
Eskişehir ve Nevşehir takip etti.
Ocak 2017’de, son bir yıldaki
değişimlere bakıldığında yüzde
10,2 ile en fazla azalış esnaflarda
görüldü. Son bir yılda kendi hesabına
çalışan çiftçi sayısında yüzde 10,
kamu çalışan sayısında yüzde 2,1
azalış görüldü. Sigortalı ücretli
çalışanı sayısında ise yüzde 2,3 artış
görüldü.
Ocak 2017’de sigortalı ücretli
çalışan sayısı Ocak 2016’ya göre

yüzde 2,3’lük artışla 13 milyon
933 bin oldu. Mevsimsellikten
arındırılmış serilere bakıldığında ise
Aralık 2016’ya göre sigortalı ücretli
sayısında 207 binlik artış gerçekleşti.
Sektörel bazlı değişimlere
bakıldığında yıllık en çok artış, 394
bin ile eğitim sektörü oldu.
Bu sektörü, 46 bin artışla fabrikasyon metal ürünleri, 18 bin artışla
motorlu kara taşıtı ve römork imalatı
sektörleri takip etti.
Çalışan sayısı en hızlı artan sektör
ise yüzde 58,3 ile yine eğitim sektörü
oldu. Bu sektörü yüzde 37,9 artışla
istihdam faaliyetleri, yüzde 26 artışla
kamu yönetimi ve savunma, zorunlu
sosyal güvenlik ve yüzde 25,4 artışla
diğer mesleki, bilimsel ve teknik
faaliyetleri sektörleri takip etti.
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[girişim ►

Medasoft hurdanızı kazanca çeviriyor
Ödeme altyapısı PayU tarafından sağlanan, TÜBİTAK referanslı girişim www.acilhurda.com, kullanıcısını zaman kaybettiren arama motorlarından, hurdacı arama ve fiyat
bilgisi alma süreçlerinden kurtarıyor.
Geri dönüşüm atıklarını değerlendirerek iki tarafın da kazanç elde
etmesini sağlayan e-pazar girişimi
www.acilhurda.com, PayU’nun güvenli ödeme altyapısıyla yayında.
Türkiye’de geri dönüşüm kültürünün yayılması vegeri dönüşümün
mikro ile makro ekonominingelişiminekatkı sağlaması bilinciyle yola
çıkan e-pazar girişimiwww.acilhurda.comyayına girdi.
Mehmet Murat Çelik ve eşi Eda
Çelik tarafından kurulan www.acilhurda.com, çiftin geri dönüşüm ile
ilgili kendi hayatlarında yaşadıkları
sıkıntılardan yola çıkarak kurdukları
bir girişim olarak göze çarpıyor.
“Hurdamı kime satacağım?” ya
da “Daha fazla nasıl hurda alırım?”
gibi sorulara cevap veren tek adres
olan www.acilhurda.com, hem hurda
arayanlara hem de satanlara fayda
sağlarken ellerindeki atıkları ne yapacağını bilemediği için çöpe atmayı
düşünenlere de geri dönüşüme katkıda bulunma imkânı sunuyor.
Zamandan Tasarruf Sağlıyor
Ödeme altyapısı PayU tarafından
sağlanan, TÜBİTAK referanslı girişim
www.acilhurda.com, kullanıcısını
zaman kaybettiren arama motorlarından, hurdacı arama ve fiyat bilgisi
alma süreçlerinden kurtarıyor. Uygulama sayesinde, değerlendirilmek
istenen hurdaların fotoğrafını çekip
www.acilhurda.comsitesine yükleyip
yayınlamak yeterli.
Geri Dönüşüm Firmalarına Ek
Ücretsiz İhale İlanları Sağlıyor
www.acilhurda.com, veri tabanında bulunan ilanlara üyelik sistemi
üzerinden erişim imkânı sunuyor.
Uygulama ile geri dönüşüm firmaları,
sitedeki hurda ihalelerine ek ücret
ödemeden ulaşıyor. Böylelikle geri
dönüşüm firmaları ihale bilgilerine
erişebilmek için arama motorlarına
ve ihale sitelerine fazladan ücret
ödememiş oluyor.
PayU Türkiye Hakkında
Dünyanın en önemli medya ve
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e-ticaret markalarını bünyesinde
bulunduran Naspers’ın bir iştiraki
olan PayU, şu an 4 kıtada, 16 ülkede
faaliyet gösteriyor. Dünyada 200
binden fazla üye iş yerine 250’den
farklı lokal ödeme yöntemi sunan
PayU, Türkiye’de 2011 yılının Eylül
ayında faaliyet göstermeye başladı ve 6.000’den fazla aktif işletme
ile çalışmaktadır. PayU, Visa ve
MasterCard tarafından onaylanan
Türkiye’nin ilk ödeme servis sağlayıcısıdır. Sanal POS çözümleri, gelişmiş
sahtecilik (fraud) önleme filtreleri,
7 gün 24 saat hizmet veren uzman
sahtecilik izleme ekibi ve daha birçok
servisle PayU Türkiye, bir yandan eticaret işletmelerinin hizmet kalitesini artırırken, diğer yandan Türkiye’nin
önde gelen banka ve lisansör
kuruluşlarıyla yaptığı iş birlikleriyle
sektöre yenilikçi bir hizmet anlayışı
getirmektedir. Detaylı bilgi için: www.
payu.com.tr

Acilhurda.com Hakkında
www.acilhurda.com, yaklaşık
24 yıllık bilişim sektörü tecrübesi
ile “Yeni ne üretebiliriz?” sorusunu
kendine soran, sektörde web uygulamaları konusundaki eksikleri
teker teker masaya yatıran ve sonuç
olarak Medasoft Bilişim Teknolojileri San. ve Tic. Ltd. Ş bünyesinde
geri dönüşüm sektörü konusunda
bir web uygulaması sunmuş bir
e-pazar girişimidir. www.acilhurda.
com, Türkiye’de geri dönüşüm bilinci
kazandırarak, “Hurdanı Paraya Çevir”
sloganı ile kişi veya kuruluşların geri
dönüşüm atıklarından kazanç elde
edebilmelerini, kazanç sağlayanların
da bu kazancı daha da artırmalarını
sağlayacak bir sistem geliştirmiştir.
Aynı zamanda geri dönüşüm firmaları için de“Minimum bütçe ile daha çok
hurda nasıl alınır?” sorusuna eğilmektedir. www.acilhurda.com, sosyal projelere de katkıda bulunarak
Türkiye’de geri dönüşüm bilincinin
kazanmasında etkin rol oynamaktadır. Detaylı bilgi için: www.acilhurda.
com

[ziyaret ►

Tübitak Marmara Teknokent ve firmaları
Bilkent Cyberpark’ı ziyaret etti

TÜBİTAK Marmara Teknokent ve
Bilkent Cyberpark işbirliğinde Bilkent
Cyberparka teknik gezi organizasyonu gerçekleştirilmiştir. Söz konusu
ziyarete teknopark firmalarımızdan
Hazerfen firma yetkilisi Erdal TOPAÇ,
BBC firma yetkilisi Bilal ÇETİNER,
Microdev firma yetkilisi Hasan DEMİREZEN, Femrem Robot firma yetkilisi
Aykut BİLİCİ, SYS IN SYS firma personeli Gökhan UKİÇ, IN 2 firma yetkilisi
Soner ÇALIMLI, Rut Yazılım firma
yetkilisi Fahrettin ÇOLAK, Gemtek firma yetkilisi Emrah GÜLTEKİN, ACRP
firma yetkilisi Umut KORKMAZ, Artı
Doksan firma personelleri Mehmet
KARALAR ve Cem ASLAN, ISR firma
yetkilisi Eren Ertem DEVELİ ve firma
personelleri Ünlü AĞYOL, Volkan TAŞ
ile Melih SARICA katılım sağlamıştır.
Etkinlik kahvaltı organizasyonu
ile başlamış olup ardından Dr. Fikret
YÜCEL Konferans Salonuna geçilmiştir. İlk olarak Girişimcilik, İş Birliği
ve Teknoloji Transfer Birimi Uzmanı
Duygu AKTAY Bilkent Cyberpark tanıtım sunumunu yapmıştır. Ardından
TÜBİTAK Marmara Teknokent Genel
Müdürü Dr. Orhan ÇÖMLEK tanıtım
sunumlarını gerçekleştirmiştir.
TÜBİTAK Marmara Teknokent ve
Bilkent Cyberpark firmaları sırasıyla sunumlarını yapmışlardır. BBC
firması Genel Müdürü Bilal ÇETİNER,
müşterilerine; ihtiyaca özel makine tasarımı ve imalatı, otomasyon

hatları tasarımı, imalat ve kurulumu,
hızlı prototipleme, medikal uyumlu
cihaz tasarımı ve imalatı gibi hizmetler verdiğinden bahsetmiştir. Ayrıca
ilk ihracatını Çin’e gerçekleştirdiklerini debelirtmiştir.
Microdev firma yetkilisi Hasan
DEMİREZEN, TÜBİTAK 1512 Teknogirişim desteği alarak hayata geçirdikleri
proje olan insan vücuduna deri yolu
ile mikro boyutta iğne kullanarak ilaç
alımını sağlayan ürünü hakkında bilgi
vermiştir.
Cyberparkta faaliyet gösteren
Nanodev firma yetkilisi, hipertermi,
kanser hastalıklarının tedavisinde
kullanılan tedavi yöntemi ile ilgili bilgi vermiştir. Bu yaklaşımda istenilen
bölgeye termal ablasyon uygulanarak hücrelerin fizyolojik yapılarının
değişimi sağlanmaktadır.

Rut Yazılım firma yetkilisi Fahrettin ÇOLAK, üretim ve satış yapan
firmaların saha ekibinin verimli bir
şekilde yönetilebilmesi, denetlenebilmesi, gerekli bilgilerin hızlı, doğru,
güvenli bir biçimde toplanması ve
analiz edilmesi için hayata geçirdikleri DataRutportalı hakkında bilgi
vermiştir.
Cyberpark firması Digit firma
yetkilisi Dinçer SÖZÜTOK, Tak-Çalıştır Akıllı Giriş Sistemi OnLock ile ilgili
bilgilendirme sunumunu gerçekleştirmiştir. Firmanın üretmiş olduğu
ürün ile ev sahibi, kapısını telefon
aracılığı ile uzaktan takip edebilmektedir. Kapının dışına takılan aparat
ev sahibini tanımaktadır ve otomatik
sistem ile ev sahibi geldiğinde kapı
açılmaktadır.
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[savunma ►

TÜBİTAK SAGE’nin Geliştirdiği Gökdoğan ve
Bozdoğan Füzeleri IDEF’17’de Tanıtıldı
Türk Hava Kuvvetlerinin hava hakimiyetini artıracak ve F-16 uçaklarından atılabilecek olan Gökdoğan ve Bozdoğan füzelerinin geliştirme çalışmalarının 2019’da tamamlanması hedefleniyor.

Cumhurbaşkanlığının himayesinde, Milli Savunma Bakanlığının ev
sahipliğinde, Türk Silahlı Kuvvetlerini
Güçlendirme Vakfının (TSKGV) yönetim ve sorumluluğunda organize edilen IDEF, İstanbul’daki TÜYAP Fuar ve
Kongre Merkezinde başladı.
50’yi aşkın ülkeden yaklaşık 800
firmanın savunma, güvenlik, denizcilik, havacılık ve uzay sanayisi alanlarında en modern araç, malzeme ve
sistemlerini sergilediği fuarda, TÜBİTAK SAGE tarafından geliştirilen
Türkiye’nin İlk Milli Hava-Hava Füzeleri Gökdoğan ve Bozdoğan’ın da tanıtımı yapıldı.
Türk Hava Kuvvetlerinin hava hakimiyetini artıracak ve F-16 uçaklarından atılabilecek olan Gökdoğan ve
Bozdoğan füzelerinin geliştirme çalışmalarının 2019’da tamamlanması
hedefleniyor.
Gökdoğan
ve
Bozdoğan,
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Türkiye’nin ilk milli Hava-Hava Füzeleri olma özelliğini taşırken, Bozdoğan aynı zamanda ilk Aktif Radar
Arayıcı Başlıklı Füze olma özelliğine
de sahip. Geliştirdiği ve teknolojilerini üretici savunma sanayii şirketlerine aktararak sanayileşmesini sağladığı kritik mühimmat sistemleri ile
Türkiye’de ilklere imza atan TÜBİTAK
SAGE, Hava Savunma Füzeleri geliştirme yolunda ülkemizin geleceğe
güvenle bakması için önemli bir aşama kaydetti.
13. Uluslararası Savunma Fuarı’nın
açılışını yapan Başbakan Binali Yıldırım, “Bugünün Türkiye’si dünden
daha güçlüdür, yarının Türkiye’si bugünden daha güçlü halde olacaktır.
Türkiye’siz Avrupa’nın güvenliği düşünülemeyeceği gibi Ortadoğu’daki
sorunların çözümü de Türkiye’siz
mümkün olmayacaktır” dedi.
Milli Uzay Ajansının kurulma aşa-

masında olduğunu hatırlatan Yıldırım, “Yerli haberleşme uydusunu da
yine yerli kaynaklarla yapmak için
çalışmalara başlamış durumdayız.
Savunma sistemlerinin yenilerini envantere dahil etmek için çalışmalar
hız kesmeden devam ediyor” diye konuştu.
IDEF17’ye
Başbakan
Binali
Yıldırım’ın yanı sıra Milli Savunma
Bakanı Fikri Işık, İç İşleri Bakanı Süleyman Soylu, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Abidin Ünal, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral
Yaşar Güler , SSM Müsteşar Yardımcısı Dr. Celal Sami Tüfekçi, Milli Savunma eski Bakanı Vecdi Gönül, Milli
Savunma Bakanlığı Müsteşarı Ali Fidan, Cumhurbaşkanı Baş Danışmanı
Prof. Dr. Davut Kavranoğlu, TÜRKSAT
Genel Müdürü Cenk Şen, TBMM Bilgi
ve Teknoloji Komisyonu Başkanı Ziya
Altunyaldız katıldı.

[e-ticaret ►

Türkiye ve Çin arasında elektronik ticaret
Çin-Türkiye Sınır Ötesi Elektronik Ticaret Pilot Projesi Kayseri Lansmanı ve Kayseri Kobilerine Yönelik E-Ticaret Eğitim Programı, Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki,
TOBB Yönetim kurulu Üyesi Selçuk Öztürk, Çin’in Ankara Büyükelçisi Yu Hongyang’ın katılımıyla gerçekleştirildi.

Çin-Türkiye Sınır Ötesi Elektronik
Ticaret Pilot Projesi Kayseri Lansmanı
ve Kayseri Kobilerine Yönelik E-Ticaret Eğitim Programı, Çevre ve Şehircilik
Bakanı Mehmet Özhaseki, TOBB Yönetim kurulu Üyesi Selçuk Öztürk, Çin’in
Ankara Büyükelçisi Yu Hongyang’ın katılımıyla gerçekleştirildi.
TOBB Yönetim Kurulu Üyesi Selçuk Öztürk burada yaptığı konuşmada,
Türkiye’nin G20 dönem başkanlığı sürecinde, Türkiye ve Çin arasında E-ticarette İşbirliği Mutabakat Zaptı imzalandığını anımsatarak, “Türk tarafındaki
uygulayıcı özel sektör kuruluşu olarak,
Çin tarafındaki muhatap kuruluşumuzla hemen kolları sıvadık. Projenin
yürütülmesi için, Türkiye Odalar Borsalar Birliği ve Dünya Bankası ortaklığı
ile kurduğumuz Dünya KOBİ Forumu
Vakfı’nı yetkilendirdik. Çin tarafı da
elektronik ticaret alanında en önemli
B2B platformu olan DHGate’ti görevlendirdi. Bu iki kuruluşumuz yoğun bir
çalışmayla, “Çin-Türkiye Sınır-Ötesi
E-Ticaret Pilot Projesi Eylem Planı”nı
hazırladılar. İşte bugün, 2015 yılında
Cumhurbaşkanımız Sn. Recep Tayyip
Erdoğan ve Çin Devlet Başkanı’nın destekleri ile başlatılan projenin pilot uygulamasını hayata geçiriyoruz” dedi.

Projenin önemine değinen Öztürk,
Türkiye’nin sanayi devrimini ıskaladığını, 200 yıldır bunun sıkıntısını yaşadıklarını söyledi.
-Selçuk Öztürk: Doğu’nun en büyük
ülkesinin kapılarını açıyoruz
Ticarette yeni bir devrim olduğuna dikkat çeken Öztürk, “Bunun adı da
elektronik ticaret devrimi. Eskinden ticaret yolu üzerindeki ülkeler, insanlar
zengin olurdu. Tarihi ipek yolu vardı,
baharat yolu vardı. Bu devrin ticaret
yolu da internet. Yani artık ticaret yolu
her evin, işyerinin içinden geçiyor. Kendi ilinde-içinde ürettiğin ürünü, dünyanın en ücra köşesine bir tuşla satabiliyorsun” şeklinde konuştu.
Bu proje ile Çin’le Anadolu arasındaki tarihi ipek yolunu yeniden canlandırdıklarını belirten Öztürk, aynı
coğrafyada “Elektronik İpek Yolu”nu
hayata geçirdiklerini söyledi.
Selçuk Öztürk, Çin’in 1,4 milyarlık
nüfusu ile dünyanın en büyük pazarı
olduğunu belirterek, “11 trilyon dolarlık milli geliri ile dünyanın ikinci büyük
ekonomisi. Ve yılda 1,5 trilyon dolar
ithalatı ile dünyanın en çok mal satın
alan ikinci ülkesi. Yani güneşin yeniden doğudan yükseldiği bir dönemde,

Doğunun en büyük ülkesinin kapılarını
Türk şirketlerine sonuna kadar açıyoruz” dedi.
Öztürk, pilot proje olarak Kayseri ve
Chongqing şehirlerini seçtiklerini, proje kapsamında bu iki şehrin KOBİ’lerini
elektronik ortamda bir araya getireceklerini, KOBİ’leri eğiteceklerini ve
küresel pazara giriş için teknik destek
vereceklerini söyledi.
KOBİ’lerin Dünya KOBİ Forumu’nun
KOBİ.Market platformu üzerinden çok
basit bir şekilde elektronik ticaret dünyasına giriş yapabileceklerini anlatan
Öztürk, “Ürünlerini platformda sergileyebilecekler. Elektronik ortamda B2B
görüşmeler yapacaklar. Yerel ve uluslararası e-ticaret platformlarına bağlanarak buralardan satış yapabilecekler.
Böylece yüzbinlerce KOBİ’mizi ihracat
yapar hale getireceğiz. Dış ticarette
KOBİ’mizin eli, gözü, kulağı olacağız.
Çin’le kurduğumuz bu ticaret köprüsü
ile bugünün KOBİ’lerini, küresel oyuncu
haline getireceğiz” dedi.
Bu proje ile KOBİ’lerin ve Kayseri’nin
kazanacağını ifade eden Öztürk, pilot
proje için TOBB olarak bugüne kadar
120 bin dolar kaynak harcadıklarını,
Kayseri’nin bu işi sahiplenmesi gerektiğini vurguladı.
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Sağlıkta Kalite ve Akreditasyon Sistemi
tanıtımı yapıldı
TÜSEB Türkiye Sağlık Hizmetleri Kalite ve Akreditasyon Enstitüsü tarafından geliştirilen Kalite
ve Akreditasyon Programı TÜSKA Başkanı Prof. Dr. Mustafa Berktaş tarafından sunuldu.

TOBB Türkiye Sağlık Kurumları Meclisi, yılın ilk toplantısını Meclis
Başkanı Dr. Seyit Karaca başkanlığında gerçekleştirdi.
Toplantıya Başkanlık Divanı ve
Meclis üyelerinin yanı sıra, Türkiye
Sağlık Enstitüleri Başkanlığı (TÜSEB)
Türkiye Sağlık Hizmetleri Kalite ve
Akreditasyon Enstitüsü (TÜSKA) Başkanı Prof. Dr. Mustafa Berktaş ve ekibi de katıldı.
TÜSEB Türkiye Sağlık Hizmetleri Kalite ve Akreditasyon Enstitüsü
tarafından geliştirilen Kalite ve Akreditasyon Programı TÜSKA Başkanı
Prof. Dr. Mustafa Berktaş tarafından
sunuldu.
Berktaş sunumunda; Türkiye’de
kalite kültürü, akreditasyon yolculuğu, TÜSEB ve TÜSKA hakkında genel
bilgileri paylaştıktan sonra, geliştirilen ve uygulanmaya başlanan Sağlıkta Kalite ve Akreditasyon Programını
tanıttı.
Berktaş, Ulusal Akreditasyon
Sisteminin 24 Şubat 2017 tarihinde
Ankara’da gerçekleştirilen toplantıda
ilan edildiğini ve isteyen sağlık kurum
ve kuruluşların tüm işlemlerle ilgili
olarak Ulusal Kalite ve Akreditasyon
Yönetimi Sistemi TÜSKAnet üzerinden
başvuru yapabileceklerini ifade etti.
Özel sağlık kurum ve kuruluşları için programın önemine değinen
Berktaş, özellikle sağlık turizmi ile
iştigal eden, özel sağlık kurum ve ku-
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ruluşlarının akredite olmalarının önemine değindi.
Ekonomi Bakanlığı’nın sağlık turizmi destekleri kapsamında TÜSKA
Kalite ve Akreditasyon Programı kapsamında belgelendirmeleri desteklediğini ifade eden Berktaş, söz konusu programın Bakanlık denetimleri
açısından, SGK ödeme rejimi açısından ve kadro planlamalarında pozitif
ayırımcılık açısından da avantaj teşkil
edebileceğini ifade etti.
-DİADER Genel Sekreteri Işık sunum yaptı
DİADER Genel Sekreteri Mustafa
Işık, “Özel Sağlık Hizmeti Sunucularının Güncel Sorunları” başlıklı bir sunum gerçekleştirdi.
Mustafa Işık sunumunda özel
sağlık kurum ve kuruluşlarının güncel
sorunlarını dile getirerek, özellikle de
SUT fiyatlarına vurgu yaptı.
2017 SGK Bütçesine SUT artışı için
10 milyar 200 milyon TL’lik bir ödenek

ayrıldığını dile getiren Işık, bu ödeneğin adil bir biçimde tahsisatı ve tarihlendirilmesi hususunda gereğinin yapılması gerektiğini önemle vurguladı.
Işık, Meclisin temel bir argümanı
olan “maliyet esasına dayalı, ülkemizde gerçekleşen ekonomik parametreler dikkate alınmak suretiyle her yıl
güncellenen, bir geri ödeme modeline
ivedilikle geçilmesi” hususunun altını
çizdi.
Genel Sekreter Işık ek olarak; fatura bedellerinin ödenmesi kapsamında örnekleme ödeme yöntemi
ile ilgili kesinti oranı ve ödeme tutarı
formülasyonu hükümlerinin yol açtığı sorunlar, Sağlık Bakanlığı’nın yürütmekte olduğu bütün sağlık kurum
ve kuruluşları için tek bir yönetmelik
çalışmasının uygulamada yol açacağı problemler, İl Sağlık Müdürlüklerindeki evrak yenileme problemleri
ve SGK başvurularındaki problemler
üzerinde de durdu.

04.05.2017
Değerli Kalite Gönüllüsü,
KalDer Türkiye Kalite Derneği; kurulduğu 1990 yılından bu yana, Ülkemizde sürdürülebilir iş ve yaşam kalitesine
yön göstermek, dönüşüme liderlik etmek amacıyla Türkiye’nin tüm bölgelerinde mükemmellik kültürünü
içselleştirmiş, rekabetçi kurum ve kuruluşlar yaratılmasına katkıda bulunan bir STK olarak misyonu
doğrultusundaki çalışmalarına devam etmektedir.
Ülke sanayisine ve gelişimine katkıda bulunan ve sizlerin değerli temsilcileri olduğunuz kuruluşlarınızın, küresel
rekabet ortamında emin adımlar ile ilerleyebilmesi ve kazanan kuruluşlar arasında yer alması, kurumsal olduğu
kadar da ulusal bir ihtiyaçtır. Bu çerçevede, 19 Nisan 2017 tarihinde gerçekleşen Kocaeli Sanayi Odası Meclis
Toplantısı’nda paylaşıldığı üzere, olası işbirliklerimizi görüşmek ve geliştirebilmek için sizleri ziyaret etmeyi ve bu
vesileyle kuruluşlarınızı KalDer Üyeliği’ne davet etmeyi arzu ediyoruz.Bu kapsamda Kocaeli Sanayi Odası Genel
Sekreterliği iş birliğinde ziyaret takvimimizi planlayarak bir araya gelmeyi istiyoruz.
25 yılı aşkın bir zamandır sürdürdüğü çalışmaları bir adım öteye götürerek 21. yüzyılın rekabetçi kuruluşlarını
yaratmak amacında olan KalDer’in, ülkemizdeki yaşam kalitesini artırmak üzere kurgulanmış “Ulusal Kalite
Hareketi” girişimini yürütmekteyiz. Sizleri de Türkiye Mükemmellik Ödülü ve Avrupa Kalite Ödülü alan kuruluşlar
arasına katarak, Türkiye’nin “Kalite ve Mükemmellik” konusunda geldiği seviyeyi hep birlikte bir basamak ileri
taşımak arzusundayız.
Saygılarımızla,

Necati Bülent Hakoğlu

Buket Eminoğlu Pilavcı

Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı

Yönetim Kurulu Başkanı

Her türlü bilgi, görüş ve sorunuz için Türkiye Kalite Derneği Üyelik Yöneticisi Sanem Sümer’le irtibata
geçebilirsiniz.
Tel: 0216 518 42 84 / E-posta: sanems@kalder.org

KalDer Ofisim İstanbul Plazaları Cevizli Mah. Tugay Yolu Cad. No:20/B Kat:11
Ofis Daire No:65 PK:34846 Maltepe/İSTANBUL
Tel: +90 216-518 42 84 Faks: +90 216-518 42 86
e-posta: kalder@kalder.org http: //www.kalder.org
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Doğu Marmara Bölgesi’nde birinci amaç
teknoloji odaklı dönüşüm
Genel Sekreteri Dr. Mustafa Çöpoğlu, Doğu Marmara Bölgesi’nin sahip olduğu 34 Organize Sanayi
Bölgesi olduğunu, planlı sanayisi en gelişmiş bölgelerden birinde olarak bu aşamada önceliği sanayinin
teknoloji odaklı yapısal dönüşümüne ve teknoloji üretimine verdilerini ifade etti.
Ergin, Kalkınma Bakanlığı Müsteşarı
Cüneyd Düzyol, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Müstaşerı Prof.Dr.
Ersan Aslan ve Kalkınma Ajansı Genel
Sekreterleri katılım gösterdi.

MARKA Ar-Ge İşbirlikleri Zirvesi Ve
Fuarı’nda Bölgesel İşbirliklerini Geliştirdi.
Türkiye’de Ar-Ge faaliyetleri ile
ilgilenen tüm paydaşların buluştuğu,
alanında uzman ulusal ve uluslararası isimlerinin konuşmacılar arasında
yer alacağı ve somut işbirliklerinin
yapılmasının amaçlandığı “Ar-Ge İşbirlikleri Zirvesi ve Fuarı” İstanbul’da
bulunan Pullman Kongre ve Fuar
Merkezi’nde ziyaretçilerine kapılarını
açtı.
Paydaşların ücretsiz katılabileceği etkinlikte Doğu Marmara Kalkınma

Ajansı (MARKA) ana fuaye alanında
bulunan A102-A103 numaralı stantlarda yer alarak Ajans Ar-Ge projelerinin yanı sıra bölgesel işbirlikleri ve
bölgesel Ar-Ge potansiyelini katılımcılara aktardı.
-100 önde gelen kurum
Savunma, bilgi ve iletişim teknolojileri, sağlık ve inovasyon alanlarındaki Ar-Ge projelerinin sergilendiği
fuarda Kalkınma Bakanlığı, Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, TÜBİTAK,
TCDD, ASELSAN, HAVELSAN, ROKETSAN gibi birçok kamu kurumu, kalkınma ajansları, özel ve vakıf üniversitelerine kadar yaklaşık 100 kurumun
standı yer alıyor.
-Etkinlik üst düzey katılımla
gerçekleşiyor
Kalkınma Bakanlığı ile Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı himayelerinde gerçekleştirilmekte olan etkinliğin ilk gününe Ar-Ge dünyasının ve
bürokrasinin önemli isimlerinin yanı
sıra Kalkınma Bakan Yardımcısı Yusuf
Coşkun, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Doç. Dr. Hasan Ali Çelik, YÖK Başkanı Prof. Dr. M. A. Yekta
Saraç, TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Arif
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-MARKA Standına Yoğun İlgi
Türkiye’nin öncü üretim ve teknoloji bölgelerinden biri olan Doğu
Marmara Bölgesi’nin Ar-Ge potansiyelinin paydaşlara aktırılarak işbirliklerinin geliştirildiği MARKA standında
eş zamanlı olarak Ajansın kendi bilgi
birikimiyle ve kendi kaynaklarıyla geliştirdiği Doğu Marmara CBS Tabanlı
Yatırıma Uygun Arsa Bilgi Sistemini
(YATBİS), Doğu Marmara Yatırım Destek Uygulamasını (INVPROM) ve Doğu
Marmara Firmalarının İnovasyon Kapasitesinin Geliştirilmesi Projesi (INNOTEAM) uygulamalarının tanıtımı
ve bilgilendirmesi paydaşlara aktarılmaktadır. MARKA standını etkinliğin ilk gününde çok sayıda paydaşın
yanış sıra Bilim, Sanayi ve Teknoloji
Bakan Yardımcısı Doç. Dr. Hasan Ali
Çelik ve TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Arif
Ergin’in ziyaret ederek bilgi aldı.
-Doğu Marmara Bölgesi’nde Birincil Önceliğimiz Teknoloji Odaklı
Yapısal Dönüşüm
Etkinliğe katılarak MARKA standında gerçekleştirilen faaliyetleri
takip eden MARKA Genel Sekreteri
Dr. Mustafa Çöpoğlu, Doğu Marmara
Bölgesi’nin sahip olduğu 34 Organize
Sanayi Bölgesi olduğunu, planlı sanayisi en gelişmiş bölgelerden birinde
olarak bu aşamada önceliği sanayinin
teknoloji odaklı yapısal dönüşümüne
ve teknoloji üretimine verdilerini ifade etti.
Çöpoğlu; bu anlamda Ar-Ge ve
inovasyon işbirliklerini teşvik edici
Bakanlıklar himayelerinde gerçekleşen bu etkinliğin Ajansa ve Doğu
Marmara Bölgesi’ne katma değer
sağlayacağını vurgulayarak Bölgedeki üniversiteleri, teknoloji transfer
ofislerini, teknoparkları, Ar-Ge merkezlerini ve ilgili tüm paydaşları fuara
davet etti.

[çevre ►

İzaydaş’ın da desteklediği; ‘Düşük Karbon
Kahramanı’ ödülleri sahiplerini buldu
İZAYDAŞ’ın da desteklediği IV. İstanbul Karbon Zirvesi’nde, 19 kuruluş Sürdürülebilir Üretim ve Tüketim Derneği tarafından Düşük Karbon Kahramanı olarak ödüllendirildi.
belgelerine bir yenisini daha ekledi.
TECRÜBE VE BİRİKİM
Atık yönetiminde Türkiye’nin lider
kuruluşu İZAYDAŞ, 20 yıllık tecrübesi,
birikimi, üstlendiği misyon ve kamu
sorumluluğu ile sahip olduğu belgelere belge eklemeye devam ediyor.
Daha önce ISO 9001, ISO 10002,
ISO 14001, ISO 50001 ve OHSAS 18001
yönetim sistemi belgeleri ile 17025
ve 17043 akreditasyon belgelerine sahip olan İZAYDAŞ, Çevre ve
Şehircilik Bakanlığı tarafından “Toprak Kirliliğinin Kontrolü ve Noktasal
Kaynaklı Kirlenmiş Sahalara Dair
Yönetmelik Yeterlilik Belgesi’ni de almaya hak kazandı.

İZAYDAŞ’ın da desteklediği IV. İstanbul Karbon Zirvesi’nde, 19 kuruluş
Sürdürülebilir Üretim ve Tüketim Derneği tarafından Düşük Karbon Kahramanı olarak ödüllendirildi.
Bu ödüllerden biri de başkanlığını
İZAYDAŞ Genel Müdürü Muhammet
Saraç’ın yaptığı TAYÇED’e geldi.
IV. İSTANBUL KARBON ZİRVESİ
Karbon salımında cimri davranarak iklim değişimine karşı mücadelede
örnek olan kuruluşlar, İstanbul Teknik
Üniversitesi ev sahipliği ile 4. İstanbul Karbon Zirvesi’nde Sürdürülebilir
Üretim ve Tüketim Derneği (SÜT-D)
tarafından Düşük Karbon Kahramanı
olarak ödüllendirildi.
TAYÇED KARBON KAHRAMANI
Karbon emisyonunu azaltan 42
projenin aday olduğu yarışta, 19 kuruluş SÜT-D tarafından ödüle layık
görüldü. Tüm Atık ve Çevre Yönetimi
Derneği de (TAYÇED) atık yönetimi ve
karbon azaltımı konusunda öncü ve
sözcü olması nedeniyle Düşük Karbon
Kahramanı seçildi.
2017 Düşük Karbon Kahramanlarına ödüllerini, Enerji ve Tabii Kay-

naklar Bakanlığı Yenilenebilir Enerji
Genel Müdürü Dr. Oğuz Can verirken,
başkanlığını İZAYDAŞ Genel Müdürü
Muhammet Saraç’ın yaptığı TAYÇED’in
ödülünü ise Genel Sekreter Çetin Sarıca aldı.
İZAYDAŞ ZİRVEDE STAND AÇTI
Zirveye, İZAYDAŞ’tan Genel Müdür Yardımcısı İsmail Uludağ, Düzenli
Depolama Alanları Müdürü Mahmut
Kıldize, Proje Şefi Onur Uludağ, Çevre
Yönetim Sistemleri Sorumlusu Aysun
Saraç, Pazarlama biriminden Gökhan
Tilki, Teknik Hizmetler Müdürlüğü’nden
Furkan Öztürk, Halkla İlişkilerden Özkan Aytaç ve Mehmet Şahin katıldı.
İZAYDAŞ, destekleyici firmalar arasında yer aldığı zirvede ayrıca açtığı stand
ile oturumlar arası verilen aralarda
katılımcılara tanıtım dokümanlarının
yer aldığı çanta hediye etti.
BAKANLIKTAN İZAYDAŞ’A
BİR BELGE DAHA...
Öte yandan İZAYDAŞ, Çevre ve
Şehircilik Bakanlığı tarafından verilen “Toprak Kirliliğinin Kontrolü ve
Noktasal Kaynaklı Kirlenmiş Sahalara
Dair Yönetmelik Yeterlilik Belgesi” ile

BEŞ YIL GEÇERLİ
2011 yılında Resmi Gazetede
yayınlanan tebliğ ile toprak kirliliği
oluşan sahalarda gerekli raporları
hazırlamak ve faaliyetleri yürütmek
amacıyla İZAYDAŞ, 06.04.2017 tarihinden itibaren beş yıl geçerli olmak
üzere yeterlilik belgesini aldı.
YÖNETMELİĞİN AMACI
Toprak Kirliliğinin Kontrolü ve Noktasal Kaynaklı Kirlenmiş Sahalara Dair
Yönetmelik 2015 yılında yürürlüğe
girdi. Yönetmeliğin amacı; Alıcı ortam
olarak toprağın kirlenmesinin önlenmesi, kirlenmenin mevcut olduğu
veya olması muhtemel sahaları ve
sektörleri tespit etmek, kirlenmiş
toprakların ve sahaların temizlenmesi
ve izlenmesi esaslarını sürdürülebilir kalkınma hedefleriyle uyumlu bir
şekilde belirlemektir.
Toprak kirliliği potansiyeli bulunan,
yönetmelikçe belirlenen faaliyetleri
gerçekleştiren işletmeler, sahaları
ile ilgili genel bilgilerin toplanması
amacıyla hazırlanmış olan ön bilgi
formlarını doldurmaya başlamışlardır.
Oluşturulan bu envanter bilgi
sitemi ile Türkiye’nin kirlilik haritası
oluşturulacak ve İl Çevre ve Şehircilik
Müdürlüğü’nün değerlendirmesi sonucu şüpheli olarak belirlenen sahalar
İZAYDAŞ gibi yeterlilik belgesi almış
olan firmalar tarafından temizlenmesi
sağlanacaktır.
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TAYSAD Başkanı Alper Kanca:

Yurt dışındaki algıyı pozitife dönüştürmek için
kamu ve iş dünyası üzerine düşeni yapmalı

TAYSAD Başkanı Alper Kanca: “Yaşanabilecek siyasi ve ekonomik krizleri önlemek adına bir dizi önleme ihtiyacımız var. Birinci somut önlem, tedarik sanayine has lojistik merkezlerinin özellikle Avrupa’nın
bazı ülkelerinde kurulması; ikinci önlem, Avrupa’da özel sektör tarafından da desteklenen bir algı çalışmasının yapılması; üçüncü önlem de siyasi olarak ilişkilerin olumlu yönde devam etmesi olacaktır” dedi.
TAYSAD Başkanı Alper Kanca,
Avangarde Hotel’de gerçekleştirilen
kahvaltıda tedarik sanayicilerini yakından ilgilendiren konularda bilgi vermek
amacıyla basın mensuplarıyla bir
araya geldi. Toplantının ilk bölümünde,
siyasi ilişkilerin ticari hayata yansıması
konuşuldu.
Başkan Alper Kanca, “Yurt dışındaki negatif algıyı değiştirme yönünde
pozitif bir çaba içine girilmesi ve bu
konuda hem kamu otoritelerinin hem
de iş dünyasının üzerine düşeni yerine
getirmesi gerek. Sektör olarak talep
ve beklentilerimizi ilgili kamu otoritelerine aktararak birlikte hareket alanı
yaratmayı amaçlıyoruz.
Bu kapsamda TOBB Başkanı ile
birlikte Ekonomi Bakanlığı’nı ziyaret
etmeyi planlıyoruz. Yaşanabilecek
siyasi ve ekonomik krizleri önlemek
adına bir dizi önleme ihtiyacımız var.
Birinci somut önlem, tedarik sanayine has lojistik merkezlerinin özellikle
Avrupa’nın bazı ülkelerinde kurulması;
ikinci önlem, Avrupa’da özel sektör
tarafından da desteklenen bir algı çalışmasının yapılması; üçüncü önlem de
siyasi olarak ilişkilerin olumlu yönde
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devam etmesi olacaktır” dedi.
-Otomotiv sektörü en parlak
dönemini yaşıyor
Otomotiv sektörünün en parlak
dönemini yaşadığını söyleyen Başkan
Kanca, “Otomotiv sektörü, ekonomiye
yüksek katma değer sağlayan, teknolojik gelişmeleri hızlandıran ve daha
birçok kazancı da beraberinde getiren
bir sektör. Sektör, yapısı itibariyle
ülkeler arası rekabete de oldukça
uygun. Öngörülen tabloda; önümüzdeki dönemde gelişmekte olan ülkeler,
pazar ve üretim dinamikleri açısından
itici güç olmayı sürdürecek. Dünya
genelinde üretimdeki yeni coğrafyalara kayış sürecinde Türkiye’ye gelen
yabancı yatırımcı sayısında da artış
olacak. Geleceğe dair beklentilerin yanı
sıra mevcut duruma dair veriler de
beklentilerimizi haklı çıkarır nitelikte.
Sektör olarak en parlak dönemlerimizden birindeyiz esasında. Tüm
sektörlerde ciddi daralmalar meydana
gelirken, otomotiv sektörü ihracat ve
ticari ortaklıklar noktasında önemli
ivme yaratıyor. Biz Türk otomotiv
sanayi olarak meydanı asla terketmeyi

düşünmüyoruz. Her koşulda; -siyasi
gerginlik ya da ekonomik kriz-, üretmeye ve büyümeye devam edeceğiz”
diye konuştu.
-Avrupa, sürücüsüz araçlarla
altyapı değişikliğine gidiyor
TAYSAD Genel Koordinatörü Süheyl
Baybalı da, toplantıda Nisan ayında
katıldığı “Connected and Automated Driving Konferansı” izlenimlerini
aktardı. Kısa süre öncesine kadar
bilim kurgu öyküsü diye baktığımız
bazı konuların, çok kısa sürede gerçek
olacaklarına işaret eden Baybalı, sürücüsüz otomobillerden önce sürücüsüz
kamyon ve büyük taşıtların hayatımıza
gireceğini ve hızla yaygınlaşacağını
söyledi. Özellikle TIR diye adlandırılan
büyük taşıtlarda sürücüsüz sistemlerin Avrupa’da çok hızlı geliştiğine
dikkat çeken Baybalı, Türkiye’nin bu
konuda geride kalmasının yaratacağı
büyük sıkıntılara şöyle dikkat çekti:
“Dünyadaki otomotiv gündemi;
sürücüsüz araçların elde ettiği datanın
sahiplenilmesi, birbirleriyle ve çevreyle
ilgili elde ettiği datanın paylaşımı, obje
tanımanın ötesinde birbirinden farklı

çevresel görüntüyü tanıyabilmesi, elde
ettiği datayı işlemesi ve geri çağırması süreci ekseninde şekilleniyor.
Avrupa’da 19 ülke bu konuda anlaşma
yaptı. Bu anlaşma ile AB üyesi ülkelerle
birlikte İsviçre ve Norveç arasında otonom araçlar ile ilgili bir görüş ve uygulama birliğine varıldı. Gerekli teknolojik
altyapının sağlanmasının ardından
araçlar sürücüsüz olarak yola çıkarak
lojistik alanında büyük bir verim artışı
sağlanacak. Araçlar hem birbirleri ile
hem de yol ile bağlantı kurabilecek ve
bilgi aktarabilecekler. Böylece 24 saat
boyunca araçlar yolda ilerleyebilecek
ve ürünlerin ülkeler arası aktarım süreleri kısalacak. Bu da özellikle ticaret
için büyük bir avantaj sağlayacak.
Tüm bunların yanı sıra, Türkiye’nin bu
anlaşma içinde yer almaması da yine
Avrupa ile olan ticari ilişkinin dışına
itilmemize yol açabilir. Yani yine burada AB ülkeleri ile olan politik gerginliğin etkilerini görüyoruz. Bu yatırımı
yapmayan ülkeler kaybeden tarafta
yer alacak. Biz de bu sisteme entegre olmak zorundayız. Üniversitelerle
konuşarak, tedarik sanayi olarak bu işe
müdahale etmemiz şart. Öyle ki, Türkiye olarak otonom araç anlaşması içine
giremediğimiz takdirde AB ile yapılan
ticaretin dışına itilmiş olacağız. Bulgaristan ve Doğu Avrupa ülkeleri otonom
araçlar ile ticarete dahil olacak ama
Türkiye hiçbir girişimde bulunamaya-

rak ticarette kısıtlı kalacak. Bu sadece
otomotiv yan sanayi ile ilgili bir durum
değil. Bu aşamaya gelindiğinde sebze,
meyve dahil hiçbir ihracat ürünü gönderilemeyecek.”
-İç pazarda üretim arttı, satışlar
düştü
Bir sonraki analizde, ÖTV indiriminin kaldırılması ve döviz kurlarındaki artışı yorumlayan Başkan Alper
Kanca’nın konuya dair değerlendirmeleri de şöyle oldu:
“Geçen yıl ÖTV muafiyeti söz konusuydu. Bu yıl satışlarda ÖTV uygulanacak. 2017 yılının ilk üç aylık otomotiv
sektörü sonuçlarına bakarsak üretimin
arttığını ama iç pazarda satışların düştüğünü görüyoruz. ODD istatistiklerine
göre 2017 yılı Nisan ayı Otomobil ve
Hafif Ticari Araç toplam pazarı satışları
75 bin 988 adet oldu. 84 bin 887 adet
olan 2016 yılı Nisan ayı otomobil ve
hafif ticari araç pazar toplamına göre
satışlar yüzde 10,48 oranında küçüldü.
Türkiye Otomotiv pazarında, 2017
yılı ilk dört aylık dönemde otomobil
satışları bir önceki yılın aynı dönemine
göre yüzde 10,12 azalarak 173 bin 961
adete geriledi. Geçen sene aynı dönemde 193 bin 539 adet satış gerçekleşmişti.
IMF Dünya Ekonomik Görünüm
Raporu, 2017 Nisan ayı tahminlerine
göre; Türk otomotiv ihracatı için son

derece önemli bir veri olan Avrupa’nın
büyüme hızı ise 2017 yılında yüzde 1,7
seviyesinde olacak; 2017 yılı otomotiv sektörü toplam pazarının 850
bin – 900 bin adet aralığında olması
tahmin ediliyor.”
-Yılın ilk dört ayında ihracata en
yüksek katkı otomotivden geldi
Başkan Kanca, toplantıda otomotiv
ihracatına dair istatistiksel detayları
da açıkladı:
“Yılın ilk dört ayına bakıldığında,
son yıllarda sürekli olarak görüldüğü
üzere otomotiv sektörü, yine ihracata
en yüksek katkıyı sunan sektör oldu.
Bu dönemde Türkiye 11,8 milyar dolar
ihracat yaptı. Bu ihracatın yüzde 19,4’ü
otomotiv sektöründen. Otomotiv
sektörümüz, Ekim 2016’dan bu yana
üst üste 7 aydır 2 milyar doları geçen
ihracat gerçekleştiriyor. Nisan 2017’de
bir önceki yıla göre yüzde 12,4’lük artış
ile 2,3 milyar dolar ihracat rakamına
ulaşan otomotiv sektörü, son dönemdeki başarılı performansını artırarak
devam ettiriyor. Bunun en büyük
nedeni, binek otomobildeki yüzde 61’lik
ihracat artışıdır. İlk 4 aylık gerçekleşmeleri incelediğimizde ise, geçen yılın
aynı döneminde 7,5 milyar dolar olan
ihracatımız, yüzde 23’lük artış ile 9,3
milyar dolara ulaştı. Bu rakamın içinde
tedarik sanayimizin payı ise 3 milyar
dolar seviyesinde gerçekleşti”.

Gebze Teknik Üniversitesi öğrencilerine
Sedaş’tan ödül
Gebze Teknik Üniversitesi Elektrik
Elektronik Mühendisliği öğrencileri
katıldıkları SEDAŞ Proje Fikri Yarışmasında dereceye girdi.
SEDAŞ’ın üniversite öğrencilerini inovatif projeler yapmaya teşvik
eden ve gelenekselleşen Proje Fikri
Yarışması’nın kazananları belli oldu.
SEDAŞ Yönetim Kurulu ve İcra Başkanı
Bekir Sami Güven, Düzce Üniversitesi
Rektörü Prof. Dr. Nigar Demircan Ça-

kar, Gebze Teknik Üniversitesi Rektör
Yardımcısı Prof. Dr. Babür Özçelik,
Sakarya Üniversitesi Rektör Yardımcısı
Prof. Dr. Mehmet Ali Yalçın ve Kocaeli
Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof.
Dr. Bekir Çakır’ın ödül törenine katıldığı
yarışmada Gebze Teknik Üniversitesi
öğrencileri dereceye girdi.
-13 Proje finale kaldı
87 adet projenin başvurduğu belir-

tilen yarışmada ön eleme sonucunda
finale kalan 13 proje arasından Dağıtım
Şebekelerinde Yük Talep Modeli Oluşturulması ve Yük Tahmini Projesi ile
GTÜ Elektrik Elektronik Mühendisliği
Öğrencileri Abdullah Gürsel ve Jeshar
Peposhi, Yeni Nesil Evler İçin Yenilenebilir Enerji Depolama Birimi Projesi ile
GTÜ Elektrik Elektronik Mühendisliği
Öğrencileri Fehat Güzelsu, Buse Eryiğit
ve Nur Özcan mansiyon ödülü aldılar.

Kocaeli Odavizyon

51

[fuarlar ►

Fuarlar
Haziran-Temmuz-Ağustos 2017

02.06.2017

36.Kitap ve Kültür Fuarı

Ankara

Vakıf Fuarcılık Rek. Yay. Tanıtım Org. Tic. Ltd.
Şti.

06.06.2017

Deri ve Kürk Konfeksiyon Fuarı

Antalya

Artı Fuarcılık Organizasyon Ltd. Şti

08.06.2017

11.Uluslararası Dossodossi Moda Gösteri Fuarı

Antalya

Dossodossi Fuarcılık A.Ş.

14.06.2017

Yacht Show Eurasia

Muğla

Via Fuarcılık A.Ş.

30.06.2017

17. Karadeniz Sanayi ve Ticaret Fuarı (Katif 2017)

Ordu

Ege Fuarcılık Org. Rek. ve Yayın Ltd. Şti.

30.06.2017

Ordu 9.Yapı Dekorasyon Ürünleri ve Doğalgaz Fuarı

Ordu

Ege Fuarcılık Org. Rek. ve Yayın Ltd. Şti.

30.06.2017

3.Gıda, Tarım ve Hayvancılık İhtisas Fuarı

Ordu

Ege Fuarcılık Org. Rek. ve Yayın Ltd. Şti.

05.07.2017

JUNIOSHOW Bursa 9.Bebe ve Çocuk Hazır Giyim ve Çocuk İhtiyaçları
Fuarı

Bursa

Tüyap Bursa Fuarcılık A.Ş.

06.07.2017

VIV TÜRKİYE 2017 Tavukçuluk Teknolojileri Uluslararsı İhtisas Fuarı

İstanbul

HKF Fuarcılık A.Ş.

09.07.2017

22.Dünya Petrol Kongresi ve Fuarı

İstanbul

Flap Fuarcılık A.Ş.

11.07.2017

Yüksek Hızlı Demiryolu Fuarı

Ankara

Alle Uluslararsı Fuar Org. Hizmet. Ltd.Şti

12.07.2017

1.Antalya Üniversite Tercih Fuarı

Antalya

Eket Fuarcılkk Tic. Ltd. Şti.

12.07.2017

EDİRNE Gıda, Tarım, Hayvancılık, Sanayi Fuarı 2017

Edirne

Renkli Fuarcılık Ltd. Şti.

12.07.2017

4.Otomobil-Otomotiv ve Yan Sanayi fuarı

Ordu

Ege Fuarcılık Org. Rek. ve Yayın Ltd. Şti.

14.07.2017

6.İstanbul Üniversite Tercih Fuarı

İstanbul

Eket Fuarcılkk Tic. Ltd. Şti.

14.07.2017

Kütahya 43.Geleneksel El Sanatları ve Genel Ticaret Fuarı

Kütahya

Frig Fuarcılık ve Org. Hizm. San. Ve Tic. Ltd.
Şti.

18.07.2017

3.Ankara Üniversite Tercih Fuarı

Ankara

Eket Fuarcılkk Tic. Ltd. Şti.

19.07.2017

Gapshoes 25.Uluslararası Ayakkabı, Terlik ve Yan Sanayi Kış Fuarı

Gaziantep Akort Tanıtım Organizasyon ve Fuarcılık Ltd.
Şti.

19.07.2017

33.Uluslararası Anne Bebek Çocuk Ürünleri Fuarı

İstanbul

UBM ICC Fuarcılık ve Organizasyon Tic. A.Ş.

21.07.2017

2. İzmir Üniversite Tercih Fuarı

İzmir

Eket Fuarcılkk Tic. Ltd. Şti.

21.07.2017

Educaturk Üniversite Tercih Fuarı

İstanbul

Boyut Fuarcılık Hizmet. Org. Ltd. Şti

02.08.2017

5.Çorlu Autoshow Otomobil Ticari Araçlar Motosiklet Bisiklet ve
Aksesuarları Fuarı

Tekirdağ

Renkli Fuarcılık Ltd. Şti.

02.08.2017

Çorlu 10.Tarımtech 2017

Tekirdağ

Renkli Fuarcılık Ltd. Şti.

03.08.2017

MAYFU Manisa 4.Ayakkabı Moda Fuarı

Manisa

SNS Fuarcılık Tan. Org. Rek. Yay. San. Tic.
Ltd. Şti

04.08.2017

3.Yalova Gayrimenkul Fuarı

Yalova

Junior Fuarcılık Ltd. Şti.

10.08.2017

Yapıda Ahşap ve Ahşap Ürünleri Fuarı

İstanbul

Küre Fuarcılık Ltd. Şti.

10.08.2017

Aksaray 2.Mobilya, Ev Aksesuarları ve Beyaz Eşya Fuarı

Aksaray

ART Fuar Org.Tic Ltd.Şti.

10.08.2017

Aksaray 3.Otomobil - Ticari Araçlar ve Yan Sanayi Fuarı

Aksaray

ART Fuar Org.Tic Ltd.Şti.

16.08.2017

4.Kırşehir Tarım ve Hayvancılık Fuarı

Kırşehir

Demos Fuarcılık ve Org. A.Ş.

18.08.2017

86.İzmir Enternasyonal Fuarı

İzmir

İZFAŞ İzmir Fuarcılık Hizmet. Kültür ve Sanat
İşleri. Tic.A.Ş

23.08.2017

DLG-ÖÇP Tarım ve Teknoloji Günleri 2017

Tekirdağ

DLG Fuarcılık Ltd.Şti.

23.08.2017

Project Marble Eurasia

İstanbul

1.Expotim Uluslararası Fuar Org. A.Ş. 2.Pyramids Grup Fuarcılık A.Ş.

24.08.2017

Uşak 3.Ege Tarım Hayvancılık, Süt Teknolojileri, Çiftlik Ekipmanları, Sera Uşak
Teknolojileri Fuarı
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GL Platform Fuarcılık Hizmetleri Ltd. Şti.

[sektörel ►

AVM’lerdeki ek güvenlik talepleri
maliyetleri artıracak
Türkiye Perakendecilik Meclisi
yeni dönemin ilk toplantısı, Meclis
Başkanı Mehmet T. Nane başkanlığında özel sektör ve sivil toplum
kuruluşlarının üst düzey temsilcilerinin katılımı ile gerçekleştirildi.
Toplantıda gündemin ilk maddesi
olan Ambalaj Atıklarının Kontrolü
Yönetmelik Taslağı ile ilgili bilgilendirme de bulunmak üzere davet
edilen, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü
Atık Yönetimi Daire Başkanlığından
Uzman Demirhan Küçük bir sunum
gerçekleştirdi.
Yaptığı sunumda ambalaj atıklarıyla ilgili yaşanan sıkıntıları ele alan
Küçük, sektör temsilcilerinin sorularını da yanıtladı.
Mağaza ve AVM’lerdeki ek güvenlik tedbir taleplerinin de değerlendirildiği toplantıda, Derneklerin kendi
aralarında konuyu istişare ettikleri,
ilgili Kurumlar ile toplantıların gerçekleştirildiği belirtilerek, getirilecek
ek tedbirlerin maliyetleri artıracağı
konusunda hemfikir olundu.
Konuyla ilgili bazı aksaklıkların
olduğunu dile getiren Meclis üyeleri,
Devletin maliyetleri azaltıcı, düzenleyici bir takım önlemler almasının
gerekliliğine dikkat çekti.

Sektör için önem arz eden bir
diğer konu da; kredi kartı ile internetten alışveriş için 17 Ağustos 2017’den
sonra müşteri onayı gerekmesi
konusu oldu. Bahse konunun BDDK
Tebliğine dayandığını belirten üyeler,
asıl meselenin 6 ay süre verilmesi
olduğunu söyleyerek sektör temsilcileri olarak süre uzatımı için talepte
bulunmanın mantıklı olacağı fikrinde birleşildi. Müşteri onayının iki
taraflı olduğunu dile getiren üyeler,
Türkiye’de 176 milyon kart bulunduğunu, ikili kanalın; müşterinin bankaya ulaşması, hem de perakendecinin,

mağazanın veya markanın müşteriye
ulaşması şeklinde olacağını dile
getirdiler.
Yeni Nesil Ödeme Kaydedici
Cihazlarla ilgili olarak Maliye Bakanı
Naci Ağbal’ın konuyla ilgili açıklamaları değerlendirilirken, var olan
sistemin entegre bir sistem ile mevcut durumunu koruyacağının bilgisi
verildi.
Ayrıca toplantıda 687 sayılı KHK
ile getirilen teşviklerde yeni işyeri
kısıtı ve 18.Asya-Pasifik Perakende
Kongresi ve Fuarı (APRCE) değerlendirildi.

Madencilerden orman izinleri için öneriler...
TOBB Türkiye Madencilik
Meclisi, Meclis Başkanı İsmet
Kasapoğlu başkanlığında Meclis
Üyelerinden oluşan bir heyet ile
birlikte Orman ve Su İşleri Bakanlığı
Müsteşar Yardımcısı İbrahim Çiftçi’yi
makamında ziyaret etti. 
Heyet ziyaret esnasında sektörün
orman izinlerinde yaşadığı sorunlara
ilişkin çözüm önerilerini Müsteşar
Yardımcısı Çiftçi’ye iletti.
TOBB Türkiye Madencilik Meclisi
Heyeti görüşmede Orman ve Su
İşleri Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı
İbrahim Çiftçi’ye Orman İzin Bedellerinin büyük ölçüde artış göstermesi
sebebi ile madencilik sektörünün
yaşadığı sıkıntıları ve bunlara ilişkin
sektörün çözüm önerilerini aktardı.
Heyet ayrıca bazı maden
sahaları için ruhsat süreleri dikkate

alınmaksızın Bakanlıkça kısa süreli
verilen izinlerin orman bedellerinde
öngörülemeyen ekstra mali yüklere sebep olduğunu ve çoğu kez
bu durumun maden işletmeciliğinin
yapılamamasına neden olduğunu
Müsteşar Yardımcısı Çiftçi’ye iletti.

Müsteşar Yardımcısı İbrahim
Çiftçi madencilik sektörünün ülkemiz
ekonomisindeki önemli yerinin
farkında olduklarını belirterek, TOBB
Türkiye Madencilik Meclisi tarafından
sunulan dosyanın incelenerek, konunun takip edileceğini aktardı.
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Tübitak Marmara Teknokent’te
‘kahve günü’ ile sinerji yaratılıyor
Teknokent firmaları arasında işbirlikleri oluşturmak üzere yola çıkan TÜBİTAK Marmara
Teknokent, geleneksel olarak düzenlediği “Kahve Günü” etkinliklerine bir yenisini daha
ekledi. 12.Kahve Günü Etkinliği’ne teknokent firmaları, dış paydaşlar ve potansiyel firmalardan yaklaşık 100 kişi katılım sağladı
Teknokent firmaları arasında
işbirlikleri oluşturmak üzere yola
çıkan TÜBİTAK Marmara Teknokent,
geleneksel olarak düzenlediği “Kahve
Günü” etkinliklerine bir yenisini daha
ekledi. 12.Kahve Günü Etkinliği’ne
teknokent firmaları, dış paydaşlar ve
potansiyel firmalardan yaklaşık 100
kişi katılım sağladı.
Teknokent firmalarının AR-GE
çalışmaları hakkında bilgi alışverişi
yapmaları sağlanan etkinlikte, TÜBİTAK Marmara Teknokentte faaliyete
başlayan6yeni firmanın yetkilisince
bilgilendirme sunumu yapıldı.
-Ortak çalışmaya zemin
Teknokent firmalarının birbirleriyle tanışmalarını sağlayan, ortak
çalışmalara zemin oluşturan, teknokentle ilgili genel bilgi ve gelişmelerin aktarılmasını amaçlayan etkinlik,
TÜBİTAK Marmara Teknokent Genel
Müdürü Dr. Orhan Çömlek’in konuşmasıyla başladı.
Orhan Çömlek konuşmasında
TÜBİTAK 1512 BİGG Projesi kapsamında seçilen 20 proje sahibine eğitim
verildiği bilgisini paylaştı.
AR-GE-Sanayi-Akademi (ASA)
Buluşmaları’nın öneminden bahsederek bu buluşmaların geçen yıl Gaziantep ve Kayseri’de
gerçekleştirildiğini,bu yıl da İzmir,
Konya, Kocaeli ve Osmaniye’de olmak üzere 4 adet yapılacağını belirtti. Ayrıca, Çömlek tarafından Katar,
Belçika ve Sudan organizasyonları
ve haziran ayında gerçekleştirilecek
olan Çin CES fuarı hakkında bilgiler
aktarıldı.
-Teknopark ekosistemi
Dr. Orhan Çömlek’in açılış konuşmalarının ardından Teknopark
Kullanıcıları Derneği Başkanı Hakan
Gümüş söz aldı. Gümüş firma işbirlikleri için çabaladıklarını, yeni firmaları
teknopark ekosistemine yönelttiklerini ifade etti.
İşin özünün ekosistemi güçlendirmek olduğunu belirterek satış,
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pazarlama, teşvik, finansal yönetim,
ürün ve mal yönetimi ile ilgili açıklamalarda bulundu. “Kahve Günü”
etkinliklerinin değerli olduğunu ifade
ederek daha sık olması gerektiğini
dile getirdi.
-Tanışma ortamı
Sunumların ardından kokteyl
alanına geçilerekTÜBİTAK Marmara
Teknokente yeni katılan firmalar için
diğer firmalarla tanışma ortamı sağlandı. Daha sonra teknokentte yeni
faaliyete başlayan firma yetkilileri

tarafından firmaları ve projeleri hakkında bilgi verildi. Tekma Mühendislik
ve Otomasyon AŞ’den Semih BAYAR,
Medasoft Bilişim Teknolojileri San.
ve Tic. Ltd. Ş’den Mehmet Murat
ÇELİK, Niva Teknoloji AŞ’den Cem
Taylan EKİNCİ, Visus Yapay Görme
ve Otomasyon Sistem Araş.‘dan Ulaş
VURAL, Quales İş Çözümleri AŞ’den
EmreADALI, Serkan Göktepeve Birakıl
Yazılım Danışmanlıktan Mustafa ÇOKERtarafından katılımcılara firmaları
hakkında tanıtım sunumu gerçekleştirdi.

[teknoloji ►

Cutesafe Teknoloji görüntü işleme
konusundaki ilk protokolunü imzaladı
Eylül 2016’da faaliyete başlayan
Cutesafe Teknoloji AŞ, görüntü işleme
ve telemetri konularında AR-GE faaliyetleriyle ilgili ilk protokolünü Bilecik
Şeyh Edebali Üniversitesi ile imzaladı.
Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi ve TÜBİTAK Marmara Teknokent
Teknoloji Serbest Bölgesi’nde faaliyet gösteren Cutesafe Teknoloji AŞ
arasında sanayi-üniversite işbirliğinin arttırılması amacıyla hazırlanan
protokol, Üniversite Rektörü Prof. Dr.
İbrahim Taş, Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr.
Uğur Yüzgeç, Cutesafe Teknoloji AŞ
Genel Müdürü Tuncay Kaya ve AR-GE
Müdürü Ekberjan Derman tarafından
imzalandı.
Bu çerçeve protokol ile Üniversite-Sanayi işbirliğinin geliştirilmesi ile
bilimsel görüş açısının üniversiteden
sanayiye aktarılması ve aktarılan
bu bilimsel çalışmaların katkısıyla
karşılıklı uzun vadeli millî projelerin
temellerinin atılması amaçlandı.
İmzaların atılmasının ardından
Rektör Prof. Dr. İbrahim Taş ve Cutesafe Teknoloji AŞ Genel Müdürü
Tuncay Kaya bu protokolün hazırlanmasında emeği geçenlere teşekkür

ettiler.
Cutesafe Teknoloji AŞ 2016 eylül
ayı itibariyle TÜBİTAK Marmara Teknokent Serbest Bölgesi’nde (TEKSEB)
faaliyet gösterme lisansını alarak faaliyetlerine başladı.
Cutesafe Teknoloji, AR-GE faaliyetlerinde endüstriyel güvenlik
standartları gereklerini karşılayan
yüksek kalitede ürünler geliştirmek
için çalışıyor.
Cutesafe Teknoloji, farklı kurumlarda birçok projede birlikte yer alan
AR-GE mühendisleri ve yönetim kadrosundan oluşuyor.
Cutesafe’in odaklandığı konular
şöyle:
-Bilgisayarlı Görme
Nesne bulma ve takip, resim elde
etme, evrişimli sinir ağları, görüntü

işleme, şekil tanıma, hareket analizi,
resim restorasyonu.
-Akıllı Güvenlik Sistemleri
Akıllı alt yapılar, güvenlik sensörleri, transmitting element, akıllı
gözetleme, gömülü zeki üniteler,
etkileşili ön yüz ve arka uç destekleri,
sağlam ve güvenilir yazılım ve doannım çözümleri.
-Takip Sistemleri
Tüm araç türleri ve filolar için
maliyet düşürücü, üretkenliği artırıcı
ve firmanızı geliştirici çözümler.
-Biyometrik Kimlik Doğrulama
İris, ses, parmak izi ve yüz gibi
biyometrik özelliklere dayalı kimlik
tanıma ve doğrulama sistemleri.
-Mobil Çözümler
Tüm platformlara (iOS, Android ve
Windows) özel kapsamlı ve kişiselleştirilmiş mobil çözümler.

Delphisonic ‘Get The Ring Final’e seçildi
Uluslararası bir organizasyon
olan Get in the Ring etkinliği bu yıl
Türkiye’de Bilkent CYBERPARK tarafından gerçekleştirildi.
Ankara’da ilk defa yapılan bu
yarışmaya tüm Türkiye’den girişimciler kabul edildi. Etkinlikte, TÜBİTAK Marmara Teknokentte faaliyet
gösteren firma Delphisonic iş fikri
ile ödül olarak GetInThe Ring Final
için Singapur’a gönderilmeye hak
kazandı.
Delphisonic, raylı sistemler, rüzgâr türbinleri, gemiler ve endüstriyel
makine sektörüne yönelik sunduğu
çözümde, arıza erken uyarı sistemi
ve yazılım platformu ile Singapur’da
ülkemizi temsil edecek.
Delphisonic, şimdiye kadar 15’ten
fazla başarılı projeye imza atmış ve

TCDD tarafından aktif olarak kullanılan DS-xR arıza ve kaza önleyici
yüksek teknolojide büyük veri analizi
yapabilen elektronik gömülü sistem
sensor teknolojisi ve yapay zeka
kararlılık üzerine bulut tabanlı endüstriyel internet yazılım platformu

geliştirdi.
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Gebze Teknik Üniversitesi’nde
‘Girişimcilik Zirvesi’ düzenlendi

Gebze Teknik Üniversitesi tarafından
Türkiye’nin öncü sanayicilerini, sektörlerinde fark yaratan girişimcilerini ve geleceğin potansiyel girişimci öğrencilerini
buluşturmak amacıyla “Girişimci Fikirler
Dijital Çözümler” sloganıyla düzenlenen
“Girişimcilik Zirvesi 2017” Kocaeli Valisi
Hasan Basri Güzeloğlu’nun katılımlarıyla gerçekleştirildi.
İki gün süren organizasyonda,
zirvedeki isimler genç girişimcilere, yön
gösteren paylaşımlarda bulundu.
Girişimcilik Zirvesi programına; Vali
Hasan Basri Güzeloğlu’nun yanısıra,
Gebze Teknik Üniversitesi Rektörü Prof.
Dr. Haluk Görgün, Düzce Üniversitesi
Rektörü Prof. Dr. Nigar Demircan Çakar,
Vali Yardımcısı ve Gebze Kaymakam V.
Hasan Gözen, Derince Kaymakamı Akın
Yılmaz, Çayırova Kaymakamı Mustafa
Hotman, Gebze Belediye Başkanı Adnan
Köşker, Çayırova Belediye Başkanı Şevki
Demirci, Kocaeli Sanayi Odası Başkanı
Ayhan Zeytinoğlu, Gebze Ticaret Odası
Başkanı Nail Çiler, Gebze Teknik Üniversitesi İşletme Fakültesi Dekanı Prof.
Dr. Ebru Tümer Kabadayı, Otomotiv Yan
Sanayi İhtisas Organize Sanayi Bölgesi
Yönetim Kurulu Başkanı Yunus Çiftçi, Dilovası Organize Sanayi Bölgesi Yönetim
Kurulu Başkanı Mustafa Türker, Polisan
Yönetim Kurulu Başkanı Necmettin
Bitlis ve çok sayıda öğrenci katıldı.
Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı’nın
okunması ile başlayan program Gebze
Teknik Üniversitesi’nin tanıtım filminin
gösterimi ile devam etti.
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Gebze Teknik Üniversitesi İşletme
Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ebru Tümer
Kabadayı, Gebze Ticaret Odası Başkanı
Nail Çiler, Kocaeli Sanayi Odası Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, Gebze Belediye
Başkanı Adnan Köşker ve Gebze Teknik
Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Haluk
Görgün’ün konuşmalarının ardından Vali
Hasan Basri Güzeloğlu yaptığı konuşmada Türkiye’nin en önemli zenginliğinin insanları ve gençleri olduğunu dikkat
çekti.
Vali Güzeloğlu şöyle konuştu: “Biz
büyük bir millet ve devlet olarak geleceğe doğru yürüyüşümüzde en önemli
zenginliğimiz insanlarımız ve gençliğimizdir. Bugün bu gençliğin temsilcileriyle bir arada olmak yenilikçilik, girişimcilik
perspektifinde böylesi bir buluşmayı
gerçekleştirmekte örnek bir buluşmadır.
Bir varlığa sahip olmak ve sadece onunla birlikte olmak değer üretimine yetmiyor. Sahip olduğunuz bir varlığı değere
dönüştüremediğiniz zaman bir anlam
ifade etmiyor. Ulusların zenginliğinde
gençlik şüphesiz bir değerdir. Ancak
bu değeri eğitimle buluşturamazsanız
beklediğinizi elde etmek ve hedeflerinize ulaşmanız mümkün olamıyor.
Bu anlamda Üniversiteler şüphesiz
bilgi aktaran kurumlar değildir. Üniversiteler; özellikle bilgiyi üreten ama
ürettiği bilgiyi hayatla buluşturup, değer
haline dönüştürebilen merkezler olmak
zorundadır. Bu amaçla çevresiyle bütünleşmek, çevresinin sosyal, toplumsal
ve ekonomik dönüşümüne katkı vermek

ve olması gerekenler noktasında optimum bir buluşmayı gerçekşekleştirmek
zorundadır. Bunu yaptığınız taktirde
üniversite üzerinden başlayarak bir
değer yaratma sürecini ve kazanımını
sağlayacaksınız. Çok uzun yıllar maalesef biz üniversitelerden böyle bir katkı
elde edemedik. Sınırlandırılmış alanlarda sadece bilgi aktaran ve bilgi temelli
bir eğitim sunan üniversiteler çok geride
kaldı.
Bugünkü buluşmamız çok zengin
bir buluşma. Herkesin kendi hikayesi
var ve her bir hikayeninde kahramanı o
hikayeyi yaşayan kişilerdir. Girişimciliği
çok tepedeki isimler üzerinden düşünmemek gerekiyor. Bu zirveler çok küçük
adımlarla başlayan yolculukların ama
kesin inanmışlıklarında öyküsüdür. Herkesin en tepede olması gerekmez. Ama
adım atmadanda hiçbir yere ulaşılmaz.
Birçok başarı öyküsünün altında bir çok
yanlış başlangıcın, başarısızlığın ama
yılmayan, yorulmayan, kararlılığından
vargeçmeyen ve elinden gelenin en
iyisini yapma noktasında kendisine
güvenen bir başarı hikayesi vardır.
-Emeksiz kazanılan şeylerin hem
değeri hem anlamı olmaz
Bir büyük girişimci olmak için büyük
sermaye gerekmez. Sermaye; kendiniz,
sahip olduğunuz bilginiz ve birikiminizdir. Her zaman yeni bir üründe getirmek değildir. Var olan ve geleneksel
olarak devam eden yeni bir bakışla
yaklaşabilmektir. Bunu görmek gerekir.

Emeksiz kazanılan hiçbir şeyin hem
değeri, hem de anlamı olmaz. Temel
değerleri, ailenizden başlayarak tüm
eğitim birimlerinde edindiklerinizi kendi
çoğalttıklarınızla daha öteye ulaştırın.
Bilin ki siz istemezseniz kimse size bir
şey veremez. Uygulamaya geçmeyen hiçbir projede anlam ifade etmez.
Hikmeti kendinden sual olan değil, o
hikmeti aktararak, hikmeti çoğaltabilendir. Bizler sizlerin bunu istediğiniz
zaman yapacağınıza kesinlikle inanıyoruz. Şüphesiz üniversitelerimizin,
kurumsal yapılarınızın alt yapıları bir
gerekliliktir. Binaların görkemi, teknolojinin bütün nimetleri siz kullanmaya,
kendinize katmaya başladığınız zaman
anlam ve değer bulacaktır. Hiçbir rüzgar
rotasını belirlemeyen gemiye yardımcı
olamaz. O yüzden bugünkü buluşmada
yolculukların başında veya düşünme
aşamasında olan sizleri güzel geleceklere ve kendi geleceğinizi tanımlayacağınız güzel noktalara taşıyacaktır. İdeali
ararken, kendinizi geleceğe hazırlarken
doğru kişiler ve modellerle buluşmak
size yol haritasında çok sağlıklı ipuçları
sunacaktır. Her gelecek yılda daha fazla
ve daha geniş katılım ölçeğindeki bu
buluşmanın hazırlayıcılarına, değerli
Rektörümüze ve bütün ekibine teşekkür
ediyorum. Her birinizin gelecekteki yolculuğu ve bu ülkenin yolculuğuna katkı
sunan buluşmalar olsun”
Kocaeli Valisi Hasan Basri
Güzeloğlu’na Gebze Teknik Üniversitesi
Rektörü Prof. Dr. Haluk Görgün katılım
ve katkılarından dolayı plaket verdi.
Konuşmaların ardından Vali Hasan
Basri Güzeloğlu ve protokol üyeleri katılımcı kuruluşlara plaket vererek, toplu
fotoğraf çektirdiler. Programın ardından
Vali ve protokol üyeleri katılımcı stantları gezerek bilgi aldı.
Zirvenin ikinci günü ise Gebze
Organize Sanayi Bölgesi (GOSB)
Yönetim Kurulu Başkanı Vahit Yıldırım’ın
açılış konuşması ile başladı. Yıldırım
konuşmasında genç girişimcilere, “Hep
hayalleriniz olsun, hayalleri olmayan
insanların hedefleri olmaz, hayatınıza
bir şeyler katabilecek arkadaşlar
edinin, her biriniz ülkemizin önemli ve
vazgeçilmez birer bireyisiniz. Bunu
unutmayın ve bu duygularla hareket
edin” tavsiyelerinde bulunarak, genç
girişimcileri teoriyi pratiğe dökmeleri için
GOSB’a davet etti.
Türkiye’nin önemli sanayicilerini, sektörlerinde fark oluşturan
girişimcilerini ve geleceğin potansiyel
girişimci öğrencilerini bir araya getiren,
iki gün boyunca süren GTÜ 3. Girişimcilik
Zirvesi, konuşmacılara verilen plaket
taktimi ile sonuçlandı.
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İnşaat sektörünün geleceği TOBB’da tartışıldı
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği
(TOBB) Yönetim Kurulu Üyesi Hakan
Ülken, Türk müteahhitlerin aktif oldukları ülkelerde yaşanan olumsuzluklara rağmen 2016 yılında alınan
yeni işlerin tutarının 12,7 milyar dolar
olarak gerçekleştiğini belirtti.
TOBB’da düzenlenen, “İnşaat
Sektörünün Geleceği Çalıştayı”nda
konuşan Ülken, inşaatın Türkiye’nin
lokomotif sektörlerinin başında geldiğini söyledi.
Ülken, inşaatın Türkiye’nin milli
geliri içinde yaklaşık yüzde 8, istihdamında ise yüzde 7’lik paya sahip
olduğuna işaret ederek, sektöre ürün
ve hizmet tedariki yapan diğer alanlara dikkati çekti.
Türk müteahhitlerin aktif oldukları ülkelerde yaşanan olumsuzluklara
rağmen 2016’da 12,7 milyar dolarlık yeni iş alındığını anlatan Ülken,
Türkiye’nin, Çin’den sonra dünyanın
en fazla müteahhitlik şirketine sahip
ülkesi olduğunu söyledi.
Ülken, Türkiye’nin patentli yeni
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TOBB Yönetim Kurulu Üyesi
Hakan Ülken Türk müteahhitlerinin aktif olduğu ülkelerde
yaşanan olumsuzluklara rağmen 2016 yılında alınan yeni
işlerin tutarının 12.7 milyar
dolar olarak gerçekleştiğini
söyledi
bina yapım teknolojisi, yol yapım
tekniği, baraj inşa yöntemi geliştirerek küresel ölçekte ülkeyi ayrıştıracak avantajlar elde edebileceğini dile
getirdi. Gelecek dönemde Türkiye’nin
altyapı ve üstyapı yatırımlarının
artarak devam edeceğini ifade eden
Ülken, bu noktada sektörün kendi yapım tekniklerini geliştirmek için gayret sarf etmesi gerektiğini kaydetti.
- Türk müteahhitlik firmaları
5 kıtada
Türkiye Müteahhitler Birliği
(TMB) Başkanı Mithat Yenigün de kü-

resel ekonomik büyüme trendleriyle
dünya nüfusu ve kentleşme oranına
yönelik projeksiyonların sürdürülebilir gelecek kurgusunda inşaat sektörünün önemini artırdığını söyledi.
Bir ülkenin gelişmesinde ve
kalkınmasında güvenilir elektrik ve
su kaynaklarından yüksek kaliteli
yollara ve havalimanlarına kadar
altyapının büyük payı bulunduğuna
işaret eden Yenigün, bu yönüyle inşaat sektörünün büyüme motorunun
önemli kalemlerinden biri olduğunu
belirtti.
Yenigün, Türk müteahhitlik firmalarının 5 kıtadaki 115 ülkede rakipleriyle yüksek kaliteli üretim sayesinde
başarıyla rekabet ettiğine dikkati
çekti. Türk müteahhitlerinin son 45
yıllık dönemde yaklaşık 350 milyar
dolarlık yaklaşık 9 bin proje gerçekleştirdiğini dile getiren Yenigün, söz
konusu dönemde sadece pazarların
değil üstlenilen işlerin de çeşitlendiğini söyledi.
Toplam yurt dışı müteahhitlik hizmetlerinin yaklaşık yüzde 35’ini oluşturan Rusya, Libya ve Irak pazarlarından doğan kaybı dengeleyebilecek
yeni fırsatlar için pazar çeşitliliğinin
önem kazandığına değinen Yenigün,
Sahraaltı Afrika ve Güney Amerika
ülkelerindeki potansiyel yatırımların
takip edilmesi gerektiğini vurguladı.
Ülken ve Yenigün’ün açılış konuşmalarını yaptığı çalıştay, inşaat
sektörünün geleceği ve verimlilik
düzeyinin nasıl artırılabileceğinin
tartışıldığı panelle devam etti.

Karayolu Yolcu Taşımacılığı yeni
yönetmelik taslağı masaya yatırıldı
Türkiye Karayolu Yolcu Taşımacılığı Meclisi, Meclis Başkanı Mustafa Yıldırım başkanlığında sektörün
gündeminde yer alan konuları istişare
etmek için TOBB İstanbul Hizmet
Binasında toplandı.
Toplantının ilk bölümünde,
Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı tarafından hazırlanan
‘Karayolu Taşıma Yönetmelik Taslağı’
hakkında Meclis Üyeleri önerilerini
sundular.

Toplantıya Karayolu Düzenleme
Genel Müdürlüğünden katılan Daire
Başkan V. Mahmut Gürses, sektör
temsilcilerinin taslağa ilişkin görüşlerine açık olduklarını, daha önceden de
sektörle bir araya gelerek gerçekleştirdikleri çalıştaylardan çok istifade
ettiklerini, önümüzdeki süreçte de
karşılıklı görüş alışverişleri ışığında
sonuca ulaşmak için çalışacaklarını
belirtti.
Toplantının ikinci bölümünde,

İstanbul’daki otogarların yer değişikliği konusu görüşüldü.
Meclis Başkanı Mustafa Yıldırım,
Bayrampaşa’da yer alan 15 Temmuz
Demokrasi Otogarı’nın ıslah edilerek
yerinde kalmasının sektör tarafından
talep edildiğini ifade etti.
Ayrıca toplantıda, ortak taşıma
modeli ve korsanla mücadele konuları
da gündeme getirilerek, Meclis Üyeleri arasında istişare edildi.

TOBB ve Turkcell’den kadınlara
‘geleceği siz yazın’ çağrısı
TOBB, TOBB Kadın Girişimciler
Kurulu ve Turkcell işbirliğinde gerçekleştirilen Geleceği Yazan Kadınlar
Projesi, başvurada bulunan kadınlara yazılım’ konunda eğitim vererek,
girişimciliklerini artıracak. 25 Nisan
2017 tarihinde başlayan projeye, başvurular 15 Mayıs 2017 tarihine kadar
sürecek
Kadınları yazılım konusunda
eğiterek, mobil uygulamalar geliştirmelerine destek olmayı, kadınların
bu alanlardaki istihdam kapasitesini
ve girişimciliğini artırmayı hedefleyen Geleceğe Yazan Kadınlar Projesi
kapsamında, Adana, Ankara, Aydın,
Antalya, Denizli, Eskişehir, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Kayseri, Samsun,
Sivas, Şanlıurfa, Trabzon ve Van’da
Turkcell tarafından eğitimler verilecek. 15 ildeki bu eğitimler, online

ve yüzyüze olarak ücretsiz şekilde
gerçekleştirilecek. Sınıf içi eğitimlere
katılımcılar kendi dizüstü bilgisayarları ile katılacaklar.
Katılımcılar eğitim sürecinin
sonunda, Turkcell’in teknik danışmanlığında projeler üretecek ve eğitim
aldıkları illerde projelerini sunacaklar.
İllerde yapılacak değerlendirmenin
ardından, her ilin birinci seçilen projesi İstanbul’da düzenlenecek büyük
finale katılacak.
Program kontenjanı 1000 kişiyle
sınırlı. Başvurular alındıktan sonra
değerlendirme yapılarak programa
katılımaya hak kazananlar 26 Mayıs
2017’de açıklanacak.
Programa en az lise mezunu 18
yaş üstü kadınlar gelecegiyazanlar.
turkcell.com.tr/gelecegiyazankadinlar adresinden başvurabiliyor.
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TÜBİTAK, Expo Turkey by Katar Fuarında
“Yılın İnovasyon Ödülü”ne layık görüldü
19-21 Nisan 2017 tarihlerinde,
Katar’ın başkenti Doha’da ilk defa
düzenlenen Expo Turkey by Katar
Fuarında, TÜBİTAK, “Yılın İnovasyon
Ödülü”ne layık görüldü. Ödülü TÜBİTAK adına Başkan Yardımcısı Yrd. Doç.
Dr. Mehmet Şahin Gök aldı.
-Katılan şirketler
TÜBİTAK’ın Marmara Araştırma
Merkezi (MAM), Ulusal Metroloji Enstitüsü (UME) ve Marmara Teknokent
(MARTEK) bünyesindeki firmalarla
(DTİ İmplant Sistemleri San. Tic. A.Ş.;
SANLAB Yazılım Araştırma Geliştirme Enerji San.ve Tic.Ltd.Şti.; FEMREM
Robot Teknolojisi; MİKRODEV Bilişim
Yazılım Elektronik San. ve Tic. Ltd. Şti.;
PAK ARGE Hizmetleri İmalat ve Ticaret A.Ş.; İMPLANTEK Medikal Sanayi
ve Ticaret Limited Şirketi; PROTEK
Sağlık Bilişim A.Ş.; ORCA Ekolojik Yapı
Sistemleri Sanayi Tic. Ltd. Şti.; DORUK
Kimyasal Yönetim Sistemleri Mühendislik Teknoloji ve Danışmanlık San.
ve Tic. A.Ş.; HAYRIYA Bilişim ve Sağlık
Teknolojileri A.Ş.; APPVARİUM Bilgi
Teknolojileri Sanayi ve Dış Ticaret Limited Şirketi; OSMANİYE OSB Teknokent firmalarının da katıldığı fuarda,
üst düzey ziyaretlerin gerçekleştiği üç
gün boyunca firmalar verimli temas-

larda bulundu.
Türkiye’nin Doha Büyükelçisi Fikret
Özer, Fuarın açılışında yaptığı konuşmada, Fuarın Türkiye’den Mediacity
ve Katar’dan QNCC ortaklığında gerçekleştirildiğini söyledi. Katar Ticaret
Odası Başkan Yardımcısı Mohamed
Bin Ahmed Bin Towar, Katar’ın son yıllarda altyapı çalışmalarına önem verdiğini dile getirerek, bu konuda büyük
deneyimi olan Türkiye’deki ürünlerin
sunulmasının Katar pazarı için önemli

olduğunu vurguladı.
Türkiye ile Katar arasındaki güçlü
ilişkilerin yansıması olan Fuarın, iki ülkenin vizyonu doğrultusunda düzenlendiğini belirten Towar, “Katar pazarının Türkiye’ye ihtiyacı var. Fuar, iki
ülke liderinin istediği güçlü ilişkilerin
gelişmesini sağlayacak. Türkiye’nin
büyük firmalarının Katar’da yatırım
yapmalarının yolunu açıyoruz. Gelecek dönemde Katar’da Türk yatırımları
hem artacak hem çeşitlenecek” dedi.

TÜBİTAK, Sağlık ERA-NET Projeleri
anketini yayımladı

A

vrupa Komisyonu’nun 20182020 Sağlık Alanı çalışma
programında yer vermeyi
planladığı, uluslararası işbirliği ve ulusal fonlama mekanizmasıyla yürütülecek olan ERA-NET Cofund projeleri
arasından, Türkiye’nin katılımının faydalı olacağı araştırma başlıklarının
belirlenmesi amacı ile Sağlık ERA-NET
Projeleri Anketi yayımlandı. Avrupa Birliği Çerçeve Programları kapsamında
kullanılacak bir uygulama aracı olarak
tasarlanan ERA-NET ile Programa üye
ülkelerde Kamu-Kamu işbirliklerini destekleyerek, ulusal ve bölgesel araştırma programları arasındaki koordinasyonun sağlanması, araştırma ve yenilik
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programlarının geliştirilip güçlendirilerek uluslararası işbirliğinin arttırılması
hedefleniyor.
Söz konusu hedeflere katkı sunmak
amacıyla AB Yenilik ve Teknoloji Programı Ufuk 2020 kapsamında ERA-NET
Cofund Aracı geliştirildi. AB 7. Çerçeve
Programı’nda kullanılan ERA-NET ve
ERA-NET Plus Araçlarının birleştirilmesiyle oluşturulan ERA-NET Cofund ile
ulusal destek mekanizmalarının kullanıldığı ve uluslararası işbirliğinin sağlandığı ortak çağrılara çıkılması amaçlanıyor.
ERA-NET Projeleri Anketine Paydaşlardan Katkı Bekleniyor
TÜBİTAK’ın Sağlık ve Yaşam Bilim-

leri Araştırma Alanında desteklediği
“Nörodejeneratif Hastalık Araştırmaları
ERA-NET Cofund Projesi (JPND - JPcofuND)”; “Nadir Hastalık Araştırmaları
ERA-NET Cofund Projesi (E-Rare-3)”;
“Çevrimsel Kanser Araştırmaları ERANET Cofund Projesi (TRANSCAN-2)”;
“Beyin ve Sinir Sistemi Araştırmaları
ERA-NET Cofund Projesi (NEURON)”;
“Kardiyovasküler Hastalıklar ERA-NET
Cofund Projesi (ERA-CVD)”; “Antimikrobiyal Direnç Araştırmaları ERA-NET
Cofund Projesi (JPIAMR - JP-EC-AMR)”;
“Kişiselleştirilmiş Tıp Araştırmaları
ERA-NET Cofund Projesi (ERA PerMed)”
başlıklı ERA-NET Projeleri anketine,
paydaşların da katkısı bekleniyor.

[etkinlik ►

Hisarcıklıoğlu’dan Coğrafi işaret çağrısı
TOBB Başkanı M. Rifat
Hisarcıklıoğlu Ankara
Ticaret Odası’nda (ATO)
düzenlenen Coğrafi İşaretli
Ürünler Zirvesi’nde yaptığı konuşmada yöresel
ürünlere sahip çıkmak için
coğrafi işaret almak gerektiğini söyledi.
Coğrafi İşaretli Ürünler
Zirvesi TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, Gümrük
ve Ticaret Bakanı Bülent
Tüfenkci, Bilim Sanayi ve
Teknoloji Bakanı Faruk
Özlü, Ankara Valisi Ercan
Topaca ve ATO Başkanı Gürsel Baran ile birlikte geniş bir
izleyici kitlesinin katılımıyla gerçekleştirildi.
-Allah müthiş bir coğrafya vermiş
TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu burada yaptığı konuşma-

da coğrafi işaretin önemine değindi. “Allah’a
şükür bize petrol
vermemiş, doğalgaz
vermemiş” diyen Hisarcıklıoğlu bunun yerine
çok daha önemli iki hazineye sahip olduklarını
söyledi. Hisarcıklıoğlu
şöyle konuştu: “Birincisi müthiş bir girişimci
ruh vermiş. İkincisi de
müthiş bir coğrafya
vermiş. Anadolu’nun
her şehrini yılda bir
defa gezen bir kardeşiniz olarak söylüyorum. Her şehrimizden, ilçemizden,
beldemizden zenginlik fışkırıyor.
El emeğinden tut, yiyeceğine, içeceğine kadar 3 binden
fazla yöresel ürünümüz, yöresel marka değerimiz var.
Şimdi bu marka değerlere hakkını vermemiz gerekiyor.

Yatırım ortamının iyileştirilmesi
Ankara’da ele alındı
TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, Yatırım Ortamının İyileştirilmesi Koordinasyon Kurulu (YOİKK) toplantısına katıldı. Hisarcıklıoğlu burada yaptığı konuşmada, iş
dünyası olarak yapısal reformlara büyük önem verdiklerine vurgu yaptı ve hızlı kararlar alınarak hayata geçirilmesinin önemi üzerinde durdu.
Türkiye içine kapanır diyenlere inat daha büyük ve hızlı adımlar atmaları gerektiğini belirten Hisarcıklıoğlu, son
dönemde yapılan düzenlemelerin yatırımcılara, devletin
sahip çıktığının göstergesi olduğuna değindi.
Yatırım Ortamının İyileştirilmesi Koordinasyon Kurulu (YOİKK) Başbakan Yardımcısı Nurettin Canikli’nin
başkanlığında
toplandı.
TOBB
Başkanı M. Rifat
Hisarcıklıoğlu’nun
da yer aldığı, Başbakanlık Merkez
Bina’daki toplantıya Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, Maliye Bakanı Naci
Ağbal, Çevre ve
Şehircilik Bakanı
Mehmet Özhaseki,
Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Bilim,
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk
Özlü, Gümrük ve

Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci ve TÜSİAD Başkan Yardımcısı Murat Özyeğin katıldı.
Toplantının açılışında konuşan Başbakan Yardımcısı
Nurettin Canikli ise, “30 Nisan itibarıyla 225 bin 358 firmaya Kredi Garanti Fonu (KGF) destekli 160 milyar liralık kredi imkanı sağlanmıştır. 25 Nisan itibarıyla faizsiz KOSGEB
kredisi çerçevesinde 238 bin 595 KOBİ 5,9 milyar liralık
kredi kullanmıştır.” dedi.
Canikli, 16 Nisan’daki anayasa değişikliği referandumuyla Türkiye’nin tarihi bir değişime tanıklık ettiğini söyledi.
Daha fazla üreten, yatırım çeken, ihracat yapan, istihdam oluşturan
ve küresel ekonomide daha
fazla söz sahibi bir Türkiye
için yeni hükümet sisteminin
kaçırılmaması
gereken bir fırsat olduğunun
altını çizen Canikli, bu nedenle özel sektör
yatırımlarının
daha da artmasını beklediklerini ifade
etti.
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[avrupa günü ►

Avrupa Günü’nde
Osmangazi Köprüsü bisikletle geçildi
Avrupa Günü nedeniyle AB ve Kocaeli Sanayi Odası İşbirliğinde 300 dolayında bisikletli grup ilk kez Osmangazi köprüsü üzerinden geçiş yaptı.

A

vrupa Günü Kutlamaları programı çerçevesinde Kocaeli Sanayi Odası (KSO) AB Bilgi
Merkezi birlikteliğinde “Bisiklet ile Osmangazi Köprüsü geçişi” gerçekleştirildi. Etkinliğe Kocaeli
Sanayi Odası Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, İzmit Belediye
Başkanı Dr. Nevzat Doğan, Gebze Teknik Üniversitesi
Rektörü Prof. Dr. Haluk Görgün, Bilim Sanayi ve Teknolojı İl Müdürü İlhan Aydın, KSO Yönetim Kurulu Üyesi
Mustafa Böyet, KSO Genel Sekreteri Memet Barış Turabi, organize sanayi bölgesi başkanları ve çok sayıda
bisiklet sever katıldı.
Osmangazi Köprüsü’nün Gebze bölümünde “Oksijen” Tesislerinde toplanan 300 kişilik grup sonrasında
verilen startla bisikletli olarak Osmangazi Köprü geçişini başlattılar. Bisikletle köprü geçişi yarış olarak yapılmadı. Geçiş öncesi görüşlerini aktaran KSO Başkanı
Ayhan Zeytinoğlu; ”Programı hem AB Gününe ve hemde 19 Mayıs Atatürk’ü Anma ve Gençlik ve spor Bayramına denk getirdik. Bisikletle Osmangazi Köprümüzü
geçen ilk insan grubu olmak istedik. Burada amacımız
Avrupa Birliği’ne dikkat çekmektir.” dedi.
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Sağlık için 4 mevsim yüzme...
- Gölcük Belediyesi Kapalı Yüzme Havuzu
yaz döneminde de yoğun ilgi görüyor

Küçük büyük her yaştan spor ve yüzme meraklısının
beğenisini toplayan yüzme havuzu kış mevsiminde yaz
sıcaklığı, yaz mevsiminde kış serinliği ile yüzücülere rahat
nefes aldırıyor. Gölcük Belediyesi Kapalı Yüzme Havuzu, 3
adet farklı derinlik ve boyuttaki havuzları ile 28°C - 29°C su
sıcaklığı; 30°C ortam sıcaklığı; ideal parametrik değerleri,
son derece hijyenik ortamı, profesyonel personeli, aqua
parkı, kafeterya hizmeti ve alternatifli seanslarıyla çok
yönlü hizmet veren bir tesis olarak dikkat çekiyor.

Kadir Doğan
3.Kademe Kıdemli Antrenör &
Gölcük Belediye Spor Yüzme Kulübü Baş Antrenörü

G

ölcük Belediye Başkanı Mehmet Ellibeş öncülüğünde yapımına başlanan Gölcük Belediyesi
Kapalı Yüzme Havuzu Mayıs ayında 9’uncu yılını kutladı. Açıldığı günden bu yana Kocaeli halkının büyük
ilgi gösterdiği havuzun Yüzme Kulübü Baş Antrenörü ve 3.
Kademe Kıdemli Antrenör Kadir Doğan yüzme sporunun
önemine dikkat çekiyor ve 7’den 70’e herkesi bu son derece
sağlıklı sporu yapmaya davet ediyor. Kadir Doğan yüzme
sporunun faydalarını şöyle özetledi:
Sağlıklı bir yaşam için; küçük yaşlardan itibaren yapılabilen jimnastik, tenis, atletizm gibi temel sporlar içerisinde
yüzme öncelikli sporlardan biridir. Yüzme her yaş grubu
için yaşam boyu önerilebilecek en iyi egzersizlerin buluştuğu bir spor dalıdır. Fiziksel bir aktivitede istenen tüm
beklentileri karşılar. Sakatlık riskinin yok denecek kadar az
olduğu, yüzme sırasında tüm kas gruplarının kullanılması,
vücut ağırlığının suyun kaldırma kuvveti nedeniyle azalması, hareketlerin suyun oluşturduğu dirence karşı yapılıyor olması nedeniyle diğer spor dallarından dikkat çekici
derecede farklılıkları vardır. Yüzme özellikle rehabilitasyon ve eğlence amacı ile en çok tercih edilen spordur.”
Yüzme sporunda ‘kelebek’, ‘sırtüstü’, ‘kurbağa’ ve ‘serbest teknik’ olmak üzere 4 farklı stil bulunduğunu belirten
Kadir Doğan, yüzmenin faydalarını ise şu şekilde sıralıyor:
*Kas ve eklem yapısını güçlendirir. Kalp sağlığını destekler. Kan dolaşımını arttırır.
*Sinir sistemini rahatlatır. Astım hastalığına
iyi gelir.
*Kolestrol seviyesini dengeler, kilo kontrolüne yardımcı olur.
*Korkuyu engeller, güven duygusunu artırır,
adaptasyonu güçlendirir.
*Bağışıklık sistemini kuvvetlendirir.

Gölcük Belediyesi Kapalı Yüzme Havuzu sahip olduğu su kaydırakları ile de küçük yaştaki çocukların büyük ilgisini çekiyor
ve her yaştan çocuğa yaşam boyu en iyi egzersizi edinmeleri
için hizmet veriyor...
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AVRUPA İŞLETMELER AĞI DOĞU MARMARA ABİGEM
TİCARİ ve TEKNOLOJİK İŞBİRLİĞİ PLATFORMU
Ticari ve Teknolojik İşbirliği Teklif ve Talepleri
Referans No: BOMK20161107001
Yenilenebilir enerji projelerinde 30 yılı aşkın tecrübeye sahip mühendislerce kurulan Makedon bir firma, yenilenebilir enerji alanında uluslararası yatırımcılara
tasarım ve danışmanlık hizmetleri sunmaktadır. Şirket, bilgi ve teknik verilerin
toplanmasında, elektrik enerjisi üretimi ve pazarının Makedon yönetmelikleri için
yasal destek, proje geliştirme ve tasarım konularında yerel destek sağlamaktadır.
Ortak girişim anlaşması altında yatırımcı aramaktadır.

Avrupa İşletmeler Ağı, Avrupa Birliği ile ilgili konularda, özellikle KOBİ ölçeğindeki kurumlar
için önemli başvuru noktalarından biridir. Bu ağ,
belirgin sorulara ana dilde ve pratik yanıtlar sunmak üzere organize olmuştur. Yapı içinde yaklaşık
600 adet yerel organizasyon bulunmakta, bu organizasyonlar yaklaşık 4 bin çalışanı ile girişimcilere rekabetçi güçlerini desteklemek amacıyla
hizmet vermektedir. Yaklaşık 4 bin çalışanın birbiri arasında iletişim kurmak için yapılandırılan ağ
üzerinde iletişime geçtiğimiz KOBİ’lerin bilgileri
potansiyel işbirliği fırsatları için yayınlanmaktadır. Projenin amacı projeye dahil olan tüm ülkeler
arasındaki ekonomik faaliyetleri geliştirmek ve genişletmektir.
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.
Yayınlanan profiller hakkında bilgi almak
yada firmanıza uygun profili aramak için Doğu
Marmara ABİGEM ile iletişime geçebilirsiniz.
Kocaeli Merkez Ofisi
0 262 323 08 56
Yelda Kanpara ve Burak Çakır
ykanpara@abigemdm.com.tr;
bcakir@abigemdm.com.tr

Referans No: BOTW20151231001
Enerji depolama ürünleri tasarımı konusunda uzmanlaşmış olan Tayvanlı şirket,
yerçekimi enerjisini elektriğe dönüştürmek adına yola döşemek için çevre dostu
enerji panelleri sunuyor. Firma; İsrail, Türkiye veya Romanya’daki yerli enerji
pazarını iyi derecede tanıyan temsilciler veya distribütörler aramaktadır.
Referans No: BONL20160712001
Rusya’da yerleşik ve peynir, tereyağı, margarin, süt ürünleri çeşitli yiyecek ve gıda
dışı ürünlerin paketlenmesi için biyolojik olarak parçalanabilir esnek ambalaj
malzemeleri, çift kutuplu paketleme materyalleri ve ev eşyaları paketlemesinde
kullanılacak olan, çift eksenli polipropilen film, dökme polipropilen film, polietilen tereftalat filmi tedarik edebilecek firmalar ile ortaklık anlaşması imzalamak
istemektedir.
Referans No: TOIT20161103002
Bir İtalyan girişimci, enerji tüketimini azaltarak (daha az tüketim) bilgisayar
gücünü artıran (daha hızlı hesaplama yapan) yeşil enerji tasarruflu bir sistem geliştirdi. Sistem in-house olarak geliştirilen toksik olmayan bir biyolojik akışkanı
kullanmaktadır; Sistem gürültüye ve toza dayanıklıdır, üretilen ısıyı tekrar kullanmayı sağlar ve yüksek yoğunluklu rafları geliştirir. Girişimci firma ortak girişim
anlaşması veya finansal anlaşma altında yatırımcı veya partnerlik yapabilecek
yatırımcılar aramaktadır.
Referans No: BRNL20160926001
İnşaat sektöründe uzmanlaşmış bir Romanya şirketi, dünya pazarında inşaat malzemeleri üreten yeni tedarikçiler arıyor. Firma, hidro teraslanmış, döşeme, kaldırım blokları, çitler ve kenar süsü gibi yapı bileşenleri için distribütörlük anlaşması
altında distribütörler aramaktadır.
Referans No: BRRU20170124004
Ofis ve konut mobilyaları üretimi ve dağıtımı alanında uzmanlaşmış bir Rus şirketi, imalat anlaşması çerçevesinde işbirliği yapmak için yabancı ülkelerdeki mobilya parçaları ve iç öğeleri üreticileri aramaktadır.
Referans No: BRRU20170124003
Lamineli elyaftan ileri teknoloji çocuk mobilyası üretimi alanında uzmanlaşmış
bir Rus şirketi, imalat anlaşması çerçevesinde işbirliği kurmak için mobilya mekanizma ve aksesuar tedarikçileri aramaktadır.
Referans No: BORU20160812004
Tıbbi birincil teşhis çözümlerinde uzmanlaşmış bir Rus yazılım geliştiricisi, distribütörlük hizmetleri sözleşmesi kapsamında sağlık sektörlerine satış yapan bir
partner aramaktadır.
Referans No: BOPL20160921004
Piyasadaki lider oyunculardan birisi olan Polonya şirketi, gömülü sistemler, veritabanlarının analizi, analiz ve tasarım, destek ve bakım ve birkaç ana ürünü
belirtmek için denetim yazılımı gibi özelleştirilmiş yazılımlar sunmaktadır. Şirket,
bir hizmet anlaşması yoluyla işbirliği yapmak için ortak arayışındadır.
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