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[Başkan’dan mektup ►

15 Temmuz’un yıldönümünde üretim iklimini değerlendirdi

KSO Yönetim Kurulu Başkanı Zeytinoğlu

Yeni bir başarı hikayesi yazmalıyız

KSO Yönetim Kurulu Başkanı Ayhan
Zeytinoğlu 15 Temmuz’un yıldönümünde Türkiye’nin üretim iklimini değerlendirdi.
Türkiye’nin hain kalkışma girişiminin
yaralarını sarmaya devam ettiğini, başta üretim reform paketi olmak üzere
alınan bir dizi önlemle olumlu bir ekonomik konjonktür yakalandığını söyleyen Ayhan Zeytinoğlu “Tüm dünyaya
göstereceğimiz yeni bir başarı hikayesi
yazmalıyız.” dedi.
“Ekonomimizde yapısal reformlar
kesintisiz sürdükçe, yatırım ortamını iyileştirmek için gerekli hukuki düzenlemeler yapıldıkça, 15 Temmuz’un
iş dünyamıza olan etkilerinin giderek
kaybolacağına, paralel yapının iş dünyasındaki uzantılarının temizlenmesiyle Türkiye ekonomisinin çok daha güç
kazanacağına inanıyorum. Önümüzdeki
dönemde iş dünyası olarak hedefimiz,
küresel rekabeti artırmaya yönelik yeni
reformlarla, Türkiye’nin, özel sektör
öncülüğünde daha da güçlenmesini
sağlamak olacaktır.” şeklinde konuşan
Başkan Zeytinoğlu, Kıbrıs’ta siyasi çözüme ilişkin görüşmelerin başarısızlığa
uğramasına ilişkin görüşlerini de paylaşarak “Kıbrıs’ta çözüm Türkiye’nin AB
üyelik sürecindeki tıkanıklığın aşılmasına da katkıda bulunacaktır. “ değerlendirmesini yaptı.
Başkan Zeytinoğlu makro ekonomik
gelişmeleri de değerlendirdi:
-İŞSİZLİK
“İşsizlik oranı mart ayında yüzde 11,7
olarak gerçekleşti. Şubat ayında başlayan düşüşün, mart ayında da devam
ettiğini görüyoruz. Konjonktürel olarak
işsizlik bu dönemde düşer. Ancak istihdam seferberliğinin sonuçlarını mart
ayında daha net gördük.
Ocak ayından bu yana 817 bin kişi
istihdam edilmiş. Şubat ayından mart
ayına 531 bin kişi istihdam edilmiş.
Dolayısıyla işsizlikte genel trende göre
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daha hızlı bir azalma oldu.
Önümüzdeki dönemde de kademeli
gerilemenin devamını bekliyoruz.
-SURİYELİ İSTİHDAMI
Geçtiğimiz ay, Birleşik Metal-İş Sendikası; Suriyeli ve Türk tekstil işçilerin
durumunu araştırarak bir rapor yayınladı.
“Suriyeli Göçmen Emeği” başlıklı rapora sendikanın web sayfasından
ulaşmak mümkün. 604 işçiyle yapılan
anketin en çarpıcı sonuçları ücretlerde
dengesizlik ve kayıt dışılık ortaya çıkıyor.
Araştırmaya katılan 300 Suriyeli tekstil
çalışanının sadece 1’i sigortalı çalışıyor.
Ayrıca Suriyeliler, Türk işçilerden yaklaşık yüzde 25 daha ucuza çalışıyor.
Hükümetimiz tarafından 2,7 milyon
Suriyeli’nin 13 bin 300’üne çalışma izni
verildi. Çalışma izni verilmediği sürece
kayıt dışılık artıyor. Diğer taraftan, kayıt
dışılık ve ucuz emek, Türkiyeli işsizlerin
iş bulmalarını da güçleştiriyor. Dolayısıyla işsizliği artırıcı bir sonuç doğuyor.
-DIŞ TİCARET
İhracat haziran ayında yüzde 2.3 artışla 13,2 milyar dolar olarak gerçekleşti. İthalat ise yüzde 1.5 gerileyerek 19,2
milyar dolar oldu.
12 aylık ihracatımız ise 148,4 milyar
dolar olarak gerçekleşti.
Haziran ayında, en fazla ihracat
yaptığımız ve toplam ihracatımızın
dörtte birini oluşturan Almanya, BAE ve
ABD’ye olan ihracatımız yüzde 25 artmış görünüyor.
İlk 5 ayda en çok ihracat artışını ihracatımızda yüzde 16 paya sahip otomotivde yüzde 27, yüzde 8 paya sahip makine sektöründe yüzde 5. yüzde 6 paya
sahip demir-çelik sektöründe ise yüzde
61 olarak görüyoruz.
Diğer taraftan; ihracatta yüzde 5
paya sahip tekstil, yüzde 5 paya sahip
elektrik-elektronik, yüzde 4 paya sahip
işlenmemiş tekstil ihracatının geriledi-

ğini görüyoruz.
Buradan ihracat performansımızı
ağırlıklı olarak; otomotiv, demir-çelik
ve makine sanayinin belirlediği ortaya
çıkıyor. Sürdürülebilir ihracat artışı için
ihracat ürünlerini çeşitlendirmemiz gerekiyor. İş dünyası olarak dünya pazarlarındaki talepleri daha yakından takip
etmemiz gerekiyor.
İhracat artarken ithalat daha fazla
artıyor. Önümüzdeki dönem baz etkisi
ile dış ticaret açığının artacağından endişe duyuyoruz. Haziran ayında yatırım
malları kalemdeki yüzde 21,2’lik azalış
bizim istediğimiz bir tablo değil. Tedbir
alınması gerektiğini düşünüyoruz.
-ENFLASYON
Mayıs ayı TÜFE aylık 0.27 düşüşle
yıllık yüzde 10,9, ÜFE ise aylık yüzde 0.07
artışla yıllık yüzde 14,87 olarak gerçekleşti. Mayıs ayında enflasyondaki yükseliş trendi kırılarak, yönünü aşağı çevirmişti. Haziran ayında da beklediğimiz
gibi enflasyondaki düşüş devam etti.
Bu düşüş; döviz kurlarındaki gerileme, mevsimsel etkiler ve gıda fiyatlarındaki gerilemeden kaynaklanıyor.
Önümüzdeki ay gerilemenin baz etkisi ile devam edeceğini tahmin ediyoruz
ve TÜFE’de 1 puan gerileme bekliyoruz.
Ancak son günlerde yaşanan dolardaki artış tahminlerimizi bozabilir.
Döviz kurlarının gerilemesiyle önümüzdeki ay ÜFE’de de bir miktar gerileme olacağını bekliyoruz.
-ÜRETİM REFORM PAKETİ
TBMM’de kabul edilen “Üretim Reform Paketi yasası” 1 Temmuz günü
Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. KSO olarak yasayı sanayiciye,
yatırımcıya yeni fırsatlar ve yeni olanaklar sunması nedeniyle destekliyoruz.
Yasa ile ilgili sanayicilerimizi ve odaları
ilgilendiren hususlara kısaca değinmek
istiyorum.
Kanuna göre;

Başkan Zeytinoğlu’ndan
KKTC ile ilgili saptamalar
• Türkiye, KKTC’nin en önemli ticaret ortağıdır.
• Kıbrıs’a; Petrol ürünleri, demir-çelik ürünleri, ilaç, içecek,
mobilya, çimento, mücevherler, alüminyum ürünlerini ihraç
ederken, Kıbrıs’tan tarımsal
ürünler ithal ediyoruz.
• Ülkeye ihracatımız 1 milyar
dolar civarında, ithalatımız ise
40-80 milyon dolar arasında
değişmektedir. İthalatımız gerçekten çok azdır.
• Kıbrıs’ın maruz kaldığı izolasyonlar ve ambargolarla, birçok
ürününün AB’ye ihracatının engellendiğini ve ülke ekonomisini ciddi anlamda olumsuz etkilediğini biliyoruz.
• Bu bakımdan çözüm sürecine
yönelik sürdürülen görüşmeler
son derece önemlidir.
• Geçici çözüm olarak, Ada’da
Türk-Kıbrıs ortaklığı ile yapılacak tarımsal yatırımların
önemli sonuçlar verebileceğine
inanıyoruz.
• Tarımsal ürünlerin Türkiye
üzerinden, diğer ülkelere ihraç
edilebileceğini düşünüyoruz.
• Bu bakımdan Ada’da yapılacak
olan yatırımların teşviki bizler
için önem kazanıyor. Bu nedenle başta mülkiyet konuları olmak üzere Türk yatırımcılarının
yatırımlarının teşvik edilmesini
bekliyoruz.
• Diğer taraftan, Kıbrıs’ta süren
müzakere süreci, Türkiye’nin
AB üyelik süreci açısından da
kilit önemdedir.
• Güney Kıbrıs Rum Yönetimi, AB
üyeliğini Türkiye aleyhinde kullanmaktan çekinmemektedir.
• Bu bakımdan Kıbrıs’ta çözüm,
Türkiye’nin AB üyelik sürecindeki tıkanıklığın aşılmasına da
katkıda bulunacaktır.
*Sanayi işletmelerinin her yıl hafta
tatillerinde çalışabilmek için belediyelerden hafta sonu çalışma ruhsatı alma
zorunluluğu kalkacak
*Sanayici tanımı yeniden yapıldı bilişim teknolojisi ve yazılım üreten işletmeler de bu kanun kapsamına alınıyor.
*Sanayi işletmeleri üretim faaliyetine başlamadan önce sanayi siciline ön
kayıt yaptıracak. Aksi halde, idari para
cezası kesilecek.

*İşletmesinde meydana gelen değişiklikleri, verilmesi gereken beyannameleri ve senelik işletme cetvellerini,
süresi içinde vermeyenlere idari para
cezası uygulanmayacak
*İşletmelerin organize sanayi bölgeleri, serbest bölgeler, endüstri bölgeleri, teknoloji geliştirme bölgeleri ve
sanayi sitelerinde yapacakları yatırımlarda damga vergisi alınmayacak.
*İşletmelerin bu alanlardaki binaları
emlak vergisinden muaf tutulacak.
*OSB’lerde kurulan meslek yüksekokullarında öğrenim gören her bir öğrenci için eğitim desteği verilecek.
*İdari ve mali özerkliğe sahip, kamu
tüzel kişiliğini haiz ve özel bütçeli, Yükseköğretim Kalite Kurulu kurulacak. 13
üyeden oluşan Kurulda, TOBB ile öğrencileri temsilen birer kişi de bulunuyor.
*Ayrıca fen ve mühendislik öğrencilerinin, öğrenimlerinin son yılında bir
yarıyılının stajları zorunlu olacak. Öğrencilere, staj sırasında asgari ücretin
net tutarının yüzde 35’i ücret olarak
ödenecek.
*Matematik, fizik, kimya ve biyoloji
temel bilimler mezunları, teknoloji geliştirme bölgelerinde destek kapsamına
alınacak.
*Sanayi siciline kayıtlı işletmelerden
TRT payı alınmayacak.
*KOSGEB işletmelere verilecek destekler için erken ödeme yapacak.
*Yer seçimi kesinleştirilen OSB alanlarında büyükşehir, il, ilçe, belde belediyeleri, TOBB Kanunu’na göre kurulan
sanayi odası, yoksa ticaret ve sanayi
odası, o da yoksa ticaret odası, il özel
idaresi veya yatırım izleme ve koordinasyon başkanlığı temsilcileri ile alanın
hiçbir belediye sınırı içinde olmaması
halinde il belediyesi, ilçe belediyeleri
ile bu ilçelerdeki odalar valilik uygun
görüşüne istinaden OSB kuruluşunda yer alabilecek.
*Yurt dışında OSB kurulabilecek.
*Kanunla, özel endüstri bölgeleri de kuruluyor.
*Bölgenin yönetimi ve işletmesinden sorumlu yönetici şirkete,
TOBB’a bağlı odalar, yerel yönetimler, bankalar ve finans kurumları,
dernekler, ilgili kamu kuruluşları ve
ihracatçı birlikleri, kurucu ya da sonradan ortak olabilecek.
*Ulaştırma altyapılarının inşaatı
ve işletmesinin sağlanması amacıyla
kamu ve özel sektör iş birliği modelleri
geliştiriliyor.
*Böylece, limanlar, fabrikalar, rafineriler, organize sanayi bölgeleri, endüstri bölgeleri, teknoloji geliştirme
bölgeleri, lojistik köy veya üsler ve benzeri tesislerin demiryolları ile bağlantısı
sağlanabilecek.

-ARABULUCULUK
İş Mahkemeleri Kanunu Tasarısıyla,
“dava şartı olarak arabuluculuk” kurumu ilk kez hukuka giriyor ve uyuşmazlıklarda dava açmadan önce arabulucuya başvurulması zorunlu oluyor
*Düzenlemeyle işçi kıdem, ihbar gibi
tazminat ve fazla mesai, yıllık izin, gibi
ücret; işveren de alacak ve tazminat kalemleri için dava açmadan önce arabulucuya başvuracak
*İş kazaları ve meslek hastalıklarında arabuluculuk uygulanmayacak.
*Arabuluculuk görüşmelerine taraflar; bizzat, kanuni temsilcileri veya
avukatları aracılığıyla katılabilecek. İşverenin yazılı belgeyle yetkilendirdiği
çalışanı da görüşmelerde işvereni temsil edebilecek.
*Sebepsiz işten çıkarmada işe iade
talebiyle arabulucuya başvuracak. Başvurudan sonuç alınamaması halinde iki hafta
içinde iş mahkemesinde
dava
açılabilecek.
*Bakanlık tarafından
uygun görülen
adliyelerde arabuluculuk büroları
kurulacak.”
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Kocaeli, yeni Vali Hüseyin Aksoy ‘a
‘hoş geldiniz!’ diyor...

Genç, deneyimli ve başarılı Vali Hüseyin Aksoy’a, ‘hoş geldiniz’ ziyaretleri sürüyor
13 Haziran 2017 tarih ve
2017/10458 sayılı Bakanlar Kurulu
Kararı ile Diyarbakır Valiliğinden Kocaeli Valiliğine atanan Hüseyin Aksoy,
görevine başladı.
Vali Vekili Dursun Balaban, EDOK
Eğitim Muharebe Hizmet Destek Eğitim ve Garnizon Komutanı Korgeneral
Metin Gürak, Vali Yardımcıları, ilçe
kaymakamları, Gebze Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Haluk Görgün,
İl Emniyet Müdürü Necati Denizci, İl
Jandarma Alay Komutanı Albay Mehmet Karadeniz, İlçe Belediye Başkanları, Kocaeli Sanayi Odası Başkanı
Ayhan Zeytinoğlu, kurum müdürleri,
sivil toplum kuruluşları tarafından
Valilikte karşılanan Aksoy, ilk olarak
Valilik Şeref Defterini imzaladı ve Valilik makamına geçerek, basın mensuplarını kabul etti.
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İl protokolü ve kurum müdürleri
ve misafirleri ile Akçakoca Toplantı
Salonunda bir araya gelen Vali Hüseyin Aksoy, burada yaptığı konuşmada; “Değerli katılımcılar, bilindiği
üzere son Valiler Kararnamesi ile
Diyarbakır Valiliğinden Kocaeli Valiliğine atandım ve bugün 9:30 itibariyle Diyarbakır Valiliği görevimden
ayrılarak şu an itibariyle Kocaeli Valiliği görevime başlamış bulunuyorum. Öncelikle karşılama nezaketinde
bulunduğunuz ve buraya geldiğiniz
için hepinize çok teşekkür ediyorum.
Türkiye’nin birçok farklı noktasında
çeşitli görevlerde bulunduk. Kocaeli
ilimiz Türkiye’nin nadide illerinden bir
tanesi olup özellikle sanayi konusunda Türkiye’nin en başta gelen illerinden birisidir. Kocaeli’ne baktığımızda
dış ticaret hacmi 59 milyar dolar ve

Türkiye’nin dış ticaret hacminin yaklaşık olarak yüzde 18’ni ortaya koyan
bir il. Çok sayıda organize sanayi bölgesi var ve birçok sanayi yatırımlarının da bu bölgede büyük bir ciddiyetle
devam ettiğini biliyoruz. Kocaeli’nin
özellikle geçmişten beri gelen bir
çok projesi, çalışması ve faaliyetleri
var. Bizden önce bu çalışmalarda yer
alan bütün arkadaşlarımıza teşekkür
ediyorum. Bizim görevimiz onların bıraktığı noktadan daha iyi bir noktaya
taşıyabilme bakımından yapılacakları
Kocaeli’ndeki paydaşlarımızla beraber ortaya koyarak bu çalışmaları biraz daha geliştirmektir.
Kocaeli aynı zamanda üniversite
şehri diyebileceğimiz konumda. Kocaeli Üniversitesi ve Gebze Teknik
Üniversite ile birlikte 88 bini aşan öğrenci potansiyeline sahip ve böylesi-

ne önemli bir öğrenci varlığı da kentin
ekonomisine katkı koyan bir konumda. Birçok üniversitenin ve kentlerin
bu sayıda öğrencisi yok. Milli eğitime baktığımızda 368 bin civarında
bir öğrenciye sahip genç bir nüfusta
Kocaeli, önümüzdeki süreçte de yine
kendisini geliştirecek ve daha farklı
bir noktaya taşıyacaktır. Limanlarıyla,
lojistik özellikleriyle, sanayi yatırımlarıyla gerçekten Kocaeli önemli bir
il ve burada görev yapıyor olmaktan
da büyük onur duyacağım. Ticareti,
sanayisinin dışında tarihi değerleriyle, doğal güzellikleriyle bir turizm
şehri olma boyutunda da Kocaeli’nin
daha farklı noktalara taşıma gayreti
içerinde de olacağız. Süreç içerisinde
kenti daha yakından tanıma fırsatı
bulacağım. Kurumlarımızı fırsat buldukça ziyaret ederek, onlarında görüş
ve önerilerini alarak önümüzdeki süreçte yapacağımız çalışmaları ortaya
koyacağız.” dedi.
ÖZGEÇMİŞ
Hüseyin Aksoy 1963 yılında Trabzon ili Köprübaşı ilçesinde doğdu.
İlkokul ve Ortaokulu burada tamamladı. 1980 yılında Trabzon Lisesinden
mezun oldu ve aynı yıl Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesini kazandı. 1984 yılında Fakültenin Kamu

Yönetimi bölümünden mezun oldu.
1985 yılında Trabzon Kaymakam
Adayı olarak (73. Dönem) göreve başladı.
Vakfıkebir, Alucra ve Arsin Kaymakam Vekilliklerinde bulundu.
1988 yılında Kaymakamlık Kursunu üstün başarı ile tamamlayarak
yeni kurulan Isparta ili Aksu Kaymakamlığına Kurucu Kaymakam olarak
atandı.
Aksu Kaymakamlığı görevini yürütürken 1990-1991 yılları arasında
yabancı dil eğitimi ve yönetim yapısı
üzerine incelemede bulunmak üzere
ABD ‘de bulundu.
1991 yılında yine Kurucu Kaymakam olarak yeni kurulan Rize Hemşin
Kaymakamlığına atandı.
Hemşin Kaymakamlığı görevi sırasında yaklaşık bir yıl süre ile Rize
Pazar İlçesi Kaymakamlığını vekaleten yürüttü. 1993 yılında Malatya Yeşilyurt Kaymakamlığına atandı,
1995 yılında içişleri Bakanlığı Mülkiye Müfettişliğine atandı.
1996 yılında Mülkiye Başmüfettişi oldu. Teftiş Kurulunda bulunduğu
süre içerisinde Teftiş, inceleme ve
araştırma, özel denetim, soruşturma
gibi birçok farklı görevi yerine getirdi.
Mülkiye Başmüfettişi kadrosunda
iken;

1997 yılında Başbakanlık İnsan
Hakları Koordinatör Üst Kurulu Sekreteryasında İçişleri Bakanlığı temsilcisi olarak görev aldı. Bu süre içerisinde
İnsan Haklarının Korunması ve Geliştirilmesi noktasında yapılan birçok
çalışmaya katkıda bulundu. Bazı Kanun Tasarı Taslakları çalışmalarında
görev aldı.
2000 yılında İçişleri Bakanlığı Genel Sekreterliği görevine getirildi.
Yaklaşık 1.5 yıl bu görevde bulundu.
2001 yılında Muğla Valiliğine atandı. 4 yıl 3 ay bu görevi yürüttü.
2006 yılında Mersin Valiliğine
atandı. 4 yıl 4 ay bu görevi yürüttü
2010 yılında Samsun Valiliği görevine atandı. 4 yıl 4 ay bu görevi yürüttü.
2014 yılında Diyarbakır Valiliği
görevine atandı. 2 yıl 7 ay bu görevi
yürüttü.
13/06/2017 tarih ve 2017/10458
sayılı kararname ile Kocaeli Valiliğine
atandı.
Vali Hüseyin Aksoy görev yaptığı
İlçe ve İllerdeki çalışmalarından dolayı çok sayıda Takdirname ve Teşekkür belgesi almıştır.
Vali Hüseyin Aksoy resim öğretmeni Hülya Aksoy Hanımefendi ile
evli ve 1994 doğumlu Mehmet Erdoğan isimli bir çocuk babasıdır.

Güzeloğlu’na duygusal veda...

3 yıla yakın bir süredir Kocaeli’de
görev yapan ve Valiler Kararnamesi
ile Diyarbakır Valiliğine atanan Hasan
Basri Güzeloğlu Kocaeli’ye veda etti.
İl protokolü, siyasi parti il başkanları, sivil toplum kuruluşları, muhtarlar,
şehit yakınları, gaziler, valilik personelli, ve basın mensupları ile çok sayıda vatandaş Güzeloğlu’nu uğurlamak
üzere Valilikte bir araya geldi.
Güzeloğlu çifti kendilerini uğurla-

mak üzere gelen misafirleri ile yakından ilgilenerek, sohbet etti.
Hasan Basri Güzeloğlu
düzenlenen veda töreninde yaptığı
konuşmalarında; “1 Ekim
2014 tarihinde büyük bir
onur ve sorumlulukla
üstlendiğim
Kocaeli Valiliği görevimden bugün
itibariyle ayrılıyorum. 3 yıla yakın bir
süre Türkiye’nin özel ve
güzel şehri olan Kocaeli’de
milletimize hizmet etmek
onurunu bahşettiği için Rabbime hamd
ediyorum. Asıl olanın şüphesiz ki hakkın rızası ve insanların duası olduğunu
biliyorum. Şüphesiz görevimizin gereği
olarak yapmakla sorumlu ve zorunlu
olduğumuz alanlarda çok şükür kısa

sürede başarılar elde ettik. Kocaeli’yi
daha iyiye ve güzele taşınması idealine katkı koyacak çok güzel işbirlikleri
ve çalışmalar gerçekleştirdik. Bu şahsınızla ifade edilse de şüphesiz ki bir

ekibin, birlikteliğin ve karşılıklı uyumun
sonucunda gerçekleşti. Hayat ne kadar
çok yaşanırsa yaşansın bitecek olan bir
konudur. Asıl olan o bitiş geldiği zaman
başlangıç coşkusunu, heyecanını ve
huzurunu bulabilmektir.” dedi.
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Cumhurbaşkanı Akıncı: Kıbrıs’ta alnımızın
akıyla hak ettiğimiz, onurlu bir toplum
olarak yaşamanın yollarını bulacağız

KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, İsviçre’nin
Crans-Montana
kentinde gerçekleştirilen Kıbrıs
Konferansı’nın sonuç alınamadan sona ermesinin dünyanın sonu olmadığını belirterek, “Biz Kıbrıs’ta hak ettiğimiz
ve alnımızın akıyla onurlu bir
toplum olarak yaşamanın
yollarını bulacağız. Bunu başaracağız.” dedi.
Kıbrıs’ta kapsamlı çözüme ulaşılması
için 12 Ocak’ta Cenevre’de düzenlenen ilk
oturumla başlayan Kıbrıs Konferansı’nın
yeni oturumu 10’uncu gününde sonuca
varılamadan sona erdi.
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti
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(KKTC) Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı,
İsviçre’nin Crans-Montana kentinde gerçekleştirilen Kıbrıs Konferansı’nın sonuç
alınamadan sona ermesinin dünyanın
sonu olmadığını belirterek, “Biz Kıbrıs’ta
hak ettiğimiz ve alnımızın akıyla onurlu
bir toplum olarak yaşamanın yollarını
bulacağız. Bunu başaracağız.” dedi.
Cumhurbaşkanı Akıncı, konakladığı
otelde düzenlediği basın toplantısında,
Kıbrıs’ta kapsamlı çözüme ulaşılması
için 12 Ocak’ta Cenevre’de düzenlenen ilk
oturumla başlayan Kıbrıs Konferansı’nın
yeni oturumunun sonuca varılamadan
sona ermesini değerlendirdi.
Müzakerelerin sonucunda Kıbrıs için
bir çözüm haberini ulaştıramamaktan
duyduğu hayal kırıklığını dile getiren
Akıncı, şöyle konuştu:
“Bunun için elimizden geleni yaptık.
Yaptığımıza inanıyoruz. Vicdanen müsterihiz. Manen üzüntülü olmakla birlikte
rahatız. Ancak ‘Bizim neslin son denemesidir’ dediğim bu uğraşının ne yazık ki

başarıyla sonuçlanmasını sağlayamadık.
Dolayısıyla sözlerime olumlu bir haberle
başlayamayacak olmanın elbette burukluğunu yaşıyorum.”
Akıncı, konferansa ilişkin detaylar
verdiği basın toplantısında, daha geniş
değerlendirmeyi adaya gittikten sonra
yapacağını söyledi.
“Maalesef olumsuz sonuçlandı”
Garantör ülkelerle birlikte gerçekleşen 5’li konferansın en büyük mimarının Kıbrıs Türk tarafı olduğunu belirten
Akıncı, “Eğer bizim bu konuda istikrarlı
ve inatçı çabalarımız olmasa inanın bu
süreç buralara kadar gelemezdi, gelemeyecekti. İki tarafında kazanacağı bir
ortam yaratmak mümkündü. O noktaya
çok yaklaşıldı. Ancak iki tarafın a kaybettiği bir noktada bu iş maalesef olumsuz
sonuçlandı.” diye konuştu.
“Bütün çalışmalarımızı eşitlik, güvenlik, özgürlük içinde yaşanacak, iki kesimli
federal bir yapıyı kurmak için sürdürdük.”

diyen Akıncı, bu niteliklerin olmayacağı
bir yapıyı da içlerine sindiremeyeceklerini
ve Kıbrıs Türk halkına da bunu öneremeyeceklerinin altını çizdi.
‘Güvenlik ve Garantiler” vurgusu
Akıncı, BM Genel Sekreteri Antonio
Guterres’in konferansta, toprak, siyasi
eşitlik, mülkiyet, Türk ve Yunan vatandaşlarına eşdeğer muamele, güvenlik ve
garantiler gibi başlıkları masaya koyduğu
bilgisini paylaştı.
Akıncı, Guterres’in, Kıbrıs müzakerelerinin en kritik maddelerinden “Güvenlik
ve Garantiler??” konusunda her iki tarafı
da tatmin edecek yaklaşımların söz konusu olabileceğini söylediğini aktardı.
Bu anlamda ‘Güvenlik ve Garantiler”
konusunda yeni mekanizmaların da devreye konulabileceğini ve bu yeni sisteme adaptasyonun yapılabileceğini ifade
eden Akıncı,”Kısacası mevcut ‘Güvenlik
ve Garantiler” sisteminin yerine yenisinin
getirilebileceği düşüncelerini paylaştı.”
dedi.
Akıncı, BM Genel Sekreterinin adadaki askerlerin mevcudiyetini de başka
bir paket halinde değerlendirdiği bilgisini
paylaştı.
Toprak konusuyla ilgili Guterres’in
kendilerinden beklediği açılımı yaptıklarının altını çizen Akıncı, dönüşümlü başkanlıkla ilgili Rum tarafının bu kavrama
tamamen karşı olduğunu beyan eden
yazılı bir metin sunduğuna dikkati çekti.
Cumhurbaşkanı Akıncı, Rum tarafının konferansı ısrarla sadece “Güvenlik
ve Garantiler” konusunun ele alındığı bir
konferans yapmak için çaba sarf etmesini eleştirdi.
“Türkiye bu konularda istekli davran-

dı”
Rumların konferansın başından itibaren adada “sıfır asker, sıfır garanti” söyleminden vazgeçmediğini vurgulayan
Akıncı, konferansın Rumların aynı söylemiyle bittiğini kaydetti.
Akıncı, “Bu çerçevede şunun altını çizmemde yarar var: ‘Türkiye bu konuda hiç
yardımcı olmadı, hiç bu konularda adım
atmadı, hiç açılım yapmadı’, bu nereden
çıkarsa çıksın doğru bir haber ve doğru
bir yaklaşım değildir. Doğrusu, Türkiye bu
konularda istekli davrandı. Bu konularda
adım atmaya hazır olduğunu ve daha
da fazlasını yapabileceğinin sinyallerini
Genel Sekreter’e de verdi. Dün akşamki
toplantıda da bunlar gündeme geldi. Bunun ötesinde askerde ciddi bir indirimin
olacağı zaten öteden beri biliniyordu.”
değerlendirmesinde bulundu.
“Rumların bavulları hazırdı”
Dün gece düzenlenen resmi yemekli
toplantıda çözüme ulaşmak için konferansın, başbakanların da katılımıyla bir
kaç gün daha devam ettirilmesi teklifinde bulunduğunu ifade eden Akıncı, “Biz
masada bu önerileri yaparken bavullar
o tarafta (Rum tarafında) hazırdı. Bizim
bavullarımız değil, başkalarının bavulları
bu sabah erkenden ayrılmak için hazırdı.
Herhalde uçak saatleri de belliydi.” ifadelerini kullandı.
Akıncı, konferansa katılan Türk müzakere heyeti, takip eden basın mensupları ve katkıda bulunan herkese teşekkür
ederek, konferansın sonuç alınamadan
sona ermesinin dünyanın sonu olmadığını söyledi. Akıncı, “Biz Kıbrıs’ta hak ettiğimiz, alnımızın akıyla onurlu bir toplum
olarak yaşamanın yollarını bulacağız.

Bunu başaracağız.” diye konuştu.
“Bu süreç bir daha gelmez”
Konferans sonrası adada yaşanacak
süreçle ilgili soruyu cevaplayan Akıncı,
“Her şey olabilir ama bu süreç bir daha
gelmez. Bu fırsat penceresi, çok çok
önemli bir pencereydi. Benim 2016 sonu
hedefim boşuna değildi. Gelişmeler maalesef bunu doğruladı. 2017’ye sarktıkça
bu işlerin hep zorlaşacağını hep söyledim. Güney’de de seçimler yaklaştıkça
çözüm ihtimali uzaklaştı.” şeklinde konuştu.
İsviçre’deki Kıbrıs Konferansı 28
Haziran’da başlamıştı. Kıbrıs müzakereleri Cumhurbaşkanı Akıncı’nın göreve gelmesinin ardından BM Genel Sekreteri’nin
Kıbrıs Özel Danışmanı Eide’nin ara buluculuğunda Mayıs 2015’te yeniden başlamıştı.
Müzakereler, “Ekonomi”, “Avrupa Birliği”, “Mülkiyet”, “Yönetim-Güç Paylaşımı”,
“Toprak” ile “Güvenlik ve Garantiler” olmak üzere 6 temel başlıktan oluşuyordu.
GUTERRES: ÇÖZÜM MÜMKÜN
OLMADI
BM Genel Sekreteri Antonio Guterres,
Kıbrıs Konferansı’nın herhangi bir sonuca varılmadan sona erdiğini açıkladı.
Antonio Guterres, “Ne yazık ki bir çözüm
mümkün olmamıştır ve konferans bu
uzun süreli soruna bir çözüm getiremeden kapanmıştır” dedi. Guterres, yaklaşık
5 saat süren toplantının ardından yaptığı
açıklamada, iki toplumun liderlerlerine
teşekkürlerini ve takdirlerini iletip, adanın kuzeyindeki ve güneyindeki tüm Kıbrıslılar için en iyi dileklerini sunduğunu
belirtti.

Kocaeli Odavizyon
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İKV Berlin’de Türkiye-AB
ilişkilerinin geleceğini tartıştı
İktisadi Kalkınma Vakfı, Üniversitesi İstanbul Politikalar Merkezi ve Alman Uluslararası ve Güvenlik
Enstitüsü işbirliğinde Almanya’nın başkenti Berlin’de,
Türkiye - AB ilişkilerinin geleceğini tartıştı.

İ

ktisadi Kalkınma Vakfı, Sabancı
Üniversitesi İstanbul Politikalar
Merkezi (IPC) ve Alman Uluslararası ve Güvenlik Enstitüsü (SWP) işbirliğinde Almanya’nın başkenti Berlin’de bir
toplantı düzenledi. Üst düzey bürokrat,
uzman ve akademisyenlerin katıldığı
toplantıda Türkiye ve AB arasındaki siyasi ve ekonomik ilişkilerin nasıl geliştirilebileceği, iki taraf arasındaki güvenlik
işbirliğinin ilerletilmesi ve AB’de yükselen popülist akımlar ve AB entegrasyonunun geleceği üzerindeki etkileri konuları ele alındı.
Toplantının açılış konuşmasını yapan İKV Başkanı ve KSO Başkanı Ayhan
Zeytinoğlu, Türkiye ve AB ilişkilerinin 25
Mayıs’ta Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın AB
yetkilileri ile görüşmesinden sonra daha
ılımlı ve işbirliğine açık bir sürece girdiğini belirtti. Zeytinoğlu, ilişkileri olumlu

etkileyecek alanların başında gümrük birliğinin güncellenmesi, vize serbestliği sürecinin tamamlanması, mülteci
işbirliğinin devamı ve üst düzey diyalog mekanizmalarının
canlandırılması olduğunu söyledi.
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Bu alanlar arasında gümrük birliğinin güncellenmesi
sürecinin tarım, hizmetler ve kamu alımlarını kapsayacak
şekilde genişletilmesi ve gümrük birliğinin işleyişindeki
sorunların aşılmasını öngördüğünü belirten Zeytinoğlu,
bu sürecin sonunda AB’ye ihracatta yüzde 25 oranında ve
GSYİH’da yüzde1,9’a varacak bir artışın beklendiğini vurguladı.
Başkan Zeytinoğlu, gümrük birliği güncellenmesinin
yanında vize serbestliği sürecinin en yakın zamanda tamamlanmasının önemine değindi ve vize uygulamasının
yalnızca fiziki bir engel değil, psikolojik bir bariyer olduğunu ve Türk vatandaşlarının Avrupalılaşma sürecini yavaşlattığını belirtti.
Başkan Zeytinoğlu, tüm bu süreçlerin ötesinde
Türkiye’nin AB ile üyelik müzakerelerinin ilişkileri ilerletecek asıl konu olduğunu vurguladı ve tam üyelik hedefinin
korunması gerektiğinin altını çizdi:
“Türkiye’nin AB karar alma sürecinde yerini almasını
sağlayacak olan tam üyeliktir. İkili ilişkilerdeki sorunlar,
AB’nin iç sorunları ve yükselen popülizm tam üyelik hedefinin etkisini kaybetmesine yol açmıştır. Ancak konjonktürel
sorunların aşılması ve ilişkilerin tam üyelik hedefi doğrultusunda canlandırılması iki taraf için de bir kazan-kazan
sonucu doğuracaktır. Brexit süreci sonrasında sarsıntı

geçiren AB’ye Türkiye’nin katılması ekonomik ve siyasi
açısından Birliği güçlendirecek, Türkiye’nin de reform
ve kalkınma sürecini tetikleyecektir.”
Son olarak Türkiye ve Almanya ilişkilerine de değinen Zeytinoğlu, Almanya’daki Türkiye kökenli 3 milyona
yakın nüfusun son derece önemli bir sosyal ve kültürel
bağ oluşturduğunu belirtti. Almanya’da 96 bin Türk girişimci olduğunu ve bu girişimcilerin 500 bin kişiye iş verdiğini ve 50 milyar avro tutarında bir yıllık ciro ile Alman
ekonomisine katkıda bulunduğunu hatırlattı. İKV Başkanı Türkiye ve Almanya arasında 25 milyar avro tutarında bir ticaret hacmi olduğunu ve Türkiye’nin toplam
ihracatı içinde Almanya’nın yüzde 9,8’lik pay ile önde
geldiğini belirtti ve Türkiye’de Alman sermayeli şirketlerin sayısının 6 bin 800’ün üzerine çıktığını vurguladı.
“Almanya AB içinde en önde gelen partnerimiz. Son
dönemde bozulan ilişkilerin ekonomik, ticari ve sosyal
bağların gerektirdiği şekilde düzeltilmesi ve daha verimli bir temele oturtulması iki ülkenin ortak hedefler
çerçevesinde işbirliği yapabilmesini sağlayacaktır.”

Zeytinoğlu: AP’nin müzakereleri askıya
alma tavsiyesi ilişkileri zedeler

İ

ktisadi Kalkınma Vakfı (İKV)
Başkanı
ve
KSO
Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, Avrupa
Parlamentosu’nun (AP) 64’e karşı
477 oyla kabul ettiği Türkiye raporu
hakkında değerlendirmelerde bulundu. Başkan Zeytinoğlu, Raporun
Türkiye’ye karşı tutarlı bir yaklaşımı
yansıtmadığını ve bu haliyle yapıcı bir
etkide bulunmaktan uzak olduğunu
belirtti.
AP üyesi Kati Piri tarafından hazırlanan ve Dış İlişkiler Komisyonundan geçtikten sonra
Genel Kurul’da kabul edilen 2016 Türkiye raporu, Anayasal
değişiklik paketi bu haliyle uygulandığı takdirde, Türkiye
ile üyelik müzakerelerinin askıya alınması çağrısında bulunuyor. Raporda, Anayasal değişikliğinin kuvvetler ayrılığı, denge ve denetleme sistemi ve Kopenhag kriterleri ile
uyumlu olmadığı ifade ediliyor ve üyelik müzakereleri yerine AB ve Türkiye’nin iki tarafın yararına olacak konularda
yoğunlaştırılmış bir işbirliği süreci başlatmasını öneriyor.
AP’nin Türkiye ile üyelik müzakerelerinin askıya alınması çağrısını değerlendiren Başkan Zeytinoğlu, bunun
bağlayıcı bir karar olmadığını hatırlattıktan sonra, müzakerelerin kesilmesinin Türkiye ve AB ilişkilerinin geleceğine büyük zarar verecek bir öneri olduğunu dile getirdi:

“AP’nin de eleştirdiği birçok konuda, yani demokrasi, insan hakları,
temel özgürlükler ve hukukun üstünlüğü alanlarında Türkiye’nin ilerlemesini sağlamak, Avrupa değerlerine
bağlı kalmasını temin etmek için en
etkili araç ve yöntem üyelik süreci ve
müzakerelerde özellikle bu konular ile
ilgili 23. ve 24. fasıllar gibi yeni fasılların açılmasıdır. Etkin ve inandırıcı bir
müzakere süreci Türkiye’nin AB’ye her
alanda yakınlaşmasını sağlamanın en
etkili yoludur.”
Başkan Zeytinoğlu, AP raporunun AB’yi bağlayıcı olmadığını ve Türkiye ile müzakereler konusunda belirleyici
karar organının AB Konseyi olduğunu belirtti. Şu aşamada,
müzakerelerin askıya alınmasının, Konseyin gündeminde
olmadığını ekleyen Zeytinoğlu şöyle devam etti:
“Bu rapor Parlamento’nun kendi görüşünü yansıtıyor
ve diğer AB kurumlarını bağlamıyor. Yani müzakerelerin
askıya alınması tavsiyesi ancak Komisyon ve Konsey’in
harekete geçmesi halinde uygulamaya geçirilebilir. Mevcut koşullarda ise bu son derece zor. Konsey’in Türkiye ile
müzakereleri askıya almak için nitelikli çoğunluk ile karar
vermesi gerekir ki halihazırda Üye Devletler arasında bu
şekilde bir ortak irade oluşmamış durumda.”
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Devler Ligi’nde Kocaeli’deki firma sayısı
geçen yılki düzeyini korudu
“Türkiye’nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu” çalışması temel alınarak Kocaeli Sanayi Odası
tarafından yapılan araştırmaya göre, 2016 yılı net üretimden satışlarına göre yapılan
sıralamada KSO üyesi 80 firma 500 Büyük Sanayi Kuruluşu arasında yer aldı. 2015 yılı
satışlarına göre de KSO üyesi 80 firma listede yer almayı başarmış idi.

İ

stanbul Sanayi Odası’nca (İSO) 1968 yılından bu yana
her yıl kamuoyuna sunulan “Türkiye’nin 500 Büyük
Sanayi Kuruluşu” çalışması, yalnız sanayicilerimizin
değil, ekonomimizin tümüne ilişkin bir referans niteliğindedir.
İSO 500 kapsamında kuruluşlar net üretimden satışlara
göre sıralanırken, net satış hasılatı, üretici fiyatlarıyla brüt
katma değer, özkaynak, aktif toplamı,
vergi öncesi dönem kar ve zarar toplamı,
ihracat ve ortalama çalışan sayısı büyüklüklerine göre de sıralamaya tabi tutulmaktadırlar. Çalışmada kuruluşların bayanları esas alınmakta olup, kuruluşların
beyanları, Maliye Bakanlığı’na verdikleri
yılsonu kapanış bilanço ve gelir tabloları
ile karşılaştırılarak kontrol edilmektedir.
“Türkiye’nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu” çalışması temel alınarak Kocaeli
Sanayi Odası tarafından yapılan araştırmaya göre, 2016 yılı net üretimden satışlarına göre yapılan sıralamada KSO üyesi
80 firma 500 Büyük Sanayi Kuruluşu arasında yer almayı başararak üst düzey bir
performans göstermişlerdir. 2015 yılı satışlarına göre de KSO üyesi 80 firma listede yer almayı başarmıştı.

- İlk 100’de 25 Kocaeli firması

İlk 100 büyükte 2016 yılında 25 Kocaelili firma yer almıştır. 2016 yılı 500 büyük firma içerisinde yer alan Kocaeli Sanayi Odası üyesi 80 firmanın 14’ü Kocaeli Sanayi
Odas’ının Meclisinde temsil edilmektedir. Meslek Komitesi
üyeleri çerçevesinde bakıldığında 24 meslek komitesi üyesi listede bulunmaktadır. Bu sonuç bize bölgemizin dünya
ile rekabet etmede ne kadar önemli olduğunu göstermektedir. Ayrıca KOBİ’lerimizden yeni büyük firmalarımızın
doğduğunu görüyoruz.

- İlk 10’da 3 Kocaeli firması

Bu yıl da ilk on firma içerisinde Kocaeli’den üç firma
yer aldı. Her yıl olduğu gibi Türkiye’nin en büyük firması
TÜPRAŞ’ı, Ford Otomotiv Sanayi izledi. Yine Kocaeli’de faaliyet gösteren Hyundai Assan Otomotiv bu yıl 8’inci sırada
yer aldı.

- 500 Büyük Sanayi Kuruluşu’nun yarattığı toplam katma değerin yüzde 19,1’i TÜPRAŞ’tan

Öte yandan, 2016 yılında üretici fiyatlarıyla en yüksek

katma değer yaratan kuruluş 2013, 2014 ve 2015 yıllarında
olduğu gibi “TÜPRAŞ-Türkiye Petrol Rafinerileri A.Ş.” olmuştur. TÜPRAŞ, İSO 500 Büyük Sanayi Kuruluşu’nun yarattığı toplam katma değerin 2015 yılında yüzde 19,6’sını,
2016’da yüzde 19,1’ini tek başına yaratmıştır.
2016 yılında en yüksek brüt katma değeri yaratan TÜPRAŞ aynı zamanda Türkiye’nin üretimden satışlara göre

en büyük kuruluşu olmayı da sürdürmüştür. TÜPRAŞ 2016
yılında İSO 500 Büyük Sanayi Kuruluşu’nun toplam üretimden satışlarının yüzde 6,7’sini gerçekleştirmiştir.

- İhracatta ilk 3 otomotivden

2016 yılında en fazla ihracat yapan ilk üç kuruluş arasında birinci sırada “Ford Otomotiv Sanayi A.Ş.” yer almaktadır. “Ford Otomotiv Sanayi A.Ş.” aynı zamanda 2016
yılında üretimden satışlara göre ikinci büyük sanayi kuruluşudur. 2016 yılında ilk kez en fazla ihracat yapan ilk üç
firma otomotiv sektöründen olmuştur. 2013-2015 yıllarında ilk üç içinde yer alan TÜPRAŞ’ın yerini TOFAŞ almıştır.
2016 yılında otomotiv sanayi imalat sanayinde sürükleyici
olmuş ve özellikle gösterdikleri ihracat performansları ile
ilk üç sırayı almışlardır.

- 80 büyük Kocaeli firmasının yüzde 32’si yabancı sermayeli

2016 yılında 500 Büyük Sanayi Kuruluşu kapsamına giren 80 KSO üyesi sanayi kuruluşu, üretimden satışlardan
%26,4 oranında pay almıştır.
80 Büyük KSO üyesi sanayi kuruluşunun 32’si yabancı
sermayelidir.

Kocaeli Odavizyon
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Ayhan Zeytinoğlu: Devler Ligi’nde
80 firma ile temsil edildik
İstanbul Sanayi Odası (İSO) tarafından açıklanan Türkiye’nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu
Raporu’nun 2016 yılı sonuçlarınıa göre, Kocaeli’den 80 firma listede yer aldı.

K

SO Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, İstanbul Sanayi
Odası (İSO) tarafından açıklanan Türkiye’nin 500
Büyük Sanayi Kuruluşu Raporu ile ilgili yaptığı değerlendirmede “2016 yılı Türkiye’nin En Büyük 500 işletmesi içerisinde, geçen yıl olduğu gibi ilimizde üretim yapan 80
firma yer aldı. Bu yıl da ilk on firma içerisinde Kocaeli’den
üç firmamız yer aldı. Her yıl olduğu gibi Türkiye’nin en büyük firması TÜPRAŞ’ı, Ford Otomotiv Sanayi izledi. Ayrıca
Hyundai Assan Otomotiv San. ve Tic. A.Ş. de sekizinci sırada yer aldı.” dedi.
Türkiye’nin gurur tablosu içinde yer alan en büyük 500
sanayi kuruluşu içerisinde yer alan 80 Kocaeli firmasını
kutlayan Kocaeli Sanayi Odası Başkanı Ayhan Zeytinoğlu
“İstanbul Sanayi Odası’nın açıkladığı listede, firma mer-

kezlerinin başka illerde olmasından dolayı Kocaelili firma
sayısı 32 olarak görünüyor. Merkezleri başka illerde olup,
üretimleri İlimizde olan firmaları belirlediğimizde 2016
yılında 80 işletmemizin Türkiye’nin en büyük 500 firması
içerisinde yer aldığını görüyoruz. Üretimlerini ilimizde yapan bu firmalar Kocaeli’nin Türkiye ekonomisine gerçek
katkısını göstermektedir.” dedi.
Bir evvelki yılda da 500 büyük firma içerisinde 80 Kocaeli firmasının yer aldığını ifade eden Zeytinoğlu “2016 yılı
listesinde, 2015 yılı listesinde yer alan 6 adet firmamız yer
almıyor. Diğer taraftan 2016 yılı listesine 4 yeni firmamız
girdi. İki firmamız ise geçen yıl ikinci 500’den bu yıl ilk 500’e
girerek lig atladı. Listede yer alan tüm firmalarımızı kutluyoruz.” dedi.

TÜPRAŞ, her yıl olduğu gibi bu yılda
1’inciliği kimseye kaptırmadı

“

Türkiye’nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu” incelendiğinde, her yıl olduğu gibi TÜPRAŞ-Türkiye Petrol
Rafinerileri A.Ş. birinci sırada yer almaktadır. Bu yıl
ilk 10 içersinde ise; TÜPRAŞ, Ford-Otosan ve Hyundai Assan firmaları yer aldı.
Firmaların genel sıralamasına baktığımızda;
2016 yılında;
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•
İlk 10 içersinde 3 firma, 2015 yılında 3 firma,
•
İlk 50 içersinde 16 firma, 2015 yılında 15 firma,
•
İlk 100 içersinde 25 firma, 2015 yılında 25 firma,
•
İlk 200 içersinde 47 firma, 2015 yılında 43 firma,
•
İlk 300 içersinde 57 firma, 2015 yılında 58 firma,
•
İlk 500 içersinde 80 firma, 2015 yılında 80 firma
yer almıştır.

2015

2016

Kuruluşlar

1

1

TÜPRAŞ-Türkiye Petrol Rafinerileri A.Ş.

2

2

Ford Otomotiv Sanayi A.Ş.

8

8

Hyundai Assan Otomotiv San. ve Tic. A.Ş.

14

13

Aygaz A.Ş.

18

19

Unilever San. ve Tic. T.A.Ş.

19

17

Çolakoğlu Metalurji A.Ş.

32

31

Milangaz LPG Dağıtım Tic. ve San. A.Ş.

33

27

Sarkuysan Elektrolitik Bakır San. ve Tic. A.Ş.

35

39

İpragaz A.Ş.

36

41

Kastamonu Entegre Ağaç San. ve Tic. A.Ş.

39

60

Enerjisa Enerji Üretim A.Ş.

41

40

Assan Alüminyum San. ve Tic. A.Ş.

42

43

Kroman Çelik Sanayii A.Ş.

45

45

Hayat Kimya Sanayi A.Ş.

49

55

Yücel Boru ve Profil Endüstrisi A.Ş.

50

38

Yıldız Entegre Ağaç San. ve Tic. A.Ş.

57

53

BRİSA Bridgestone Sabancı Lastik San. ve Tic. A.Ş.

61

50

Diler Demir Çelik Endüstri ve Ticaret A.Ş.

65

71

Namet Gıda San. ve Tic. A.Ş.

76

87

Tezcan Galvanizli Yapı Elemanları San. ve Tic. A.Ş.

85

84

Goodyear Lastikleri T.A.Ş.

86

89

Erdemir Çelik Servis Merkezi San. ve Tic. A.Ş.

94

134

Autoliv Cankor Otomotiv Emniyet Sistemleri San. ve Tic. A.Ş.

98

102

Betek Boya ve Kimya Sanayi A.Ş.

100

72

TP Endüstriyel ve Ticari Lastikler A.Ş.

103

209

Honda Türkiye A.Ş.

111

104

Trakya Cam Sanayii A.Ş.

112

100

Sarten Ambalaj San. ve Tic. A.Ş.

116

138

Grid Solutions Enerji Endüstrisi A.Ş.

118

123

Eczacıbaşı Yapı Gereçleri San. ve Tic. A.Ş.

120

122

Sofra Yemek Üretim ve Hizmet A.Ş.

127

155

Cargill Tarım ve Gıda San. Tic. A.Ş.

132

136

Ravago Petrokimya Üretim A.Ş.

133

211

ABB Elektrik Sanayi A.Ş.

145

-

Kordsa Teknik Tekstil A.Ş.

149

187

Federal Mogul Powertrain Otomotiv A.Ş.

150

111

Anadolu Isuzu Otomotiv San. ve Tic. A.Ş.

151

149

DYO Boya Fabrikaları San. ve Tic. A.Ş.

155

185

Modern Oluklu Mukavva Ambalaj San. ve Tic. A.Ş.

159

158

Assan Hanil Otomotiv San. ve Tic. A.Ş.

166

215

Bayer Türk Kimya Sanayii Ltd. Şti.

177

228

Teklas Kauçuk San. ve Tic. A.Ş.

184

180

Çekok Gıda San. ve Tic. A.Ş.

191

201

Olmuksan International Paper Ambalaj San. ve Tic. A.Ş.

192

271

Ege Profil Tic. ve San. A.Ş.

193

145

Nuh Çimento Sanayi A.Ş.

195

224

Deva Holding A.Ş.

201

175

İGSAŞ-İstanbul Gübre Sanayii A.Ş.

203

184

Gübre Fabrikaları T.A.Ş.

211

239

Kent Gıda Maddeleri San. ve Tic. A.Ş.

Kocaeli Odavizyon
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213

160

Tadım Gıda Maddeleri San. ve Tic. A.Ş.

216

275

Farplas Oto Yedek Parçaları İmalatı İthalatı ve İhracatı A.Ş.

218

217

Mondi Tire Kutsan Kağıt ve Ambalaj Sanayi A.Ş.

271

237

Hasçelik San. ve Tic. A.Ş.

272

411

Farba Otomotiv Aydınlatma ve Plastik Fabrikaları A.Ş.

280

260

Yıldız Sunta MDF Orman Ürünleri Sanayi Tesisleri İth. İhr. ve Tic. A.Ş.

298

350

Koruma Klor Alkali San. ve Tic. A.Ş.

308

349

Çayırova Boru San. ve Tic. A.Ş.

310

-

-

317

281

Polisan Kansai Boya San. ve Tic. A.Ş.

329

389

Keskinkılıç Gıda San. ve Tic. A.Ş.

334

315

İzocam Tic. ve San. A.Ş.

348

-

Gazi Metal Mamülleri San. ve Tic. A.Ş.

361

300

Bosch Rexroth Otomasyon San. ve Tic. A.Ş.

368

387

B-Plas Bursa Plastik Metal İnşaat Enerji Madencilik Jeotermal Turizm Sivil Havacılık ve
Tarım San. ve Tic. A.Ş.

377

415

Sun Chemical Matbaa Mürekkepleri ve Gereçleri San. ve Tic. A.Ş.

379

324

Ağır Haddecilik A.Ş.

385

362

Göze Tarım Ürünleri Pazarlama San. ve Tic. A.Ş.

393

439

Kartonsan Karton San. ve Tic. A.Ş.

405

378

Legrand Elektrik Sanayi A.Ş.

426

431

Güney Çelik Hasır ve Demir Mamülleri San. Tic. A.Ş.

428

433

Aslan Çimento A.Ş.

432

395

ENPAY Endüstriyel Pazarlama ve Yatırım A.Ş.

441

418

Nuh Beton A.Ş.

451

-

Santa Farma İlaç Sanayii A.Ş.

473

399

Anadolu Cam Sanayii A.Ş.

476

416

KİBSAŞ Karadeniz İnşaat ve Beton San. ve Tic. A.Ş.

477

-

Öz-Ka Lastik ve Kauçuk San. Tic. A.Ş.

490

463

Ferro Döküm San. ve Dış Tic. A.Ş.

499

-

Sıddık Kardeşler Haddecilik San. Tic. Ltd. Şti.
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“Sanat Doğanın Yansımasıdır”
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KSO üyesi 80 Büyük Sanayi Kuruluşu’nun
32’si yabancı sermayeli
2016 yılında İSO 500 Büyük Kuruluş arasında yabancı sermayeli 123 kuruluş yer aldı.
Bunlardan 32 tanesi Kocaeli Sanayi Odası üyesi.

2

016 yılında İSO 500 Büyük Kuruluş arasında yabancı sermayeli 123 kuruluş yer aldı. 500 büyük
sanayi kuruluşunun üretimden satışlarının yüzde
33,4’ünü bu kuruluşlar gerçekleştirdi.
KSO Üyesi 80 Büyük Sanayi Kuruluşunun 32’si yabancı
sermayelidir. KSO üyesi 32 yabancı sermayeli büyük sanayi kuruluşu 500 Büyük Sanayi Kuruluşunun üretimden
satışlarının yüzde 10’unu, KSO üyesi 80 Büyük Sanayi Kuruluşunun üretimden satışlarının yüzde 39’unu gerçekleştirmiştir.
İhracatta ise KSO üyesi yabancı sermayeli 32 Büyük Sa-

nayi Kuruluşu, 500 Büyük Sanayi Kuruluşunun ihracatının
yüzde 11’ini, KSO üyesi 80 Büyük Sanayi Kuruluşunun ihracatının ise yüzde 54’ünü gerçekleştirmiştir.

- Kâr eden 392 firmanın 27’si Kocaeli’den

2016 yılında 500 Büyük Sanayi Kuruluşu’nun içinde kar
eden kuruluş sayısı 392’dir. 2016 yılında zarar eden kuruluşların sayısı ise 108’dir. Kâr eden 392 firmanın 27’si (1
KSO üyesi sanayi kuruluşu bilgilerini vermediği için değerlendirmeye alınamamıştır.) Kocaeli’nde yerleşik büyük sanayi kuruluşudur.

- 500 Büyük Sanayi Kuruluşunun Satış Kârlılığı (%);

- 500 Büyük Sanayi Kuruluşu içerisine giren Kocaeli’nde yerleşik 80 Büyük Sanayi Kuruluşunun Satış
Kârlılığı (%)

16 Kocaeli Odavizyon

En büyükler içinde en fazla ihracat
motorlu kara taşıtları sektöründen...
- 500 Büyük Kuruluşta ve 500 Büyük Sanayi Kuruluşu arasına giren KSO üyesi 80 Büyük Sanayi
Kuruluşu’nda, imalat sanayi kesiminde, istihdam ve katma değer dağılımı, alt sektörlerde kişi başına
düşen katma değerin toplam kişi başına düşen katma değere oranı (Nisbi Hâsıla)
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2017’de 20’nci yılını kutlayan Assan Hanil, 20172020 arası 32 milyon Euro’luk yatırım planlıyor
Kibar Holding ve Güney Koreli Seoyon E-Hwa ortaklığı ile 1997 yılında kurularak otomotiv sektöründe ana parça tedarikçisi olarak üretime başlayan
Assan Hanil, 2017-2020 yılları arasında 32 milyon Euro’luk bir yatırım ile
Avrupa, Rusya ve Kore’ye ciddi ölçekte ihracat yapmayı planlıyor.
rütüldü. Uzun menzil ekonomi sınıfı koltuk tasarımını tamamlayarak Airbus’a teslim etti. Boeing ve Airbus için üretilen koltuklar, halen bu uçaklarda kullanılıyor.
Direk olarak ihracatımız bulunmamakla birlikte, ürünlerimizi kullanan otomotiv sektörünün güçlü üreticileri
Hyundai ve Ford Otosan gibi firmalarla dolaylı olarak ihracata katkı sağlıyoruz. Bununla birlikte önümüzdeki dönemde ürün portföyümüzü ihracat potansiyeli yüksek ürünler
üzerinde genişletmeyi de planlıyoruz.

- ASD ile yeni tesisler kurmayı hedefliyoruz

Kendi Ar-Ge merkezimizde geliştirdiğimiz özgün tasarımlı, ihracat potansiyeli yüksek, hava süspansiyonlu ticari
araç sürücü koltuğu projesi kapsamında önemli bir araç
üreticisinin yeni projesine koltuk tedarik anlaşması imzaladık. Bu anlaşma çerçevesinde, geçen yıl IAA Hannover Ticari Araçlar Fuarı’nda lansmanını yaptığımız koltuğumuz,
2018’de seri üretime geçecek.
ASD ile dünya pazarlarına açılmayı, müşterilerimizin
bulunduğu ülke ve lokasyonlarda yeni tesisler kurmayı hedefliyoruz. Bu proje ile ilgili tesisler dahil 2017-2020 yılları
arasında 32 milyon Euro’luk bir yatırım ve ile Avrupa, Rusya ve Kore’ye orta vadede ciddi ölçekte ihracat yapmayı
planlıyoruz. Dolayısıyl Bu noktada, yalnızca Türkiye pazarı
değil, projelerin gelişimine istinaden yakın coğrafyadaki
büyük üreticiler de hedef pazarımız içinde yer alıyor.
Okan Gedik
Assan Hanil Genel Müdürü

A

ssan Hanil olarak, Kibar Holding ve Güney Koreli
Seoyon E-Hwa ortaklığı ile 1997 yılında kurularak
otomotiv sektöründe ana parça tedarikçisi olarak üretime başladık. Sadece otomotiv sektöründe değil,
tüm ulaşım araçları sektöründe en iyi ve özgün çözümü
sunabilmek için çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz.
Kocaeli ve Bursa’daki üç farklı lokasyonda bulunan tesislerimizde üretim yapıyoruz ve toplam 80 bin metrekarelik fabrikalarımızda 1.000 kişilik dinamik kadromuzla çalışıyoruz. Yolcu ve sürücü koltukları, ön ve arka tamponlar,
kapı panelleri, ön kumanda panelleri, tavan ve halı kaplamaları gibi parçaların üretimini gerçekleştiriyoruz.
Assan Hanil olarak, Türk Hava Yolları ve THY Teknik A.Ş.
ile Türkiye’de uçak koltuğu imalatını gerçekleştirmek üzere TSI - “Uçak Koltuk Üretimi Sanayi ve Ticaret A.Ş.” Ortak
Girişim Şirketi’ni 2012 yılında kurduk. İlk ürün tasarımlarımızı sektörün ihtiyacı olan ADOA, POA ve ETSO sertifikasyonunu da alarak tamamladık ve seri üretime başladık. TSI,
Uçak Koltuk Üretim A.Ş. ilk yerli tasarım uçak koltuklarının
teslimatını 2014 yılı içerisinde gerçekleştirdi. Söz konusu
koltukların tüm Ar-Ge süreci Assan Hanil tesislerinde yü-
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- Endüstri 4.0’ın önemli dinamiklerini
sistemlerimize entegre ediyoruz

Doruk Projemiz, Turquality Marka Programı, İnovasyon
Odaklı İşbirlikleri ve Teknoloji Yol Haritası çalışmalarımız
ile Endüstri 4.0’ın önemli dinamiklerini sistemlerimize
entegre ediyoruz. Doruk’u kurumsal dönüşüm içerisinde
dijital dönüşümün gerçekleştirileceği bir proje olarak görüyoruz. Özellikle SAP S/4 1610 Hana (Doruk Projemiz) ile
gelen yeni teknolojilerle birlikte, Endüstri 4.0 uygulamalarını hayata geçirebileceğimiz gerekli altyapıları hazırlıyoruz. Projenin safhaları hayata geçtikçe, Assan Hanil dijital
dönüşüm yolculuğu da adım adım gerçekleşmiş olacak.
Aynı şekilde Kibar Holding çatısı altında faaliyet gösteren bir kuruluş olmamız sebebiyle de köklü bir sanayi ve
ticaret tecrübemiz bulunuyor. Kibar Holding’in farklı sektörlerdeki tecrübeleri, Seoyon E-Hwa’nın ise farklı ülkelerdeki operasyonlarının gücü ile sektörümüzdeki önemli
oyunculardan biri olmayı, müşterilerimize stratejik avantaj yaratacak çözümler sunmayı sürdüreceğiz.

- Sektör yılı olumlu verilerle kapatacaktır

2017 yılının ilk yarısını geride bıraktığımız bugünlerde,

Türk otomotiv üretim sektörünün istikrarlı bir şekilde hedefleri doğrultusunda ilerlediğini görüyoruz. Yıl sonuna
kadar aynı performans sürdürüldüğü takdirde, 2017 yılını
olumlu bir şekilde kapatacağımızı düşünüyoruz.
Otomotiv alanında dünya lideri olmak gibi büyük bir
hedefi gerçekleştirmek için, mevcut uygulamaların ihtiyaçlarımızın ne kadarını karşıladığını iyi analiz etmek gerekiyor. Ayrıca büyük veri ihtiyacının artması ve bunların
analiz edilmesi noktasında sistem altyapılarının uygunluk
ve yeterlilikleri, birçok ek uygulama ve bunların birbiriyle
uyumlu çalışması sırasında yenilenmeye duyulan ihtiyaçlar, yenilikçi fikir ve projelerin ortaya konmasını zorunlu
kılıyor.
Türk şirketleri uluslararası arenada markalaşma yolunda önemli adımlar atıyorlar. Yüksek kalite algısı ve
bunu destekleyen rekabetçi fiyatlandırma sistemleri; yenilikçi ve esnek çözümler, müşteriye yakınlık konularında
fark yaratma ve markaya yapılan kesintisiz yatırımın küresel bir marka olma yolunda çok önemli adımlar olduğunu
düşünüyoruz.

- 2011 yılından bu yana Ar-Ge Merkezimiz ile
çıtayı daha da yükseltiyoruz

Müşterilerimize sağladığımız hizmet kalitesini daha
da artırmak ve ulaşım araçları sektöründeki çıtayı daha
da yükseğe çıkarabilmek için önemli bir adım daha atarak

gruplarına uygun yeni teknolojilerin geliştirilmesi, ağırlık
azaltma, maliyet optimizasyonu ve kaliteyi arttırmaya
yönelik yenilikçi projeler üzerinde çalışmalarımızı sürdürüyoruz.
Ar-Ge Merkezi’mizin kurulduğu ilk günden bu yana
gerçekleştirmiş olduğumuz çalışmalar neticesinde, 29
adet tescillenmiş fikri mülkiyet hakkı olup, değerlendirme
sürecinde toplam 29 adet başvurumuz bulunmaktadır.
Tüm bunların yanı sıra şirketimizin ve ortaklarımızın
gerek yatırım gücü, gerekse entellektüel birikimleri bizi
sektörümüzde öne çıkartıyor.

- 2017’nin ‘En fazla engelli istihdam eden’ ve
‘En fazla kadın istihdam eden’ şirketi
Assan Hanil...

Geçtiğimiz yıl, Taşıt Araçları Yan Sanayicileri Derneği
(TAYSAD) tarafından her yıl düzenlenen TAYSAD Başarı
Ödülleri gecesinde “Faydalı Model” dalında, teknoloji geliştirmesi kapsamında ağırlık hafifletme, maliyet optimizasyonu ve kaliteyi arttırmaya yönelik yenilikçi projelerimiz
ile ödüle layık görüldük. Bu yıl İŞKUR tarafından “En Fazla
Engelli İstihdam Eden Şirket” ve “En Fazla Kadın iİstihdam
Eden Şirket” ödüllerini aldık.

İSO’nun Türkiye’nin 500 Büyük
Sanayi Kuruluşu araştırmasının sonuçlarına göre; Kibar
Holding Hyundai Assan, Assan
Alüminyum ve Assan Hanil
şirketleriyle listede üst sıralarda yerini aldı.

2011 yılında kendi bünyemizde Ar-Ge merkezimizi kurduk.
Kurduğumuz Ar-Ge merkezi için Sanayi ve Ticaret Bakanlığı onayı ve desteğini de alarak, Türkiye’de bu desteği
almayı hak eden sayılı kuruluşlar arasına girme başarısını
gösterdik. Ar-Ge merkezimiz ile müşterilerimize yenilikçi
ve özgün çözümler sunuyoruz. Bugün, müşterilerimizin
talep ve beklentileri doğrultusunda, modern ve teknolojik
tesislerimizde üretim yapabilme imkanına sahibiz. Ürün

İstanbul Sanayi Odası’nın (İSO) 1968 yılından
bu yana aralıksız gerçekleştirdiği Türkiye’nin
500 Büyük Sanayi Kuruluşu - 2016 araştırmasının sonuçları açıklandı. Kibar Holding’in 3 şirketi ile temsil edildiği araştırma sonuçlarına göre;
Hyundai Assan 8, Assan Alüminyum 41 ve Assan
Hanil 159’uncu sırada yerini aldı.
ISO 500 sonuçlarına ilişkin değerlendirmede
bulunan Kibar Holding CEO’su Dr. Tamer Saka,
“Grubumuzun 45 yıllık başarılarla dolu tarihinde, faaliyet gösterdiği tüm alanlarda ülke ekonomisine ve topluma sürdürülebilir ve yenilikçi
değerler katmıştır. Bu başarı yürüyüşümüzde
temelimizi oluşturan ‘yenilikçilik’, emin adımlar
atmamızı sağlıyor.
O yüzden Ar-Ge bizim can damarımız. Yenilikçiliği tüm süreçlerimizde geliştirmeye devam
ediyoruz” diyor. Başarıya odaklı bir grup olduklarını ifade eden Dr. Tamer Saka, “Çünkü Türkiye’nin
geleceğine ve gücüne inanıyoruz” dedi.
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[kocaeli’nin en büyükleri ►

Kastamonu Entegre sektörün toplam ihracatının
yüzde 35’ini tek başına gerçekleştiriyor
Türkiye’den yılda 90 milyon doları aşan ihracat hacmiyle sektörün toplam
ihracatının yüzde 35’ini tek başına gerçekleştiren Kastamonu Entegre’nin
Türkiye’den ihracatı ve yurt dışındaki tesislerinden yaptığı satışlar ise toplam cironun yüzde 40’ını oluşturuyor.

Haluk Yıldız
Kastamonu Entegre CEO’su

H

ayat Holding’in çok uluslu iki büyük grubundan
biri olan Kastamonu Entegre, ağaç bazlı panel
sektöründe üretim yapmak üzere 1969 yılında İstanbul’da kuruldu. 1971 yılında ilk üretim tesisi olan
Kastamonu’da yonga levha üretmeye başladı.
Kastamonu Entegre, mobilya, dekorasyon ve inşaat
sektörünün ihtiyaç duyduğu, ham ve melamin kaplı MDF
ve yonga levha, laminat parke, yangına dayanıklı MDF ve
yonga levha, neme dayanıklı MDF ve yonga levha, boyalı
panel, petek dolgulu dekoratif panel, parlak panel, tezgah,
kapı paneli üretmektedir.
Kastamonu Entegre’nin misyonu, tüm paydaşların beklentilerini en üst düzeyde karşılayacak, kaliteli, yenilikçi,
güvenilir ve çevre dostu ürünler sunarak, konforlu yaşam
alanlarına değer katmaktır. Şirketin vizyonu ise dünyada ilk
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5 üreticiden biri olmak ve global marka haline gelmektir.
Kastamonu Entegre, yurt içinde Kastamonu ve Gebze’de
MDF ve yonga levha, Balıkesir, Samsun ve Tarsus’ta yonga
levha, Adana’da MDF; yurt dışında ise Romanya’da kapı paneli ve yonga levha, Bosna Hersek’te kraft ambalaj kâğıdı,
Bulgaristan’da yonga levha, Rusya’da MDF, İtalya’da yonga levha ve A.B.D’de odun yongası olmak üzere toplamda
7 ülkede, 18 üretim tesisine sahiptir.
Kastamonu Entegre, yılda 70 milyon m² laminat parke, 5,8 milyon m³ ağaç bazlı panel, 19,5 milyon adet kapı
paneli üretim kapasitesiyle sektöründe Türkiye’de 1’inci,
Avrupa’da 4’üncü, dünyada ise 7’inci sırada yer alan global bir güçtür. Faaliyet alanındaki ürün gruplarına göre,
Türkiye’de ortalama % 30 düzeyinde bir pazar payına sahiptir.
Türkiye’den gerçekleştirdiği ihracat, Türkiye’deki üretim tesislerinden yaptığı toplam ciro içerisinde %15’lik bir
pay oluşturmaktadır. Türkiye’den yılda 90 milyon doları
aşan ihracat hacmiyle sektörün toplam ihracatının yüzde
35’ini tek başına gerçekleştiren Kastamonu Entegre’nin
Türkiye’den ihracatı ve yurt dışındaki tesislerinden yaptığı
satışlar ise toplam cironun yüzde 40’ını oluşturuyor.
Kastamonu Entegre, Romanya, Bulgaristan, Bosna
– Hersek ve Rusya’da yaptığı toplam yaklaşık 760 milyon
Euro değerindeki yatırımlar ile Avrasya pazarının en önemli
oyuncularından biridir. Romanya Kapı Paneli ve Yonga Levha Tesisi’nde üretilen “Dorpan” markalı kapı panelleri 45
ülkeye ihraç edilirken, Bulgaristan Yonga Levha Tesisi’nde
üretilen ürünler, Balkan ve Avrupa ülkelerine ihraç edilmektedir. Bosna Hersek Kraft Ambalaj Kağıdı Tesisi’ndeki
satışların %85’i Türkiye dahil, Avrupa pazarlarına yapılmaktadır. Kapasitenin geri kalanı ise Orta Doğu, Uzak Doğu
ve Afrika’ya ihraç edilmektedir. Rusya MDF Tesisi’nde üretilen ürünlerin ise %60’ı Rusya pazarına, %40ı komşu ülkelere ve Avrasya pazarına sunulmaktadır. Mayıs ayında
gerçekleştirdiği yatırımla üretim haritasına İtalya’yı ekleyen şirketimiz, İtalya’da da % 20 pazar payı hedeflemektedir.

- Satın alınan tesislerin devreye alınması ile
yıllık üretim kapasitesi 6,3 milyon m3 olacak

2017 yılının ilk yarısında, İtalyan Gruppo Trombini’yi
satın alarak bünyesine katan şirketimiz gerçekleştirdiği bu yatırımla üretim haritasına İtalya’yı da eklemiştir.
Gruppo Trombini, Pomposa’da bulunan yılda 480 bin m3,
Frossasco’da bulunan yılda 320 bin m3 kapasiteli iki ayrı
yonga levha tesisiyle, toplamda yıllık 800 bin m3 kapasiteye sahiptir. Satın alınan tesislerin 2018 yılında devreye
alınması ile birlikte orta vadede Kastamonu Entegre toplam 6.3 milyon m3/yıl üretim kapasitesiyle global pazardaki konumunu güçlendirecektir.

- Yatırımlarla büyümemizi sürdürüyoruz

Mayıs ayında gerçekleşen İtalya yatırımına ilave olarak yılın ilk çeyreğinde, Güneybatı Fransa’da Linxe’de bulunan Darbo S.A.S.’ın yonga levha üretim hattı satın alınmıştır. 42.4 metre boyundaki Dieffenbacher kontinu prese
sahip olan hat modernize edildikten sonra, 2018 yılında
Bulgaristan’da devreye alınacaktır.
11 milyon euro tutarındaki ek yatırımla Adana MDF
Tesisi’nde üretime başlayan ek laminat parke hattında,
özel ölçülerde parke üretimi gerçekleştirilecektir.
Kastamonu Entegre’nin uzun vadeli hedefleri arasında,
pazar ve hammadde kaynaklarına yakın yeni coğrafyalara
yatırım yapmak bulunuyor. İlerleyen dönemlerde şirketin
pazar çeşitlendirmesine yönelik stratejisi, müşteriye ve
hammadde kaynaklarına yakın olma düşüncesiyle sürdürülebilir büyümeyi sağlamak olacaktır. Globalleşme hedefini gerçekleştirmek için bundan sonraki yatırımlarını ağırlıklı olarak yurt dışına yapacak olan Kastamonu Entegre,
yeni ve kârlı pazarlarda yatırımlar yaparak, Türkiye ağırlıklı üretimden daha geniş bir coğrafyada üretim yapan uluslararası bir organizasyon yapısına dönüşmeyi hedefliyor.

- Şubat ayından bu yana satışlarda artış var

Son 10 yılda Türkiye ekonomisinin hızlı büyümesi, inşaat sektörünün kentsel dönüşüm projeleriyle ivmelenmesi,
komşu ülkelerin gelişimi ile ihracat imkânlarının artması,
Türkiye’yi bu sektörde dünyanın en büyük üreticilerinden
biri haline getirdi. Ağaç bazlı panel sektöründe Türkiye, Çin,
Amerika ve Kanada’nın ardından dünyada dördüncü sırada
bulunmaktadır.
Öte yandan hükümetin iç talebi canlandırarak üretimi
artırmayı hedefleyen, mobilyada ve konuttaki KDV ve ÖTV
indirimi hamlesi, satışlara olumlu yansıdı. Şubat’tan bu
yana devam eden indirim ithalatın azalmasını sağlayarak
satışları olumlu yönde etkilemiştir.

- Kuruluşumuzdan bu yana aldığımız birçok
ödül ile gururlanıyoruz

Kastamonu Entegre, kurulduğu günden bu yana çok
sayıda ödül almaya hak kazanmıştır. Son üç yılda alınan
ödüller şunlardır:
2014
• Capital dergisinin Ağustos 2014 sayısında, Capital 500
listeleri baz alınarak gerçekleştirilen son 10 yılın en hızlı
büyüyen şirketi çalışmasında Kastamonu Entegre, 20042014 yılları arasında kesintisiz çift haneli büyüme sağlayarak, sanayi şirketi sıralamasında birinci sırada yer aldı.
• Tataristan’ın başkenti Kazan’da düzenlenen “EKO Lider - 2014” isimli çevre yarışmasında, Rusya Federasyonu
Tataristan Cumhuriyeti Alabuga Serbest Ekonomi Bölgesinde (SEZ) bulunan MDF tesisi, yağmur suyunun üretimde
kullanılması, kendi elektrik ve ısı üretimini sağlayan gaz
tribünü, atık su üretim ünitesi gibi çalışmalarından dolayı
ahşap panel sektöründe «Çevre dostu üretim tesisi» ödülü
kazandı.
2015
• 2015 yılında düzenlenen dünya çapında okuyucuların katıldığı oylamayla, Türk İşadamları arasından “Rusya
Federasyonu’nda Yılın Başarılı İş İnsanı” ödüllerinde Kastamonu Entegre CEO’su olarak birinciliğe layık görülmenin
gururunu yaşıyorum.
• Rusya Federasyonu Tataristan Cumhuriyeti Alabuga
Serbest Ekonomi Bölgesinde (SEZ) bulunan MDF tesisimiz,
sahip olduğu FSC, CE, ISO 9001,ISO 14000 kalite belgeleriy-

le 2015 yılında “Rusya Kalite Lideri” seçildi.
• 2015 yılında geliştirilen Araç Rezervasyon Sistemi
(ARS*) projesi ile Loder (Lojistik Derneği) tarafından ulusal
çapta düzenlenen lojistik proje yarışmasında, “Kurumsal”
kategoride birincilik ödülü aldı..
• 2015 yılında Kocaeli Sanayi Odası (KSO) tarafından
8’incisi düzenlenen ‘Sektörel Performans Değerlendirme
Organizasyonu’nda “Büyük ölçekli kuruluş” kategorisinde
ödül sahibi.
• Kastamonu Bulgaristan, “2015 Kurumsal ve Toplumsal Sorumluluk Şirketi” ödülünü kazandı.
• Business Life dergisinin düzenlemiş olduğu
“Türkiye’nin En Beğenilen ve En Bilinen Şirketleri” anketinde Kastamonu Entegre sektöründe birinci seçildi.
• Türkiye İhracatçılar Meclisi’nin (TİM) her yıl gerçekleştirdiği “TİM 1000 - Türkiye’nin İlk 1000 İhracatcı Firması”
araştırması kapsamında toplanan verilere dayanarak Turkishtime dergisi tarafından hazırlanan, Ar-Ge 250 listesinde, ürün ve proses geliştirme, maliyet düşürme ve çevre
teknolojilerine yönelik konularda yürüttüğü kesintisiz ArGe çalışmaları sayesinde bir önceki yıla göre 105’inci sıraya
yükselerek büyük bir başarıya imza atmıştır.
2016
• İstanbul Sanayi Odası’nın “Türkiye’nin En Büyük 500
Sanayi Kuruluşu” 2015 listesinde, 45. sıradan 41. sıraya
yükseldi.
• Türkiye ekonomisinin lokomotifi olan ihracatçı firmaları teşvik etmek, ihracatın geliştirilmesi ve sürdürülebilirliğini desteklemek amacıyla TİM ve Dünya Gazetesi
tarafından düzenlenen “İhracatın Yıldızları” yarışmasında,
“Yeni Pazar, Pazar Çeşitliliği” kategorisinde birincilik ödülüne layık görüldü.
• İş dünyasını ve üst düzey müşterileri aynı platformda
buluşturan SAP Forum İstanbul’a katılan Hayat Holding;
Bilgi Teknolojileri Direktörlüğü ve Denetim ve Risk Yönetim
Koordinatörlüğü’nün öncülüğünde yürüttükleri SAP GRC
(Risk Yönetimi) ve AC (Süreç Kontrolleri) Projesi ile “Risk
Yönetimi” dalında ödül almaya hak kazandı.
• Doğal Hayatı Koruma Vakfı’nın (WWF), Rusya’da kutlanacak “Çevre Yılı” dolayısıyla milli park ve koruma alanları düzenlediği bağış yarışmasında “Korumalı alanlardaki
orman kaynaklarının muhafaza edilmesi” kategorisinde
ödül aldı.
• Rusya’da mobilya, parke ve iç kapı üreticileri ve satıcıları için yapılan GoodWood 2016 FSC çevre değerlendirmesine katıldı. Önde gelen uluslararası standartlara göre
yapılan ürün uygunluk değerlendirmesinde “Parke” kategorisinde ödülün sahibi oldu. Değerlendirme, odun hammaddesi menşeinin yasallığı, ürün çeşitliliğinde nadir ağaç
türlerinin kullanılmaması, ürün güvenliği ve şirketin çevre
politikası gibi kriterlere göre yapılmıştı.
• Capital Dergisi’nin ‘Türkiye’nin Sınır Ötesi Şirketleri’
başlıklı araştırmasında, Rusya, Romanya ve Bosna Hersek iştiraklerimiz, yurt dışındaki en büyük 50 Türk şirketi
arasında yerlerini alırken, Bulgaristan iştiraki 61. sırada
konumlandı.
• Capital Dergisi’nin “45 Devin Büyüme Performansı”
listesinde bir önceki yıla göre ciromuzu yüzde 24,8 arttırarak 34. sırada yer aldı. Aynı çalışmada, çalışan sayısındaki
artış sıralamasında ise 25. büyük firma oldu.
2017
• Rusya Federasyonu Tataristan Cumhuriyeti Alabuga
Serbest Ekonomi Bölgesinde (SEZ) bulunan MDF tesisimiz,
Rusya Sanayiciler ve Girişimciler Birliği (RSPP) tarafından
“İthalatı Azaltan En İyi Proje Ödülü”ne layık görüldü.
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[kktc’de yatırım ►

Dünyanın 40 yıldır izole ettiği

KKTC Türkiye’den yatırım bekliyor

YATIRIM POLİTİKASI
KKTC yatırım politikasının temel
amacı, ekonomik kalkınmayı hızlandırmak, ekonominin rekabet gücünü
yükseltmek, potansiyel kaynakları harekete geçirmek, özel teşebbüsün ekonomideki etkinliğini artırmak ve yabancı sermayeyi ülkede yatırım yapmaya
özendirmektir.
Kalkınma politikası gereğince KKTC,
ihracata yönelik sanayileri tercih etme
yaklaşımını benimsemiştir. İç piyasanın
küçüklüğünden dolayı yatırım politikası, mal ve hizmetlerin ihracına yöneliktir. Modern teknoloji, know-how, yeni
üretim tekniklerinin KKTC’ne transferini
kolaylaştıran ve en fazla katma değer
sağlayacak projelere öncelik verilmektedir.
Yatırımcılar tarafından önerilen her
proje kendi değerleri üzerinden dikkate
alınmaktadır.
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Yabancı ve yerel firmalar arasında
ortak girişim şeklindeki yatırımların etkin bir şekilde desteklendiği KKTC’nde
yabancı yatırımcılara mülkiyet haklarının tam olarak korunmasını da içeren
pek çok avantaj ve teşvikler sunulmaktadır. KKTC’nde, özel mülkiyet haklarının vatandaşlar ve yabancı uyruklular
arasında hiçbir fark gözetilmeden garanti edilmesi, Anayasa ile güvence altına alınmıştır.
KKTC’de 2013 yılında cari fiyatlarla
1,191,613,194.4 TL tutarında olan sabit
sermaye yatırımlarının %18’i kamu kesimi, %82’i ise özel kesim yatırımlarından oluşmuştur. Kamu kesimi yatırımları %40.8 oranıyla kamu hizmetleri ve
%35.6 oranıyla ulaştırma-haberleşme
sektörlerinde, özel kesim yatırımları ise
%55.4 oranıyla konut ve %12.8 oranıyla
sanayi sektörlerinde yoğunlaşmıştır.
47/2000 sayılı Teşvik Yasası kap-

samında 2013yılı sonu itibarıyla toplam
465 adet teşvik belgesi verilmiştir. Teşvik belgeli sabit yatırımların toplamı
4,951,327,823 TL tutarındadır.
Turizm sektörü %74.2 oranıyla sabit yatırımlar içinde en yüksek paya sahip olmuştur. Sanayi ve eğitim sektörleri ise sırasıyla %14.9 ve %4.7 oranıyla
turizm sektörünü takip etmişlerdir.
YATIRIMCILAR İÇİN TEŞVİKLER
Teşvik Yasası Altında Uygulanan
Yatırım Teşvikleri
KKTC’nde yatırım yapmak isteyen
girişimcilere yerli yada yabancı yatırımcı olup olmadığına bakılmaksızın,
Teşvik Belgesi verilmek suretiyle aşağıdaki yatırım teşvikleri uygulanmaktadır. Teşvik Belgesi Devlet Planlama
Örgütü tarafından verilmektedir.
- Yatırım İndirimi
Devlet Planlama Örgütü’nün kalkın-

ma planları ve/veya yıllık programlar
çerçevesinde belirleyeceği Kalkınmada
Öncelikli Yöreler ve Özel Önem Taşıyan
Sektörlerde yapılacak yatırımlarda yatırım indirimi oranı maloluş bedeli üzerinden %200’dür.
Diğer sektörler ve yörelerde yapılacak yatırımlarda ise yatırım indirimi oranı maloluş bedeli üzerinden
%100’dür.
Güzelyurt ve Karpaz Bakanlar Kurulu tarafından Kalkınmada Öncelikli
Bölgeler olarak belirlenmiştir.
- Gümrük Vergisi ve Fon Muafiyeti
Teşvik Belgesi kapsamında ithal
edilecek yatırıma konu makine ve bunlara ait teçhizatlar her türlü gümrük
vergisi ve fondan muaftır.
-Makine ve Teçhizat Alımlarında
Katma Değer Vergisi Uygulaması
Teşvik Belgesi kapsamında ithal ve
yerli makine ve teçhizatlara %0 Katma
Değer Vergisi uygulanır.
- Arsa, Arazi ve Bina Temini
Teşvik belgeli yatırımlarda, yatırımcıların taşınmaz mal talep etmeleri halinde, bu talepler yürürlükteki mevzuata uygun olarak ve imkanlar ölçüsünde
değerlendirilerek kiralama yöntemiyle
bu kişilere öncelikle verilir.
- İnşaat Ruhsatı İle İlgili Vergi,
Resim, Harç ve Her Türlü Katkı Payı
Muafiyeti
Teşvik Belgesi kapsamında yapılan
yatırımlar, bina inşaat ruhsatı ile ilgili
resim, harç ve her türlü katkı payından
muaftır.
-Sermaye Artırımları İle İlgili
Pul Vergisi İndirimi
Teşvik Belgesi kapsamında yapılacak yatırımlar için sermaye artırımı esnasında alınacak pul vergisinde Tüzükle belirlenen bir indirim sağlanır.
- İpotek İşlemleriyle İlgili Harç
İndirimi
Teşvik Belgesi kapsamında yapılacak yatırımlara yönelik kullanılacak
krediler için gerekli ipotek işlemlerinde
pul ve kayıt harçlarında Tüzükle belirlenen bir indirim uygulanır.
Vergi Mevzuatı Altında
Uygulanan Teşvikler
Amortismana bağlı yeni ve/veya
ithal edilmiş aşağıdaki ekonomik kıymetlerin işletme tarafından satın alınmış, imal veya inşa edilmiş ve ilk defa
işletilmiş veya ilk defa kullanılmış olması halinde, Gelir ve Vergi Yasasında
belirtilen şartlara uyulması koşulu ile
yatırım indirimleri uygulanır.
Yatırım indirimine bina, makine, tesisat, işletmenin esas faaliyet konusu
ile ilgili olan araç ve gereçler ile benzeri amortismana tabii aktif kıymetlerin

(özel salon tipi araçlar hariç) maliyet
bedelleri esas teşkil eder.
Yatırım indiriminin oranı %50 (yüzde elli)’dir.
Maliye İşleriyle Görevli Bakanlığın
önerisi ile Bakanlar Kurulu bu oranı
kalkınmada öncelikli yöreler ve Teşvik Yasası ile Turizm Endüstrisi Teşvik
Yasası’nda belirtilen, özel önem taşıyan sektörlerde yapılan yatırımlar için
yapılan yatırımın %100’üne kadar artırabilir veya yasal orandan az olmamak
üzere yeni oran tespit edebilir.
Yatırım indirimleri ile ilgili özel teşvik yasalarında kurallar bulunması halinde, Gelir Vergisi Yasası’nda belirtilen
indirim oranları yerine ilgili teşvik yasalarında öngörülen oranlar ve esaslar
uygulanır.
- Amortisman İndirimleri
- Makine ve Tesisat : %10
- Salon Tipi Motorlu Araçlar ve
Motosikletler : %15
- “T” Lisanslı Motorlu Araçlar : %25
- Diğer Motorlu Araçlar
(Kamyon, Otobüs
Van, Yük Arabaları vb.) : %25
- Endüstriyel Bina ve Oteller : %4
- Dükkan ve İkametgah : %3
- Döşeme ve Demirbaş : %10
Diğer İndirimler
- Kurumların aktifleştirdikleri ilk
tesis ve kuruluş giderleri ile hava paraları, muhasebe kayıtlarındaki değerleri
üzerinden eşit miktarda beş yıl içinde
amorti edilir.
- Patent ve patent hakları için yapılan giderler.
- Satın alınan ve değeri satın alındığı yılın başındaki yürürlükte bulunan
bir aylık brüt asgari ücreti aşmayan
alet, edevat, mefruşat ve demirbaşlar
amortismana tabi tutulmayarak doğrudan doğruya gider kaydedilebilir.
-Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nden
dış ülkelere mal ve hizmet ihraç edenlerin bu ihracatlardan elde ettikleri hasılatlarının %20’si Kurumlar Vergisinden istisnadır.
Ancak, hesaplanacak %20 istisna
miktarı ihracatlardan sağlanan safi kazancın %80’ine eşit miktarını aşamaz.
-Her türlü mal ihracatı ile yurt dışındaki müşteriler için yapılan hizmetler
Katma Değer Vergisi’nden istisnadır.
Katma Değer Vergisi Yasası kapsamında vergiden istisna edilmiş işlemlerle ilgili fatura ve benzeri belgelerde
gösterilen KDV, yükümlünün vergiye
bağlı işlemleri üzerinden hesaplanacak
KDV’nden indirilir. Vergiye bağlı işlemlerin mevcut olmaması veya hesaplanan verginin indirilecek vergiden az
olması halinde indirilemeyen KDV, iş-

lemleri yapanlara ilgili tüzükte belirlenen esaslar çerçevesinde iade olunur.
-Aşağıda belirtilen KKTC ile yabancı ülkeler arasında deniz, hava ve kara
yolu ile yapılan taşıma işlemleri ile
transit taşıma işleri KDV’nden istisnadır.
-Yabancı bir ülkede başlayıp
KKTC’nden geçerek yabancı bir ülkede
sona eren taşımacılık işleri
-Yabancı bir ülkede başlayıp
KKTC’nde sona eren taşımacılık işleri
- KKTC’nde başlayıp yabancı bir ülkede sona eren taşımacılık işleri.
KKTC’nde faaliyet gösteren ulaştırma kurumları tarafından verilen yolcu
taşıma hizmetleri karşılığında nakden
veya hesaba alınan yolcu taşıma ücretleri istisna kapsamı dışındadır.
Mevzuata göre uluslararası taşımacılık işleri yapanlar, yukarıda ihracat
işlemleri yapanlar için de belirtildiği
gibi alımlar üzerinden ödedikleri Katma
Değer Vergisini indirim veya iade hakkına sahiptirler.
-Yükümlülerin münhasıran gelir getirmek amacıyla işletmelerinde kullandıkları deniz ve hava
taşıma araçlarına liman ve hava meydanlarından verilen hizmetler Katma Değer Vergisi’nden istisnadır.

YATIRIMCILARLA İLGİLİ
İZLENEN PROSEDÜR
Şirket Tescili
KKTC’nde şirketler limited şirket
şeklinde tescil edilmektedir. Bu şirketlerle ilgili koşullar Fasıl 113 Şirketler
Yasası’nda belirlenmiştir.
Yabancı sermaye iştirakiyle kurulacak bir Şirket’in tescili için aşağıda
dökümü verilen evrakların Resmi Kabz
Memurluğu ve Mukayyitlik Dairesi’ne
sunulması gerekmektedir.
-Kurulacak olan şirketin kuruluş
amacını, öngörülen kayıtlı ve ödenmiş
sermayesini, hedeflenen faaliyet alanını izah eden bir niyet mektubu.
-Limited Şirketin Ana Sözleşme ve
Tüzüğü
-M.Ş. 1,2,3 Forumları
-Damga Pulu
-Direktör olacak olanlardan ve/
veya ülkesinde KKTC temsilciliği bulun-
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mayan pay sahibi olacak kişinin iç güvenlikten sorumlu makamlardan alınmış doğruluk (sabıkasızlık) belgesi
-Onaylı pasaport veya nüfus cüzdanı fotokopisi
-Direktör için KKTC Gelir ve Vergi
Dairesi’nden alınacak Vergi Güvenirlik
Belgesi
-Yabancı uyruklu iştirakçilerin hisse
paylarının karşılığını şirketin hesabına
yatırdığını gösteren banka yazısı
Yabancı ülkelerde kurulan şirketler,
Ekonomiden Sorumlu Bakanlığın onayı
ve Bakanlar Kurulu’ndan izin alınması koşuluyla, KKTC’nde bir işyeri (veya
şube) açabilirler ve bu şirketler Yaban-

suretiyle atandığına ilişkin Yönetim Kurulu Kararı.
- Şirketin, özellikle hangi faaliyetleri
yapmak maksadı ile KKTC’nde bir işyeri
(veya şube) açmak niyetinde olduğunu
gösteren Yönetim Kurulu Kararı.
-Şirket adına KKTC Gelir ve Vergi
Dairesi’nden alınacak Vergi Güvenirlik
Belgesi.
-Y.Ş. 1,2 ve 3 forumları.
Tüm işlemler tamamlandıktan sonra Resmi Kabz Memurluğu ve Mukayyitlik Dairesi’nce tescil işleri neticelendirilir ve yatırımcı bundan sonra tüzel
kişi olarak KKTC’nde yatırım faaliyetlerinde bulunabilir.

cı (veya Denizaşırı) Şirket statüsünde
tescil ettirilirler.
Bu amaçla KKTC Resmi Kabz Memurluğu ve Mukayyitlik Dairesi’ne, yukarıda belirtilen belgelere ek olarak,
aşağıda yer alan belgelerin de sunulması gerekmektedir.
-Hissedarların en son tarihe göre
listesi.
-Yönetim kurulu üyelerinin en son
tarihe göre listesi ve ülkesinde KKTC
Temsilciliği bulunmayan tüzel kişilerin
yönetim kurulu üyelerinin, iç güvenlikten sorumlu makamlardan almış olduğu doğruluk belgesi.
-Şirketin kayıtlı bulunduğu yerin
Ticaret Odası’ndan alınacak ve Şirketin halen faaliyette olduğunu gösteren
yeni tarihli belge.
-KKTC’nde yerleşmiş olan ve tescil ettirilmek istenen şirketi KKTC’nde
temsile ve onun adına, KKTC makamlarınca yapılacak resmi tebligatı ve
mahkeme ihbarlarını kabule yetkili ve görevli kılındığı beyan edilen bir
veya daha fazla gerçek veya tüzel
kişinin isim ve adreslerinin verilmek

İthalat ve İhracat Prosedürleri
İthalat Prosedürü
KKTC’nde ithalat faaliyetinde bulunmak isteyen firmaların Ticaret Odası veya Sanayi Odası’na kayıt yaptırmaları gerekmektedir. Gerekli ithalat
izni Ticaret Dairesi’ne başvuru ile temin
edilebilmektedir. İthalatçı ve ihracatçı
ihtiyaçlarını karşılayacak gelişmiş yerel
bankacılık hizmetleri mevcuttur. İthalat prosedürünü basitleştirecek ve bu
alanda bürokratik engelleri minimize
edecek gerekli tedbirler alınmaktadır.
İhracat Prosedürü
Herhangi bir tescil edilmiş şirket Ticaret Dairesi’nden gerekli ihracat lisansını alabilir. Genellikle ihracat üzerinde
herhangi bir kısıtlama mevcut değildir.
Mal Mülkiyeti
KKTC’nde taşınmaz mal satın almak
isteyen yabancılar İçişleri Bakanlığı’na
başvurmak ve Bakanlar Kurulu’ndan
onay almak zorundadırlar.
Ticaret Markası
Ticaret markası yedi yıllık bir süre
için sicile kaydolunur ve markanın tescili her defasında on dört yıllık süreler
için yenilenebilir.
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VERGİ ORANLARI
Gelir Vergisi ve Kurumlar Vergisi
Tüm sermaye şirketleri ve Kurumlar Vergisi Yasası’nda belirtilen diğer
kurumların kazançları, Kurumlar Vergisine bağlıdır. Yasal merkez veya iş
merkezleri KKTC sınırları içinde bulunan kurumlar, gerek KKTC sınırları
içinde gerekse yabancı memleketlerde
elde ettikleri kurum kazançları üzerinden %10 oranında Kurumlar Vergisine
tabidir.
Yasal merkez ve iş merkezlerinden her ikisi de KKTC sınırları içinde
bulunmayan yabancı kurumlar, yalnız
KKTC’nden elde ettikleri kurum kazançları üzerinden %10 oranında vergilendirilirler.
Vergiye tabi safi kazanç, yatırım
indirimleri ve amortisman giderleri indirimleri yapıldıktan sonra saptanmaktadır.
Çifte vergilendirmeyi önlemek amacıyla, yabancı ülkelerde elde edilerek,
KKTC’nde genel netice hesaplarına intikal ettirilen kazançlardan, mahallinde
ödenen benzeri vergiler tarh olunan
kurumlar vergisinden indirilebilir.
Kurumlar Vergisi, biri Mayıs diğeri
Ekim ayında olmak üzere iki eşit taksitte ödenir.
Kurumlar Vergisi Yasası’nda belirtilen kurumlar ödemeleri gereken Kurumlar Vergisi çıkarıldıktan sonra dağıtılmayan kurum kazancı üzerinden %15
Gelir Vergisine tabi tutulur.
Kurumlar Vergisi Yasası kapsamında
eğitim veya sağlık hizmetlerine yönelik
olarak yükseköğrenim kurumu, öğrenci
yurdu, huzurevi veya sağlık tesisi işletmek amacıyla yatırım yapan KKTC’nde
tescilli, ayrı tüzel kişiliğe sahip işletmelerde ve Bakanlar Kurulu’nun saptadığı
kalkınmada öncelikli yörelerde faaliyet
gösteren ve yasal merkez ve iş merkezleri bu yörede bulunan KKTC’nde
tescilli ayrı tüzel kişiliğe sahip imalatçı
kurumlar da, dağıtılmayan kurum kazancı kapsamında yapılan gelir vergisi
kesintilerinde, yürürlükteki gelir vergisi
kesinti oranı yerine, yürürlükteki kesinti
oranından fazla olmamak kaydıyla, dağıtılmayan kurum kazancının ödenmiş
sermaye miktarına oranı esas alınır.
Ulaştırma ve taşımacılık işleri nedeniyle yabancılara, kurumlar dahil,
sağladıkları ve Gelir ergisi ile Kurumlar
Vergisi Yasası kurallarına göre saptanan kazançları üzerinden vergi kesintisi yapılmaz.
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti sınırları içinde yerleşmiş gerçek kişilerin, bir
takvim yılında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti sınırları içinde ve dışında her
türlü kaynaktan elde ettikleri kazanç ve
iratların safi tutarı Gelir Vergisine bağ-

lıdır.
Çifte vergilendirmeyi önlemek amacıyla yabancı ülkelerde elde edilen kazanç ve iratlar üzerinden ödenen gelir
vergileri Gelir Vergisi Yasası’nda belirtildiği şekilde indirilir.
Gelir Vergisi Yasası kapsamında gelir vergisi tarhiyatında, gelir vergisi yükümlülerine tanınan başlıca indirim ve
muafiyetler aşağıda belirtilmiştir.
- Sosyal Güvenlik Giderleri
- Kişisel İndirim
- Özel İndirim
- Eş İndirimi
- Çocuk İndirimi
- 3’üncü çocuk ve üstü indirimi
- Sakatlık ve Yaşlılık İndirimi
Gerçek kişiler Artan Oranlı Vergi Sistemi altında gelir vergisine tabi
tutulurlar. Gelir Vergisi oranları %10
oranından başlayarak %37’ye kadar kademeli olarak artmaktadır.
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Katma Değer Vergisi
Katma Değer Vergisi, 1996 yılında
bir tüketim vergisi olarak yürürlüğe
girmiştir. Katma Değer Vergisi Oranları
Tüzüğü uyarınca 5 tane Katma Değer
Vergisi oranı uygulanmaktadır.
Uygulanan Katma Değer Vergisi
oranları %0, %5, %10, %16 ve %20’dir.
SERBEST LİMAN VE BÖLGE
Gazimağusa Serbest Liman ve Bölge, gerek transit ticaret gerek ise imalat
sanayi alanında, Ortadoğu ve Yakındoğu ülkelerine büyük imkanlar sağlayan
bir bölgede yer almaktadır.
Serbest Liman ve Bölge Yasası’nda
belirtilen koşullara sahip ve gerekli
onayı almış olan gerçek ve tüzel kişiler
Serbest Liman ve Bölge’de faaliyette
bulunabilirler.
Başvuru sırasında, yapacağı faaliyet
konusuna göre ve Bakanlar Kurulu’nca
belirlenen tüzük kuralları çerçevesinde,
1000 ABD Dolarını aşmayan harç alınır.
Gazimağusa Serbest Liman ve
Bölge’de sağlanan belli başlı teşvikler:
- Serbest Liman ve Bölge’deki faaliyet ve işlemlerden doğan kazançlar
Kurumlar ve Gelir Vergisinden istisnadır. Ancak Bölge’de imal edilen mallar
dışında kalan ve transit ticarete yönelik
mal veya hizmetlerin KKTC’ne ihracından sağlanan kazançlar bu istisna kapsamı dışındadır.
- Elde edilen kazanç ve sermayenin
herhangi bir kısıtlamaya tabi olmadan
serbestçe ihracı yapılabilmektedir.
- Faaliyet ve işlemler gümrük vergisi ve diğer dolaylı vergilerden istisnadır.
- Yabancı uzman, mühendis ve teknik personel çalıştırma olanağı verilmektedir.

- Her türlü deniz teknesi bakım ve
onarımı, her türlü imalat ve üretim,
bankacılık ve sigortacılık hizmetlerini
yürütme, eşya depolanması, bunların
işlem görerek veya aynen başka ülkelere ihraç etme olanağı vardır.
ORGANİZE SANAYİ BÖLGELERİ
Organize Sanayi Bölgeleri, yatırım yapacak sanayici, küçük esnaf ve
sanatkara uygun koşullarda altyapısı hazır, yatırım yapmaya elverişli
arazi tahsisi yapmak, mevcut ve yeni
kurulacak işletmelerin bir yerde toplanmasını sağlamak, daha sağlıklı
çalışma koşulları içerisinde sanayici,
küçük esnaf ve sanatkarı gelişmeye
özendirmek amacıyla oluşturulmuştur.
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KKTC’nde mevcut Organize Sanayi
Bölgeleri;
-Lefkoşa Organize Sanayi Bölgesi
-Gazimağusa Küçük Sanayi Sitesi
-Gazimağusa Sanayi Bölgesi
- Karaoğlanoğlu Sanayi Bölgesi
-Haspolat Sanayi Bölgesi
-Alayköy Organize Sanayi Bölgesi
-Yeni Boğaziçi Sanayi Bölgesi
-Güvercinlik Sanayi Bölgesi
-İskele Sanayi Bölgesi
Organize Sanayi Bölgelerinde altyapısı hazır araziler uzun vade ve düşük kira bedelleri ile yatırımcılara kiralanmaktadır. Kiralama süresi en çok 33
yıl olup bu süre bir veya azami iki süre
daha uzatılabilmektedir. Parsel kira bedelleri ve ortak giderlere katkı tüzükle
belirlenmektedir.
Organize Sanayi Bölgelerinde kiralanan arazi üzerinde yapılan binayı kiracı, kira süresince tapuya kayıt, devir
veya ipotek edebilmektedir.
ULUSLARARASI İŞLETME ŞİRKETİ
KURULMASINDA İZLENEN
PROSEDÜR VE BAŞLICA TEŞVİKLER
KKTC’nde Uluslararası İşletme Şirketi kurma izni, Ekonomiden sorumlu
Bakanlıkça verilir.
Bu alanda faaliyet göstermek için;
yabancı gerçek kişiler, yabancı tüzel kişiler ve yurt dışında yaşayan KKTC vatandaşları başvurabilir.
- Uluslararası İşletme Şirketlerinin
ödenmiş sermayesi 20,000 €’nun altında olamaz.
-Uluslararası İşletme Şirketlerinin
başvurularında, 500 € başvuru harcı alınır. Bu harç hiçbir koşulda geriye
iade edilmez. Bu miktar Bakanlar Kurulu tarafından %50 oranında artırılabilir
veya azaltılabilir.
-Bakanlık, başvuruları inceler ve en
geç 15 gün içerisinde değerlendirir. Uygun gördüklerine izin verir.
-Gerekli ön izin alınmasını mütea-

kip, aday birimler iki ay içerisinde Resmi Kabz Memurluğu ve Mukayyitlik
Dairesi’nde tescil işlemleri için müracaat edip istenen evrakları tamamlamak zorundadırlar. Aksi takdirde aday
birimlerin ön izinleri geçersiz olur.
-Uluslararası İşletme Şirketleri, faaliyet izinlerini almak için tescillerini
müteakip Bakanlığa en geç bir ay içerisinde birer adet ana sözleşme, tüzük,
açılış bilançosu ve bir set onay belgesi
sunarlar. Bu başvuru en geç on beş gün
içerisinde sonuçlandırılır.
-Uluslararası İşletme Şirketleri, Bakanlıktan faaliyet izni aldıktan sonra
en geç iki ay içerisinde faaliyet yerini
belirleyip ana sözleşmede belirtilen
hizmetlere başlamak zorundadır. Aksi
halde, faaliyet izinleri iptal edilir ve faaliyette bulunamazlar.
-Uluslararası İşletme Şirketleri, ana
sözleşmelerinde öngörülen her türlü faaliyetlerini tamamen yurt dışına
(Off-Shore) yönelik olarak yürütürler
ve gelirlerini yurt dışından sağlarlar.
-Uluslararası İşletme Şirketleri,
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti dahilinde hiçbir banka, kredi şirketi ve gerçek

veya tüzel kişiden finansal kaynak sağlayamazlar.
-Bu tür şirketler, faaliyetlerini, Gelir
Vergisi Yasası, Para ve Kambiyo Yasası, Kurumlar Vergisi Yasası kurallarına
bağlı olmaksızın yürütürler.
- İlk kurulduğu yıl şirketin tescilinden sonra, bakanlığa faaliyet için başvuracak şirketler, pro-rata usulü 5000
Euro üzerinden Faaliyet İzini Harcı’nı
Gelir ve Vergi Dairesi veznelerine yatırırlar.
-Uluslararası İşletme Şirketleri, Kurumlar Vergisi Yasası ve Gelir Vergisi
Yasası kurallarına göre saptanacak
matrah üzerinden, Kurumlar Vergisi ve
Gelir Vergisi Yasasında belirtilen vergi
oranlarına bakılmaksızın %1 oranında
vergiye tabi tutulur.
Bu vergi her hesap dönemini izleyen en geç 5 ay içerisinde Gelir ve Vergi
Dairesi veznelerine ödenir.
-Uluslararası İşletme Şirketleri,
faaliyetlerini ve muhasebe kayıtları-
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nı, KKTC’nde tedavülde bulunan Türk
Lirası ve/veya Merkez Bankası tarafından alım ve satım kurları belirlenen
konvertibl para birimleri ile sürdürmek
zorundadır.
-Uluslararası İşletme Şirketleri, yurt
dışından sağladıkları ve transfer ettikleri para ve karlarını yurtdışına transfer
edebilirler.
YEŞİL HAT TİCARETİ
YEŞİL HAT TÜZÜĞÜ KAPSAMINDA
GÜNEY KIBRIS’A SATIŞ KOŞULLARI
Yeşil Hat Tüzüğü uyarınca Kuzey Kıbrıs’ta üretilen ürünlerin Güney Kıbrıs’a satışı Kıbrıs Türk Ticaret
Odası’nın vereceği Refakat Belgesi (Accompanying Document) beraberinde

mümkün olmaktadır.
Sözkonusu ürünlerin Refakat Belgesi alabilmeleri için; tamamen Kuzey
Kıbrıs’ta yetiştirilmeleri (her türlü sebze, meyve, taş, maden vs. gibi) veya,
hammaddesinin yurtdışından gelmesi
durumunda ise Kuzey Kıbrıs’ta işleme
tabi tutularak ve yeterli katkı sağlanarak yeni bir ürün elde edilmesi gerekmektedir.
İkinci madde kapsamında olan
ürünler sözkonusu olduğunda; ürünün
üretilmesinden iki veya daha fazla ülke
üretim sürecinde katkıda bulunuyorsa Ticaret odası gerekli incelemeleri
ve değerlendirmeleri yaptıktan sonra
menşe almaya uygun bulunan ürünlere sevkiyat belgesi düzenlemektedir.
Yukarıda belirtilen menşe tesbit
kuralları genel kurallardır. Başta tekstil ürünleri olmak üzere, bazı ürünlerin
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menşe tesbitinde uygulanacak istisnai
kriterler mevcuttur.
İthal hammaddeye yapılacak aşağıdaki uygulamalar refakat belgesi almaya yeterli değildir;
Ürünün nakliye veya muhafaza
anında korunmasına yönelik uygulamalar (havalandırma, ayırma, kurutma,
hasarlı ürünlerin ayrılması vb.) tozların alınması, elenmesi, düzenlenmesi,
eşleştirilmesi, birleştirilmesi gibi basit
işlemler, yıkanması, kesilmesi.
Yeniden paketleme, parçalara ayırma; torba, kasa, kutu vs. ile paketleme
ve bunun gibi paketleme işlemleri,
Marka, etiket ve bunun gibi ayıraçların ürün veya paketler üzerine konması,

Ayrı ayrı ithal edilen parçaların yeni
bir ürün oluşturacak şekilde birleştirilmesi,
Bu bahsi geçen işlemlerden bir veya
birkaçının yapılması.
Bu kurallara uysa dahi, Güney
Kıbrıs’a Yeşil Hat Tüzüğü kapsamında
satışı yapılamayacak istisnai ürünler
şunlardır;
Canlı hayvan ve hayvansal ürünler
(balık hariç), süt ürünleri
Türkiye’den gelen veya Türkiye
menşeli fıstık, fındık ve bunları ihtiva
eden ürünler
Ekilmek üzere gönderilen canlı bitkiler.
Yeşil Hat Tüzüğü kapsamında yukarıdaki koşullar çerçevesinde ‘ticari mal’
satışının yanısıra, 18 Haziran 2008’de
yapılan Tüzük değişikliği uyarınca aşağıdaki eşyalar geçici olarak olarak Gü-

ney Kıbrıs’a geçirilebilir;
Hat’tı geçen kişilerin seyahatleri için
makul bir gereklilik arz eden kişisel eşyalar ve spor ekipmanları
Nakliye vasıtaları
Mesleki ekipmanlar
Tamir edilme amacı ile geçirilecek
eşyalar
Teşhir amaçlı (sergi, fuar gibi organizasyonlarda kullanılmak üzere) eşyalar
Geçişte beyan edilecek amaç dahilinde yukarıda belirtilen eşyalar Güney
Kıbrıs’ta en fazla 6 (altı) ay kalabilir.
Not: Yeşil Hat üzerinden kişilerin
kendi tüketimleri için, beraberinde götürecekleri ticari olmayan maksimum
260,00 EURO değerindeki ürünler ve 1
lt. Alkollü içki ile 40 adet (2 paket) sigara için vergi muafiyeti vardır. Sözkonusu ürünler için refakat belgesi alınmasına gerek yoktur.
YATIRIM GELİŞTİRME AJANSI
(YAGA)
KKTC’nin ekonomik kalkınmasında
gereksinim duyulan yatırımların artırılmasını özendirmeye yönelik, yatırımı
yönlendirme ve tanıtım stratejilerinin
belirlenmesi ve uygulanması, yatırım
ikliminin iyileştirilmesine katkı sağlanması ve yatırımların doğru ve etkin yapılabilmesi amacıyla Kıbrıs Türk Yatırım
Geliştirme Ajansı (YAGA) kurulmuştur.
Ajans, yatırımcılara yönelik bilgilendirme, özendirme ve yönlendirme
hizmetlerini sunar ve yatırımcıların
yatırım yapmadan önce, yatırım aşamasında ve yatırımlarını yaptıktan
sonra ihtiyaç duydukları bilgilendirme
ve yönlendirme hizmetini ilgili kamu
kurum ve kuruluşları ile işbirliği halinde
sağlar. Tespit edilen sorunların çözümü konusunda ilgili merciler nezdinde
girişimde bulunur.
YAGA, yatırımcı adına gerekli onay,
izin ve tahsis ile ilgili işlemlerin tamamlanmasına yardımcı olur ve bu amaçla
iş takibi dahil tüm çalışmaları yapar ve
yatırımcıların sorunlarının çözümünde
yardımcı olur.
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti hükümeti tarafından kurulan Kıbrıs Türk
Yatırım Geliştirme Ajansı YAGA, Kuzey
Kıbrıs’ta yatırım yapmak isteyen yerli
ve yabancı yatırımcıların işlemlerini tek
elden tamamlayacakları bir merkez olmak hedefindedir.
Vizyonu, Kuzey Kıbrıs’ın sürdürülebilir ekonomik kalkınmasına ve toplumun artan yaşam standardına katkı
koymaktır.
Yatırım danışmanları, yatırımcılara
ülkede uygulanan teşvikler, sektörlere
özgü bilgiler, yatırım iklimi ve yasal altyapı ile ilgili bilgileri içeren danışmanlık

servisi sunmaktadırlar. Ayrıca YAGA,
yatırımcılara arazi ve yatırım teşviklerinin sağlanmasında ve işe başlama,
onay, lisans alma işlemlerinde aracılık
etmektedir.
YAGA, yatırım yeri/ülkesi arayışında
olan ve Kuzey Kıbrıs’a yatırım yapmayı
öngören şirketlerin tesbitini yapmaktadır. Bu aşamada YAGA, şirketlerin öngörülerinin yatırıma dönüştürülmesi çalışmaları yaparak projelerini ülkemizde
gerçekleştirmelerini teşvik etmektedir.
Buna ilave olarak, yatırım ikliminin gelişmesi konusunda çalışmalar ve savunuculuk yapmak da YAGA’nın önemli
faaliyetleri arasındadır. Yatırımlar ve
işletmeler için rekabetçi bir yer/ülke
olan Kuzey Kıbrıs’a yatırımları çekmek
için tanıtım yapmak YAGA’nın diğer bir
ana misyonudur.
NEDEN KUZEY KIBRIS
Yararlı Bilgiler
Bankacılık
Kuzey Kıbrıs’ta bankalar; yerel
bankalar ve yabancı bankaların şube
bankaları olarak faaliyet göstermektedirler. İşlemler birçok para cinsinden
yapılabilmektedir. KKTC Merkez Bankası para, kredi ve döviz kuru politikalarından sorumludur.
Hayat Pahalılığı
Batı Avrupa’da birçok ülke ile karşılaştırıldığında, Kuzey Kıbrıs’ta hayat
pahalılığı daha düşüktür.
Havalimanları
Kuzey Kıbrıs’a yapılan uçuşlar,
Lefkoşa’nın 12 km doğusunda bulunan
Ercan Havalimanından yapılmaktadır.
Doğu’da bulunan Geçitkale Havalimanı
zaman zaman alternatif olarak kullanılmaktadır. Bu Havalimanlarına ilave
olarak yakın olması nedeni ile Larnaka
Havalimanı da kullanılabilmektedir.
İletişim
Uluslararası arama kodu +90 dır.
Şehirlerde, kasabalarda bulunan internet cafelerden ve birçok turizm
tesisinden internete erişim sağlanabilmektedir.
Trafik
Trafik, Kıbrıs’ın İngiliz Kolonisi olduğu dönemden bu yana sol şeritten
akmaktadır.
İklim
Adanın iklimi tipik bir Akdeniz iklimidir. Yazları kuru ve sıcak, kışları ise yağışlı ve ılıktır. Mayıs ile Ekim arası kuru
ve sıcak, Temmuz, Ağustos aylarında
ise çok sıcak, Aralık ve Mart ayları arası yağmurlu geçmektedir. Nisan ayı ise
ılık ve hoştur.
Lisan
Kıbrıslı Türklerin anadili Türkçedir.
İngilizce dili ise yaygın olarak kullanıl-

maktadır.
Para Birimi
Resmi para birimi Türk Lirası’dır
(TL). İngiliz Sterlini, Euro ve ABD Doları
bankalar ve döviz büroları tarafından
değiştirilmekte ve marketlerde de yaygın olarak kullanılmaktadır. Şehirlerde,
birçok bankanın banka ve kredi kartları
ile para çekilebilen ATM para noktaları bulunmaktadır. Kredi kartları birçok
otelde, restorantta ve alışverişlerde
kullanılmaktadır.
Zaman Dilimi
GMT + 2
Kuzey Kıbrıs’a
Neden Yatırım Yapmalı
Kuzey Kıbrıs, stratejik konumunun
getirdiği avantajlarla birlikte, yerli ve
yabancı yatırımcılara elverişli ve eşit
imkanlar sağlayan bir iş ortamı sunmaktadır.
Gelişmiş bir altyapıya sahip olan
Kuzey Kıbrıs, yatırımlarınız için en cazip
bölge konumundadır. İş ortamının kalitesi ile birlikte, Kuzey Kıbrıs, doğrudan
yatırımlara çeşitli yatırım teşvikleri de
sağlamaktadır. Bunlara ilave olarak,
küçük ama hızlı büyüyen ekonomisi ile
Kuzey Kıbrıs, hem yerli hem yabancı
yatırımcılara birçok ekonomik avantajlar sağlamaktadır.
Çok sayıda üniversitenin ve yüksek
okuma oranının sağladığı kalifiye ve
genç işgücü, Kuzey Kıbrıs’ın yatırımcılara sunduğu bir diğer avantajdır.
Kuzey Kıbrıs’ta politik duruş adada
bir çözüme ulaşılması ve Avrupa Birliği
vizyonudur. Adada pozitif yönde oluşacak olan politik ilerleme ile birlikte yatırım ikliminde ve yatırımlarda önemli
gelişmeler olması beklenmektedir.
İş ortamını iyileştirme amacı ile hem
yerli hem yabancı yatırımcılara yönelik
olarak Kuzey Kıbrıs’ta yapıcı ve destekleyici hükümet politikaları olduğunu siz
yatırımcılarımıza bildirmek isteriz.
Yatırım Fırsatları:
ÖNCELİKLİ SEKTÖRLER
Kuzey Kıbrıs, mal ve hizmet üretim
sektörlerindeki tüm yatırımları büyük
bir memnuniyetle karşılamaktadır.
YAGA, ekonomide üretimi, istihdamı,
ihracatı artıran ve yeni teknoloji kullanımını getiren tüm yatırımlara önem ve
öncelik vermekte ve destek olmaktadır.
Kaynakları ve mukayeseli üstünlüğü ile
Kuzey Kıbrıs, büyüme potansiyeli içeren pek çok sektörde yatırımcılara ve
ihracatçılara ilginç, zorlu ve fırsatlarla
dolu imkanlar sunmaktadır. Sektörel
istatistikler, global gelişmeler ve iyi uygulama örnekleri prensipleri ile uyumlu olan çeşitli çalışmalardaki bulgular
çerçevesinde oluşturulan YAGA Yatırım

Yönlendirme ve Tanıtım Stratejisi, ülkede önemli büyüme potansiyeline sahip ve yatırımcıların ilgisini çeken sektörleri ortaya koymuştur. YAGA, yüksek
mukayeseli üstünlük potansiyeli olan
ve yatırım tanıtım ve geliştirme faaliyetlerinde dikkate aldığı bu sektörleri hassasiyetle belirlemiştir. Kuruluş
yasasında belirtildiği üzere YAGA’nın,
adanın kısıtlı kaynaklarının etkin bir şekilde kullanılması ve çevre değerlerinin
korunmasını gözeten yatırım alanları
çalışmaları yapması beklenmektedir.
Turizm (özellikli, özgün,
uzmanlaşılmış, sezon dışı)
Özel İlgi Turizmi
Son zamanlarda Dünya turizmindeki yüksek beklentiler ve çeşitlilik sunma
ihtiyacı Turizm sektörünü daha zorlu ve
rekabetci bir konuma getirmiştir. Yatırım alanları yaratılması üzerine çalışmalar yapan YAGA, değişim ihtiyacının
ve turistlerin değişen taleplerine cevap
vermenin öneminin farkındadır. Bu itibarla, yatırım fırsatlarının çeşitlendirilmesi ve mevcut kitle turizmi yatırımlarının yanında önemli düzeyde özel ilgi
turizmi konsepti taşıyan yatırımların da
devreye alınması ile turizm sektöründe
sürdürülebilirliğin sağlanacağı tesbit

edilmiştir. Çok kültürlü tarihi ve mirası
ile Kuzey Kıbrıs’ın Dünyada önemli bir
özel ilgi turizm bölgesi olacağı öngörülmektedir. Yatırımcılar için özellikle
sağlık turizmi, yat turizmi ve eko-agro
turizmi alanlarında önemli potansiyel
olduğu bilinmektedir.
Sağlık Turizmi
Bozulmamış doğası, sıcak iklimi,
misafirperverliği, kaynakları ve diğer
aktiviteleri ile Kuzey Kıbrıs, çeşitli sağlık turizmi yatırımlarının geliştirilmesi
konusunda önemli bir fırsat sunmaktadır. Bu itibarla, turistik yaşlı bakım
merkezleri yatırımlarının öne çıkarılması önemlidir. Havalimanları, ulaşım
imkanları, sağlık hizmetleri ile nitelikli
iş güçünün bulunduğu Kuzey Kıbrıs,
yerli ve yabancı yaşlı misafirlerin güzel,
eğlenceli ve değerli vakit geçirmelerini
sağlayabilir bir konumdadır.
Yat Turizmi
Kuzey Kıbrıs, bulunduğu çoğrafya,
zengin kültürel mirası, etkileyici doğası ile Akdeniz’de önemli bir yat merkezi
olma hedefindedir. Dünyada en önemli
iki yat bölgelerinden biri olan Akdeniz,
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iklimi, uygun rüzgarları, doğal koyları
ve zengin kültürü ile öne çıkmaktadır.
Artan kirlilik, konaklama ve hizmet ücretlerinin yüksekliği nedenleriyle yat
bağlama talepleri batı Akdeniz’den
henüz bakir olan doğu Akdeniz’deki
yat bağlama merkezlerine doğru kaymaktadır. Kuzey Kıbrıs, yat turlarının ve
çeşitli ülke yatçılarının rotası üzerinde
olup, uygun koyları ve düşük konaklama masrafları ile hizmet sunmaktadır.
Ancak Kuzey Kıbrıs’ın mevcut yat kapasitesi oldukça düşüktür. Halen iki yeni
marina yatırımı yabancı yatırımcılar
tarafından yapılmaktadır. Gelişen talep
Kuzey Kıbrıs’da ilave marina yatırımlarına olan ihtiyacı da ortaya koymaktadır.

Eko-Agro Turizmi
Turist taleplerinin seyri, kitle turizmine alternatif olarak turistlerin, değişik kültürleri, yaşam tarzlarını, geleneksel mutfakları tanıma ve öğrenme
konularını içeren seyahat eğilimlerinin
arttığını göstermektedir. Eko-Agro Turizminin, Turizm Sektöründe sürekliliği
sağlayabilecek potansiyel taşıdığı pek
çok çalışmada ortaya konmuştur. Çeşitli medeniyet ve kültürlerin mozayiği
konumunda olan Kuzey Kıbrıs, EkoAgro turizm ürünleri konusunda çeşitli
yaratıcı yatırım fırsatları sunmaktadır.
Son yıllarda, çeşitli yörelerdeki;
Tepebaşı ve Avtepe Lale Festivalleri, Mağusa Müzik ve Sanat Festivali,
Büyükkonuk Eko Gün Festivali, Bellapais Manastırı Müzik Festivali, Bellapais İpek Festivali, Mehmetçik Üzüm
Festivali, Orkide yürüyüşü gibi geleneksel festival ve aktiviteler ile Kuzey
Kıbrıs’taki özel ilgi turizmi daha da zenginleşmiştir.
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Konferans Turizmi
Kuzey Kıbrıs’ta son yıllarda gerçekleştirilen yatırımlarla konferans turizmi
gelişmektedir. Bu konuda mevcut kaynakları ile önemli bir potansiyele sahip
olan Kuzey Kıbrıs, bölgenin konferans
merkezi olma yolunda adımlar atmaktadır. Ülkede mevcut 5 yıldızlı otel ve
gazino (casino) hizmetleri konferans
turizminin gelişmesinde rol oynayan
diğer önemli unsurlardır.
Yüksek ve Sürekli Öğrenim
Kuzey Kıbrıs, sektörlerin ihtiyaç duyabilecekleri, özel ihtiyaçlarına göre
şekillenmiş nitelikli işgücü sağlama
noktasında kritik rolü olan eğitim sektörünün kalitesinin artırılmasına büyük

önem vermektedir. Rekabetçi ve yaratıcı yapısı nedeniyle sektörün kalitesinin
artırılması ve sürdürülebilir kılınması
amacıyla daha fazla nitelikli yatırımların yapılması desteklenmektedir. Bu
yolla, AR-GE çalışmalarının artırılması sağlanmış olacaktır. Üniversitelerin
sunduğu teknolojik altyapı ve AR-GE
faaliyetleri, ülkede gelişme potansiyeli olan Bilişim sektörünün gelişmesine
katkı sağlayacaktır. Bu kapsamda, yeni
teknolojilerin yüksek öğrenim sektörüne çekilmesiyle akademik programların
kalitesi ve çeşitliliği artacaktır. Yabancı
yatırımcıların sektördeki varlığı ve ilave
yatırımlarının hayata geçirilmesi ile Kuzey Kıbrıs, yüksek öğrenim sektöründe
önemli bir merkez ve AR-GE bölgesi
olacaktır.
Özellikli, Niş Yatırım, Yüksek Katma
Değerli Tarım ve Gıda İşleme
(Tarımsal imalat)
Tarım sektörünün rekabet edebilir-

liğini artırmak için yüksek katma değerli
ve yüksek piyasa talebi olan narenciye
ürününe ilave olarak alternatif ürünlerin geliştirilmesi önemlidir.
Tarım sektörünün niş yatırımlarla
katma değeri yüksek bir sektör olarak
geliştirilebileceği
öngörülmektedir.
Hellim peyniri, Verigo üzümü, nar, kapari, zeytinyağı, narenciye balı, harup
ve baharatlar Kuzey Kıbrıs’ın sunabileceği bazı özellikli tarım ürünleridir.
Örneğin, Verigo Üzümü Kıbrıs’ın bilinen
endemik üzüm çeşidi olup Avrupa’da
pazarlanabilecek bir ürün niteliğindedir. Özellikli bir tadı olan Verigo, büyük,
pembe yuvarlak ve çekirdeği az olan bir
türdür. Ayrıca Hellim, özel tadı olan sadece Kıbrıs’a özgü en önemli işlenmiş
tarım ürünlerinden biridir. Bu itibarla,
ürün geliştirici ilave yatırım ve uygun
pazarlama enstrümanları kullanılarak dünya çapında bilinen niş ürünler
yaratılması mümkün görülmektedir.
Bununla birlikte, zeytin yağı, narenciye balı, harup, doğal kekik balı ve doğal
kekik ürünü de niş yatırım fırsatlarına
olanak sunmaktadır.
Bilişim Sektörü- Yazılım Geliştirme
ve Haberleşme
Dünyadaki sektörel gelişmeler ve
mevcut kaynaklar dikkate alınarak yapılan sektör hedefleme çalışması ışığında YAGA, Bilişim Sektörünün büyük
bir potansiyele sahip olduğunu tesbit
etmiştir ve sektörün geliştirilmesine
yönelik çalışmalar sürdürmektedir.
Kuzey Kıbrıs, bu sektörde yatırım
yapmak isteyenlere yaklaşık 40 bin öğrenci kapasiteli ingilizce dilinde eğitim
veren çok sayıda üniversite, nitelikli ve
genç Kıbrıslı Türk iş gücü, uygun teşvik sistemi içeren teknoparklar, ucuz
haberleşme fiyatları, 3G, 3+Terabite
ağı ve saniyede 12 trilyon işlem yapan
Supercomputer olanakları sunmaktadır. Ayrıca Kuzey Kıbrıs’da özel ve kamu
internet servisi sunucuları bulunmaktadır.
Enerji, özellikle Alternatif Enerji
Kuzey Kıbrıs, halen elektrik üretimini fosil yakıtlardan karşılamaktadır. Son
zamanlarda alternatif enerji kullanımına yönelik çalışmalar başlatılmıştır. AB
üyeliğini hedefleyen Kuzey Kıbrıs, alternatif enerji sektörünün geliştirilmesine
özel önem göstermektedir. Kuzey Kıbrıs, AB’ne üye ülkelerin enerji ihtiyacının
belli bir oranda alternatif kaynaklardan
karşılama yükümlülüğüne uyabilmek
amacıyla çalışmalar yapmaktadır. Gerekli teknik bilgi (know-how) donanımına sahip yatırımlar ile adanın güneş
ve rüzgar enerji kaynakları harekete
geçirilebilecektir.
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Şampiyon Ufuk Koçak destek bulabilirse...
yeni bir dünya şampiyonluğu ile

Engellilerin hayallerini büyütecek
O’nu yakından tanıyalım...

Merhaba, Ben Ufuk KOÇAK…
Değişken Ağırlık Dünya Serbest
Dalış Rekortmeniyim. Okuduğum
okulların, çalıştığım işlerin buraya
çok da anlam katacağını düşünmüyorum. O sebepten kısa geçiyorum,
adet yerini bulsun…
1976 yılında Karst’ta toprak damlı bir evde doğmuşum. İlkokulu orada okuduktan sonra o zamanki göç
tufanı ile biz de rüzgarın akışına bırakıp kendimizi, batıya Kocaeli’nin
Gölcük ilçesine yerleşmişiz. Orta ve
lise öğrenimimi burada tamamladım.
Benim yaşam kavgam ve özgeçmişim de buradan sonra başlar aslında. Okul hayatım, askerlik derken,
Değirmendereli olmuşum..
Ve tarihler 17 Ağustos 1999’u
gösterdiğinde hayatla ilgili gerçek
bir sınava girdim. Olanca gürültüsüyle deprem binaları, evlerin temelini kazırken, rüzgar önünde oradan
oraya kuru bir dal gibi savruluyor ve
titriyor insan.
Her şey bittiğinde 5 katlı 4 daireli
Güven Apartmanı’nın güvensiz kolonları arasında kalmıştım…
Enkaz altında inatla bekleyişim
tam 3 gün sürdü. İlk gün ışığına yüzümü döndüğümde artık o gün ışığında ailemi, dostlarımı, arkadaşlarımı, koskoca bir kenti ve ayaklarımı
o karanlıkta bırakıp çıkmıştım. Her
şeye rağmen hayat devam ediyorsa
yaşayacaksın!... “ dedim, kendi kendime.
İnsanı insan yapan en büyük değerlerden birisi, yaşama saygı duymak ve onun hakkını verebilmektir.
Unutmamalı ki; “HAYAT , ONU YAŞAMAYI BİLEN CESUR İNSANLARINDIR.”
Yaşama, tabiata ve insana olan

Gölcük Depremi’nde, Değirmendere’de
Güven Apartmanı’nın enkazında , 22
yaşındayken ‘ayaklarını’ bıraktı. Bugün
yaşam tutkunu bir ‘cesur yürek’ olarak
engelliler için sınırları zorluyor...
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saygımla hayatımı iğne oyası gibi
yeniden örmeye başladım. Uzun
bir hastane maratonu.. ardından
Almanya’ya beni yeniden ayağa
kaldıracak demir ve sünger karışımı ayaklarımı yaptırmaya gittim.
22 yaşında ilk adımların atan
bebekler gibi yeniden düşürmeyi
öğrendim ve mutluluğunu yaşadım. Yürümek yetmezdi, bir kısmını önceden yaptığım bir kısmını
da sonradan öğrendiğim yaşamak
denilen hayatın içinde olması gereken şeyleri kattım. Bunlar hayatın tuzu, biberi kekiği gibi.
Dağlara, doğaya, denize, yeşile,
maviye dokunma zamanı gelmişti.
Toroslar’dan Ala Dağlar’a kadar
yurdun bir çok dağında kamplar
kurdum. Kaya tırmanışları, şelale
tırmanışları, su kayağı, yelken, dalış, tenis, basketbol, yüzme, rüzgar sörfü gibi bir çok alanda var
olmaya çalıştım. Yaklaşık on yıldır,
engellilerin hayata kazandırılması
ve toplumda farkındalık uyandırılması için birçok projede yer aldım,
projeler yazdım ve koordine ettim.
Engellilerin davranış bilimleri
ile ilgili eğitimler aldım. Türkiye’nin
ilk engelli dalış eğitmeniyim. Ve
halen Engelsiz Deniz projesinin
koordinatörlüğünü yapmaktayım.
Engelli diye bir kavramın olmadığını, engelli ulaşım araçları,
engelli mimari yapılar olduğunu,
bu engellere takılan insanların engelli değil ENGELLENEN olduğunu
insanlara anlattım, anlatıyorum.
Fabrikalarda, okullarda, üniversitelerde sunumlar yapıyor ve insanları bilinçlendirmeye çalışıyorum.
Ben Ufuk KOÇAK, sizlerden biriyim…

İLK DÜNYA REKORU
Değirmendere Su Altı Topluluğu’nda
(DESSAT) su altı eğitimleri aldım. Engelli insanlarla ilgili farkındalık oluşturmak için serbest dalış branşında
rekor denemesi ile ilgili bir girişimimiz oldu. Yaklaşık 1.5 aylık yoğun bir
çalışma temposunda, günlük ortalama 30 kadar dalış yaptım. 25 Temmuz 2016’da denenmesi dünyada ilk
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defa onaylanan Tek Nefeste Serbest
Dalış yaptım.
The World Underwater Federation (CMAS) tesciliyle rekorun sahibi
oldum. Tek Nefeste Dünya Serbest
Dalış Rekoru (Değişken Ağırlık)-22
metre
25.07.2017 Kaş/Antalya
Bu rekor 8.5 milyon engelli insanın

rekorudur. Onların başarısı ve onların azmidir. Bunu arkadan gelenlerin
önünü açmak ve spor dallarının denenmesine, desteklenmesine vesile
olmak için yaptım. 22 metrede; insanların iyi dileklerini, desteklerlini,
emeklerini orada bıraktım ve yukarıya çıktım. Çünkü bu rekor onların rekoruydu. Oraya indim ve başardım.

YENİ REKOR HAZIRLIKLARI
CMAS Engelliler Dünya Serbest
Dalış Rekoru etkinlik alanının oluşturulması sağlanacak.
17 Ağustos 1999 Depremi’nde sular altında kalan batık şehre dalış
gerçekleştirilecek.
Su altından canlı yayın ile rekor
anı karaya kurulacak olan dev ekrana
görüntülerle aktarılacak.
Su üstü kameraları ve drone’larla
yukarıdan görüntüler alınacak.
Dalış yapılacak bölgede yer alan
enkazlar ve çınar ağaçları aydınlatılarak su altı görsellerinin kullanılması sağlanacak.
Dalış esnasında en az bir büyük
yelkenli ve bir motor ile protokol, basın ve sponsorlar için ortam sağlanacak..
Katılımcılara dağıtılacak t-shirt,
şapka, bayrak vb görseller ile engellilik konusunda farkındalık oluşturulacak.
Rekor denemesi ile ilgili sosyal
medya hesaplarından canlı yayınlar
ve paylaşımlar ile rekor ve farkındalık
gününün daha çok kitlelere ulaşması
sağlanacak.
17 Ağustos depreminin 18. Yıldönümü olması, sporcumuzun bu
depremde engelli kalmış olması vb
sebeplerle enkazın altından dünya
rekoruna giden yolculuğun ulusal basında yer alması sağlanacak.

The World Underwater Federation (CMAS) Tek Nefeste Dünya
Serbest Dalış Rekoru (Değişken
Ağırlık)-30 metre
16.08.2017 Değirmendere Batık
Şehir / Kocaeli
17 Ağustos 1999 depreminde sular altında kalan
Değirmendere’nin sularında depremin 18. Yıldönümünde çok anlamlı bir rekor denemesi gerçekleştireceğiz.

Tek Nefeste Dünya Serbest Dalış Rekoru
(Değişken Ağırlık)-30 metre
17 Ağustos 1999 Depremi’nin 18. yıldönümünde...
16.08.2017 Değirmendere Batık Şehir / Kocaeli

sponsorluklar için: 0 534 3759847 ufuk kocak@yahoo.com...
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Başkan Zeytinoğlu:

Olumlu ekonomik konjonktürün
yarattığı fırsatları iyi kullanmalıyız

Büyüme, sanayi üretimi, kapasite kullanımı
ve ihracat gibi temel
göstergelerde olumlu
sinyallerin geldiğine dikkat çeken Ayhan Zeytinoğlu, bu sevindirici
işaretlerin özellikle baz
etkisi nedeniyle abartılmaması gerektiğine
de vurgu yaparak başta
cari açık olmak üzere
risklerin yapısında da
bir değişiklik olmadığını
ifade etti.
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KSO Yönetim Kurulu Başkanı Ayhan
Zeytinoğlu Türk ekonomisinin yeniden
olumlu bir konjonktüre girdiğine dikkat
çekerek fırsatların iyi değerlendirilmesi
gerektiğini söyledi.
Büyüme, sanayi üretimi, kapasite kullanımı ve ihracat gibi temel göstergelerde
olumlu sinyallerin geldiğine dikkat çeken
Ayhan Zeytinoğlu, bu sevindirici işaretlerin
özellikle baz etkisi nedeniyle abartılmaması gerektiğine de vurgu yaparak başta
cari açık olmak üzere risklerin yapısında
da bir değişiklik olmadığını ifade etti.
Türkiye ekonomisinde istenen sıçrama
ve yapısal değişikliğin gerçekleşmesi için
AB çıpasının önemine dikkat çeken Ayhan
Zeytinoğlu reel sektör açısından ekonomik gelişmeler kadar Türkiye’nin uluslararası ilişkilerinin de istikrarlı bir şekilde
kontrol altında tutulması gereken bir değişken olduğunu söyledi.
Ayhan Zeytinoğlu makro ekonomik

göstergelerdeki gelişmeleri de şu şekilde
değerlendirdi:
KAPASİTE KULLANIMI
Mayıs ayı kapasite kullanım oranı yüzde 78,8 olarak gerçekleşti. Bir önceki yıldan 1,1 puan, bir önceki aydan + 0,4 puan
daha yüksek.
Kapasite kullanım oranlarında düzenli
artış trendine girdik. Umarız bu eğilim devam eder ve 2016’nın etkilerinden arınırız.
Canlanan iç ve dış talebin de etkisiyle
sanayi üretiminin artmaya devam edeceğini ve yeni sete göre kapasite kullanımı
oranının da yüzde 80’lerin üzerine çıkabileceğini tahmin ediyoruz.
Kocaeli sanayi kuruluşlarının mayıs ayı
kapasite kullanım oranı ise yüzde 71,6. Bir
önceki yıldan 1,5 puan, bir önceki aydan
0,2 puan fazla.
Hem ilimiz hem de ülkemizdeki kapasite kullanım oranlarındaki artışı üretimde

canlanma sinyali olarak değerlendiriyoruz.
-DIŞ TİCARET
İhracat mayıs ayında yüzde 9,3 artışla 13,2 milyar dolar olarak gerçekleşti. Yıllık olarak sürekli artış eğiliminde
olan 12 aylık ihracatımız 147,7 milyar
dolar oldu.
AB’deki talep artışı, komşu ülkeler
ile normalleşmeye başlayan ilişkiler ve
yeni pazarlar ile döviz kurundaki gevşeme ihracatı desteklemiştir.Yakın coğrafyamızın ihracatımızdan aldığı payın
giderek artması memnuniyet vericidir.
İthalat ise yüzde 21.4 artışla 20,9
milyar dolar olarak gerçekleşti. İhracat
artış hızımızın, ithalat artış hızının gerisinde kalmasından dolayı dış ticaret
açığında büyüme gördük.
Mayıs ayında 7,6 milyar dolar olan
dış ticaret açığımız yüzde 50 artarak
dikkat çekici boyuta ulaştı.
Doların gerilemesi ile ithalatımız
arttı. Ayrıca ithalat artışında geciktirilen
siparişlerin etkisi olduğunu da düşünüyoruz. Bu trend yıl sonuna kadar devam
ederse, geçen yıl 56 milyar dolara inen
dış ticaret açığı bu yıl 65 milyar doları
aşabilir.
Yüksek dış ticaret açığına bağlı olarak da cari açığın artması, ülkemiz için
sürdürülebilir bir durum ve yapı değil.
Dış ticaret açığının dengelenmesi gerektiğini düşünüyoruz.
İlimiz ihracatı ise yüzde 40 artışla
1,9 milyar dolar olarak gerçekleşti. En
fazla artış gösteren sektörler otomotiv,
kimya, demir çelik, iklimlendirme, makina ve tekstil, ithalat ise yüzde 14.2 artışla 4,1 milyar dolar olarak gerçekleşti.
-ENFLASYON
Mayıs ayında TÜFE aylık yüzde 0,45
artışla yıllık yüzde 11,72 oldu. ÜFE ise
aylık yüzde 0,52 artışla yıllık yüzde 15,26
oldu. Beklediğimiz gibi düşüş başladı.
Kurlardaki düşüş ile enflasyondaki
gerilemenin önümüzdeki dönemde de
devam edeceğini düşünüyoruz.
Enflasyondaki gerilemeye rağmen,
gıda enflasyonu baz etkisi nedeniyle
yüzde 16,91 ile 2010 Ekim ayından bu
yana en yüksek seviyeye çıktı. Mevsimsel etki ile gıda fiyatlarında da gerileme
bekliyoruz.
-SANAYİ ÜRETİMİ
Sanayi üretimi nisan ayında yüzde
2.3 artışla yıllık yüzde 6,7 olarak gerçekleşti. Sanayi üretimi yılın ikinci çeyreğine güçlü bir performansla başladı.
Bu ivmelenmenin önümüzdeki ay da
süreceğini tahmin ediyoruz. Bu, Türkiye
ekonomisi açısından sevindirici bir gelişme.
Kapasite kullanımı ile birlikte üre-

timin artması hem ihracatın, hem ekonomik büyümenin artması anlamına
geliyor.
-BÜYÜME
“Birinci çeyrekte yüzde 5 ile beklentilerin üzerinde büyüdük. Türkiye ekonomisi için memnuniyet verici bir büyüme oranını yakaladık. Moralleri düzeltti.
Bu oran yılın devamı için de olumlu bir
sinyal veriyor. Devlet ve hane halkı harcamaları oldukça güçlü. Birinci çeyrekte
hükümetimizin uygulamaya aldığı geçici vergi kesintileri, ek teşvikler, kredi
garanti fonu gibi desteklerin büyümeye
ciddi katkı verdiğini düşünüyoruz. Bu
teşvikler iç talebi canlandırdı. Bunun
neticesinde hanehalkı harcamaları
yüzde 5,1 ve devletin nihai tüketim harcamaları yüzde 9,4 arttı.
Türkiye ekonomisinin ilk çeyrekteki
yüzde 5 büyümesine ihracat ciddi katkı verdi. Geçen yılın aynı döneminde
yüzde 1,4 artan mal ve hizmet ihracatı,
bu çeyrek yüzde 10,6 arttı. Bu yılın ilk
çeyreğinde ihracatın katkısı 2,2 puan
oldu. Özel tüketim 3,1, kamu tüketimi
1,3 ve yatırımlar 0,6 puan büyümeye
katkı verdi. Kalıcı büyümenin özellikle
ihracatçı ve katma değerli sektörlere
yönelik yapılacak yatırımlarla mümkün
olduğunu düşünüyoruz.”
-DÖVİZ KURLARI
TL, son birkaç haftada başta Dolar
olmak üzere, yabancı paralara karşı
değer kazanmaya başladı. 1,05’e kadar
inen euro/dolar paritesi tekrar 1,1 seviyesine çıktı. İthalatımızın yüzde 63’ünü
ve ihracatımızın yüzde 54’ünü dolar ile
yapıyoruz. Doların değer kaybetmesi
ithalatçılarımızın lehine, ihracatçılarımızın aleyhine. Diğer taraftan Euro’nun
dolara karşı değer kazanması ihracatçılarımızın lehine.
Bu arada Orta Doğu’da Katar olayı
ile yeni bir jeopolitik riskle karşı karşıyız.
Gerginliğin büyümesi, petrol fiyatlarını
yukarılara getirebilir, önemli dengeleri
bozabilir. Umarız ülkemiz bu olaylardan etkilenmez.
-500 BÜYÜK İŞLETME
2016 yılı Türkiye’nin En Büyük 500
işletmesi içerisinde geçen yıl olduğu
gibi 80 firmamız var.
Bu yıl da ilk on firma içerisinde;
*Türkiye’nin en büyük firması TÜPRAŞ,
*İkinci büyük firması Ford Otomotiv
*8’inci büyük firması Hyundai Assan
Otomotiv San. ve Tic. A.Ş. yer aldı.
İstanbul Sanayi Odası’nın açıkladığı
listede ise 32 firma görünüyor. Örneğin;
Ford Otosan. 2016 yılı listesinde, 2015
yılı listesinde yer alan 6 adet firmamız
yer almıyor. Diğer taraftan 2016 yılı lis-

tesine 4 yeni firmamız girdi:
*Gazi Metal Mamülleri San. ve Tic.
A.Ş.
*Kordsa Teknik Tekstil A.Ş.
*Öz-Ka Lastik ve Kauçuk San. Tic.
A.Ş.
*İsmini açıklamayan bir firmamız
İki firmamız ise geçen yıl ikinci
500’den bu yıl ilk 500’e girerek lig atladı.
500 Büyük işletme içerisinde yer alan
80 firmamızın 25’i Meclis ve Meslek Komitemizde temsil edilmektedir. Listede
yer alan tüm firmalarımızı kutluyoruz.
-UFUK TURU
Biri PwC, diğer Birleşmiş Milletler
tarafından yayınlanan iki rapora değinmek istiyorum.
PwC’nin “2050’de Dünya” araştırmasına göre;
*2016-2050 yılları arasında küresel
ekonomi yüzde 130 büyüyecek
*Türkiye 2050 yılına kadar yüzde
3’lük oranla Avrupa’nın en hızlı büyüyen ekonomisi olacak
*Küresel ekonominin yüzde 35’ini
oluşturan E7 ülkeleri 2050’de yüzde
50’sini oluşturacak. E7 ülkeleri: Çin,
Hindistan, Brezilya, Rusya, Endonezya,
Meksika ve Türkiye’den oluşmaktadır.
*Türkiye 2050 yılında dünyanın en
büyük 11. ekonomisi olabilir
Öne çıkan sonuçlar
*Çin, ABD’yi en büyük ekonomi olarak geride bıraktı ve 2030 yılından önce
dünyanın en büyük ekonomisi olabilir.
*2050 yılına kadar Hindistan ABD’yi
geride bırakarak 2. sıraya yükselebilir.
*Endonezya, Japonya ve Almanya
gibi ülkeleri geride bırakarak 4. sıraya
ilerleyebilir.
*2050 yılından önce dünyadaki en
büyük yedi ekonomiden altısı, gelişmekte olan ekonomiler arasında yer
alabilir.
*Ekonomik reformlarda ilerleme
kaydedilmesi durumunda, Türkiye
2030 yılından önce İtalya’yı geride bırakabilir.
*Vietnam 2050 yılına en hızlı büyüyen ekonomi olarak, 20. sıraya yükselebilir.
*Önemli yapısal reformları gerçekleştirdiği takdirde Türkiye’nin, 2030
yılında SGP (Satın alma Gücü Paritesi)
bazında dünyanın en büyük 12. ekonomisi, 2050 yılında ise 11. ekonomisi olması bekleniyor.
*Bu durumda Türkiye, 2050 yılında
SGP bazında GSYİH büyüklüğü bakımından E7 ülkeleri arasında 2. sıradaki yerini koruyabilir.
Bir ülkenin ekonomik gücü:
*Yaratılan katma değere
*Teknoloji kapasitesine,
*Sermaye stokuna,
*İşgücünün eğitim düzeyine bağlı.
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Vali Güzeloğlu Oda Meclisi konuğuydu:

Bilgi çağında geri kalamayız
“Sık sık söylüyorum. Akıllı ürünleri kullanan değil aklıyla akılı ürünleri üreten bireyler yetiştirmektir hedef. Bugünün teknolojisinde ve bugünün bilişim ve bilgi çağında., aklımızı,
bırakın ihmal etmeyi en büyük zenginlik sayıp bunun üzerinde akıl temelli bir hedeflemeyi
ortaya koyacağız.”

“

Meseleyi
sadece
ekonomik ve maddi değerler boyutunda ele
alırsanız ne bir insanı, ne
bir toplumu, ne de bir ülkeyi gerçekten gelinmiş,
kalkınmış ve olması gereken bir ülke idealinde
göremezsiniz. Biz bunu
da yapıyoruz. Bu ülkedeki üç milyonu aşkın vatansız savaşın acısını ve
dramını yaşamış, yersiz,
yurtsuz ve umutsuz insanlara umut oluyoruz.
Ev oluyoruz, aş oluyoruz. Güvence oluyoruz.
Bugün harcadığımız rakamları telaffuz etmiyoruz.

”
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Diyarbakır’a atanan Kocaeli Valisi
Hasan Basri Güzeloğlu Haziran ayı Oda
Meclisi’nin konuğu oldu. Vali Güzeloğlu
yaptığı konuşmada Türkiye ve ekonomisine duyduğu güvenin altını çizdi.
“İşte ortaya konulan perspektifler ve
projeksiyonlar bu büyük ülkenin gelecek
her gün bugünkünden daha iyiye gelişmiş,
kalkınmış, güçlü bir ülke gerçeğine doğru
yol aldığını gösteriyor. Yani ortaya konulan en ötelenmiş tahminde bile 2050’de
PWC’ın Türkiye dünyanın en gelişmiş ve
en güçlü ilk on ekonomisinde olacağını yazıyor, söylüyor. Ama inanın ve inanıyoruz
ve biliyoruz, Türkiye bu hedefe ondan çok
daha önce erişecek.” şeklinde konuşan
Güzeloğlu “Türkiye dünyanın en gelişmiş
ilk on ve en güçlü ilk on ülkesi hedefine o
tarihten çok önce erişecek. Biz bu hedef
için 2023 demiştik Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından. 2023 ki Türkiye Cumhuriyetinin kuruluşunun yüzüncü yıl dönümü.
Türk tarihinin önemli bir dönüm noktası ve
onun erişim noktası.İnşallah kararlılığımız,
heyecanımız, azmimiz ve gayretimizle
bu hedefi çok daha erken elde edeceğiz.”
dedi.
Kalkınmanın sadece ekonomik büyük-

lüklerle tanımlanmasının eksik olacağına
dikkat çeken Güzeloğlu; “Meseleyi sadece
ekonomik ve maddi değerler boyutunda
ele alırsanız ne bir insanı, ne bir toplumu, ne de bir ülkeyi gerçekten gelinmiş,
kalkınmış ve olması gereken bir ülke idealinde göremezsiniz. Biz bunu da yapıyoruz. Bu ülkedeki üç milyonu aşkın vatansız
savaşın acısını ve dramını yaşamış, yersiz,
yurtsuz ve umutsuz insanlara umut oluyoruz. Ev oluyoruz, aş oluyoruz. Güvence
oluyoruz. Bugün harcadığımız rakamları
telaffuz etmiyoruz. Ama bu rakamlarla
Türkiye bütçe büyüklüğüne göre dünyanın bir numaralı, en büyük sosyal harcamasını yapan ve bu dramlara karşı seyirci
kalmayan bir ülke olma onuruna erişiyor.
Gönülistiyor ki bu değerlendirme kuruluşları insani gerek ve değerler sıralaması da
yapsın.” değerlendirmesini yaptı.
2017’nin ilk çeyrek büyümesinin yüzde
5 olarak şaşkınlık yarattığına dikkat çeken
Vali Güzeloğlu bunun piyasa dostu reformların sonucu olduğunu vurguladı.
“Büyümeyi sürekli sürdürülebilir kılmak temelde bu büyüme hedefine dönük çok önemli sosyal alt yapı ve sosyal
gelişmeyi de sağlamakla ilgili.” diyen Vali

Güzeloğlu eğitimin önemine dikkat çekerek “Ulusların refahı, ulusların gelişmesi, ulusların kalkınması eğitilmiş
donanımlı bireylerle olur. Bu gerçek
üzerinden hareket ettiğimiz zaman
şüphesiz en öncelikli konumuz nitelikli
ve bugünün gelişmiş bütün alanlarına
ve bütün gelişmeyi anlayacak boyutlarına dönük bir kuşak, bir gençlik ve bir
insan yetiştirmek. Türk Milli Eğitiminin
de temel hedefi budur. Eğitim, milli
ve milli değerler üzerinden evrensele
uzanan iddiası olan, özgüveni yüksek,
gelişmeyi özümseyen ve gelişmeyi
sadece izleyen değil gelişmeyi yönlendiren ve gelişime katkı veren bireyler
yetiştirmektir. Yani sık sık söylüyorum.
Akıllı ürünleri kullanan değil aklıyla akılı ürünleri üreten bireyler yetiştirmektir
hedef. Bugünün teknolojisinde ve bugünün bilişim ve bilgi çağında. Aklımızı,
bırakın ihmal etmeyi en büyük zenginlik sayıp bunun üzerinde akıl temelli bir
hedeflemeyi ortaya koyacağız.” dedi.
Vali Güzeloğlu bilginin giderek
önem kazandığını vurgulayarak şunları
söyledi:
“Bugünün bilgi çağında dijital ekonominin başat ve öne çıktığı bir ortamda bilgi ekonomisinin bütün ürünleriyle
klasik üretim metodolojisini, yöntemlerini, ürünlerini allak bullak ettiği bir
çağda ve artık biz bu yarışta geri kalamayız. Türkiye bu yarışın dışında kalamaz. Bilinen üretim modellemelerinin
dışında gelişen yeni üretim alanlarını ilgisi ve gündemi dışında tutamaz.
Bunu sağlayacak kararlılığımız var.
Bunu yakalayacak genç nüfusumuz var
ve ortak bir çabayla da bu hedefielde
etmeye çok büyük bir imkanımız var.”
Kocaeli’nin eğitim konusundaki performansını dakkat çeken Vali Güzeloğlu göreve başladığı zamanki tespitini
paylaşarak;
“Kocaeli’de de göreve başladığımız
günden önce Milli Eğitim Müdürümüzü bir önceki ilim Mersin’den arayarak
gelmeden edindiğimiz bilgiler ve geldikten sonra sunulan gerçekler karşısında baktık ki Kocaeli’nin büyüklüğü,
derinliği, zenginliği ile hiç de uyum
içinde olmayan bir eğitim tablosu var.
Nedenselliğine girmiyorum. İşimiz oralar değil. Biz yaptığımız çalışmalarla bu
durumu çoktan aştık.
Ama aslında Kocaeli için hedef birinci sırada olmak ve birde kalmak değildir. Nedir? Model olmaktır. Kocaeli’nin
büyüklüğü böyle bir misyonu yüklüyor.
Örnek olmaktır. Uygulamaları ile Türkiye ve dünyaya ulaşmaktır.”
Kocaeli’de eğitimle ilgili altyapı
hakkında rakamsal bilgiler veren Vali
Güzeloğlu: “Kısaca Kocaeli’miz bir bü-

yüklük tabi. Bu büyüklüğün içerisinde
368 bin öğrencimiz var. Bu Türkiye’nin
20 ilin toplam nüfusundan daha fazla.
Okul ve kurumlarımız ve 22 bin 500’e
yakın öğretmenimiz var. Oldukça büyük bir aileyiz.
3 yıldaki görev dönemimizde 633
milyon 80 bin TL’lik fiziksel eğitim alt
yapıları yaptık. Bu topladığınızda tüm
zamanların bir rekorudur. Yıllar itibariyle olsun, periyot itibariyle olsun.
Efendim 3 bin 72 derslik yaptık.161 bina
gerçekleşti. Bunların içerisinde sırf
okul değil tabip ansiyon, spor, konferans salonları gibi eğitimin olmazsa olmazları var. Yine çok önemli bir alan 3
yıllık bir onarım bütçemiz 56 milyon ki
bu bir rekordur. Önemli olan rakamsal
büyüklük değil. Son 3 yılda okul onarımları okullar açılmadan bitiyor efendim. Bu önemli. Bu ailelerin, velilerin
dramıdır yıllarca. Okul açılır, onarım
devam ediyor. Çocuklar pırıl pırıl aydınlık yüzleriyle tertemiz giysileriyle
okula gider. Okul bahçesi inşaat. Niye?
Onarım. Geç ihale ettiniz. Bu kadar basit. Yönetemediniz bunu.Şurada Milli
Eğitim Müdürüm oturuyor. Bu sene de
aynı kararlılık. Okullar açılmadan, tıpkı
okula gelen heyecanlı sevgili çocuklar
gibi tertemiz olacak, pırıl pırıl olacak,
her tarafı temiz bir halde bitmiş olacak.
Onarımlardaki hassasiyetimiz bu.Bu
anlamda aslında Türkiye’de bir özel ve
ilk inisiyatifi geliştirdik.
Devam eden yatırımlar. Bunu da
özellikle arkadaşlarımız koymuş. 1.745
dersliğimiz devam ediyor. 86 kurumumuzun ilçelere göre dağılımı. Tabi
iki tane önemli üniversitenin bütün bu
çalışmalarda çok net bilgi desteği ve
katkısı var. Bir tanesi Kocaeli Üniversitesiyle odak projemiz. Orta Öğretim
Değerleme ve Akreditasyon projesi.
Nedir bu? Tüm öğretmenlerimizi, eğitimdeki eğitmenlerimizi eğiten bir proje. Üç yıldır uygulanıyor.
Yine Gebze Teknik Üniversitesi ile
yaptığımız protokol.Bu da çok önemli bir protokolümüz hizmet içi eğitimde özellikle fen alt yapısında öğretmenlerimizin ve ona bağlı Ar-Ge
Merkezleri perspektifinde baktığımız
zaman çocuklarımızın doğru ve güncel bilgileri alması üniversiteyi de katarak. Yönetici formasyon eğitimleri,
Türkiye’de ilk defa tüm yöneticilerimizi
TÜSİDE’deGebze’de tüm okul müdürlerimizi her konuya üç yıldır eğitiyoruz
.Evet, şimdi efendim bunlar yapıldı
da ne oldu. Kısaca ona bir bakalım. Güzel oldu. Kocaeli devraldığımızda okul
öncesi 62.sıradaydı bugün Türkiye birincisi oldu okullaşmada. Bu müthiş bir
başarıdır. Müthiş bir kazanımdır. Beni
çok mutlu eden bir kazanımdır. Çünkü

3-6 yaş kişiliğin en kritik, en önemli yaşıdır. O yaşta ne verirseniz o baş sonra
öyle gidiyor. Bugün biz, siz, hepimiz o
yaşlarda aldığımız eğitimin, görgünün,
kültürün çok büyük oranda temsilcisiyiz. Hayata bakışımız, konuşmamız,
Türkçeyi kullanmamız, güvenimiz,
teşekkür etmeyi, özür dilemeyi bilip,
bilmememiz ve benzerleri hepsi orada. Biz o yaşlardan geliyoruz. Değişmek sonra çok zor oluyor.Şu anda biz
bu başarıyla 2017-2018 de Milli Eğitim
Bakanlığımız tarafından ilk büyük şehir
olduk. Kocaeli’ye yakışan da buydu.
Efendim TEOG Ayhan Bey’i mutlu
eden alan.Şu maviler varya onlar bizim
sloganımız Milli Eğitimde. Onlar kırmızıydı biz geldiğimizde yüzümüzün kızardıklarıydı. Bunların hepsi mavi oldu.
Neydi o mavi? Türkiye ortalamasını aşmamız. Aştık. Bütün derslerde gördüğünüz gibi ortalama üzerinden gidiyor.
Dönemsel dağılımlar ama nihayet her
seferinde Türkiye’de Kocaeli’nin kendi
Türkiye ortalamasına ve puan artışına
göre çok net bir ivmemiz ve yükselmemiz TEOG’da yaşadığımız bir gerçeğimiz. Bütün branşlarda. Türkiye-Kocaeli karşılaştırması ve buna bağlı olarak
tam yapan çocuklarımızın sayısı. Şimdi
bakın bir sıçrama var. Çok daha keyiflisi bu başarı genel bir başarı.Yani ben
Milli Eğitim Müdürümüze ilk hedefleri
koyarken benim için vazgeçilmez 3 şey
söyledim. Bir, başarı sürdürebilir olmalı. Bir yıllık, bir anlık, bir dönemlik değil.
İşte gördüğünüz gibi. İki, bütün derslerde olmalı. Üç İlin bütününde ve devlet
okulları ağırlıklı olmalı. Doğru mu efendim. Bu üç temel ilke, yakaladık. Bugün
Kandıra’nın Safalı köyünden de 120
tam puan yapan Türkiye şampiyonu
var. Kartepe’nin Karatepesinde de var.
Çocuklar kendilerine değer verdiğiniz
zaman, inandığınız zaman onun karşılığını size müthiş veriyorlar. Üzerindeki,
gözlerindeki o sevinç ve belli okullar,
belli ilçeler değil bilinen bütün değerler
şuanda allak bullak zaten Kocaeli’nde.
O eski şu ilçe, bu okul yok efendim yok
hepsi değişti. Bende her sene şampiyonların köyünde açıyoruz ya da kapatıyoruz.Geçen sene Kartepe, ondan
önce Çiçekli’ydi. Bu sene de Safalı’ya
gittik. Niye?Şampiyon orada.Şampiyon
ayağına gidersiniz. Gideceğiz zaten.Gidiyoruz da. O şampiyonları da tekrar
sizlerin huzurunda tebrik ediyorum.
Annelerini, babalarını, öğretmenlerini.
Tabi Ayhan Bey’in ve Sanayi Odamızın
okulunun şampiyonlarını da unutmadan.Tabi ne kadar keyifli. Mesela Ayhan Bey’in hiçbir fotoğrafta o kadar keyifli baktığını görmedim. Tabi bu büyük
yatırım.İnsana yatırım. Bundan büyük
bir zenginlik olur mu?
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[kapasite ►

Haziran ayında Kocaeli sanayinin kapasite
kullanımı yüzde 71,5 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

78,8

79,0

2017 (Kocaeli)

70,7

70,4

70,7

71,4

71,6

71,5

Kocaeli Sanayi Odası tarafından her ay açıklanan Kocaeli sanayi kuruluşlarının kapasite kullanım oranı haziran ayında
yüzde 71,5 olarak gerçekleşti. Haziran ayı kapasite kullanım oranı geçen yılın aynı dönemine göre 0,3 puan artarak
yüzde 71,5 oldu.
Kocaeli genelinde otomotiv, metal, plastik ve kauçuk sektörlerinde kapasite kullanımları ortalamanın üzerinde
gerçekleşti.
Firmalarımızın önümüzdeki ay beklentilerine baktığımızda, yüzde 25’i, temmuz ayında alınan iç piyasa sipariş
miktarının arttığını, yüzde 60’ı ise bu miktarın değişmediğini ve yüzde 15’i azalacağını belirtmiştir. Benzer şekilde
ihracat yapan firmalarımızın ise yüzde 14’ü dış piyasa siparişlerinin arttığını, yüzde 69’u sipariş miktarında bir değişme
olmadığını, yüzde 17’si ise azaldığını ifade etmişlerdir.
Merkez Bankası tarafından açıklanan Türkiye geneli kapasite kullanım oranı mayıs ayında geçen yılın aynı dönemine
göre 1 puan artarak yüzde 79,0 olarak gerçekleşti.

İstihdam

İç
Siparişler

Dış
Siparişler

Firma Bildirimleri

Haziran (yüzde )

Arttı

26

Değişmedi

58

Azaldı

16

Firma Bildirimleri

Temmuz (yüzde )

Arttı

25

Değişmedi

60

Azaldı

15

Firma Bildirimleri

Temmuz (yüzde )

Arttı

15

Değişmedi

68

Azaldı

17

Haziran ayı anketine yanıt veren firmaların bir önceki aya göre
yüzde 26’sının istihdamlarının arttığı, yüzde 58’inin istihdamlarında değişim yaşanmadığı, yüzde 16’sının ise istihdamlarının
azaldığı belirlenmiştir.

Firmaların yüzde 25’i temmuz ayında iç siparişlerinin arttığını
belirtilirken, yüzde 15’i siparişlerinin azaldığını belirtmiştir.

Değerlendirmeye alınan firmaların ölçekleri
23

Ankete katılan firmaların yüzde 15’i dış siparişlerinin temmuz
ayında arttığını belirtirken, yüzde 17’si ihracatlarında azalış
bildirmişlerdir. Firmaların yüzde 68’inde ise alınan dış sipariş
miktarlarında bir değişim yaşanmamıştır.

77

KOBİ
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Büyük Ölçekli

Bölgemizdeki sanayi sektöründeki gelişmelerin ve değişmelerin aylık olarak takip edilmesi
amacıyla hazırlanan Haziran ayı
anketi çerçevesinde Odamızca bir
araştırma yapılmıştır. Araştırmaya katılan firma sayısı 115 adet
olup bu firmaların yüzde 77’si
KOBİ, yüzde 23’ü, büyük ölçekli
firma niteliğindedir.

[ziyaret ►

Kocaeli Sanayi Odası Yönetimi Vali Aksoy’u ziyaret etti
Kocaeli Sanayi Odası Yönetimi, Kocaeli Valiliğine atanan Hüseyin Aksoy’a hayırlı olsun
ziyaretinde bulundular.

K

ocaeli Sanayi Odası Meclis Başkanı Hasan Tahsin
Tuğrul, Kocaeli Sanayi Odası Başkanı Ayhan Zeytinoğlu ve KSO Yönetim Kurulu üyeleri Başkan
Yardımcısı Ahmet Başaran, Mustafa Böyet, Murat Ayhan,
İrfan Kanık, Mehmet Ali Kartal, Şaban Kemal Saraç, Necati
Bülent Hakoğlu ve KSO Genel Sekreteri Memet Barış Turabi, Kocaeli Valiliğine atanan Hüseyin Aksoy’a hayırlı olsun

ziyaretinde bulundular.
Kocaeli Valiliği görevine atanmasından dolayı duydukları memnuniyeti belirten Kocaeli Sanayi Odası Meclis Başkanı Hasan Tahsin Tuğrul ve Kocaeli Sanayi Odası
Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, Vali Hüseyin Aksoy’a hayırlı
olsun temennisinde bulunarak, kabullerinden dolayı teşekkür etti.
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[yatırım ►

Ersel Ağır Makina 76.2 milyon liralık tevsii
yatırımına imza atıyor

Mayıs ayında teşvik belgesine bağlanan yatırım projeleri içinde ilk sırayı 76.2
milyon liralık harcama gerektiren tevsii
ve ürün çeşitlendirme yatırım projesiyle
Ersel Ağır Makina Sanayi ve Ticaret AŞ
aldı.
Mayıs ayında Kocaeli’ye aldıkları teşvik belgeleriyle yatırım yapmayı taahhüt
eden firmalar toplam 500 milyon liralık
yeni yatırım projesine imza atarken ilk
sırayı alan Ersel Ağır Makina, TOSB Organize Sanayi Bölgesi’nde bulunan mevcut tesislerinde tevsii ve ürün çeşitlendirme yatırım başlattı.
1987 yılında Kartal-İSTANBUL’da kurulan ERSEL AĞIR MAKİNE A.Ş., faaliyetlerine TOSB Organize Sanayi Bölgesi’nde
devam ediyor.
30.000 m2 arazi üzerine kurulu,
18.000 m2 kapalı alana sahip firma, Çayırova-KOCAELİ’ndeki fabrikalarında yurtiçinde ve yurtdışındaki müşterilerine hizmet veriyor.
Deneyimli ve kararlı yönetimi, güçlü
üretim imkanları, AR-GE, tasarım ve üretim bölümlerindeki yetenekli mühendislik grupları ile ERSEL AĞIR MAKİNE A.Ş.,
başta çimento, maden, savunma, gemi,
iş makinaları ve ağaç sanayi olmak üzere
çok sayıda alan için makina ekipmanlar
üretiyor, komple tesisler kuruyor.
Teşvik belgesine göre Ersel Makine
yeni yatırım projesi kapsamında ağır sanayi, enerji sektörü için türbin gövdeleri,
maden sektörü için büyük değirmenler
vb. makine aksam ve parçaları üretimi yapacak. üretim kapasitesi yılda 6.945.000
kilogaram olacak.
Ersel Makina ayrıca savunma sanayine dönük aksam ve parçalar (Tank süspansiyon kolu, obüs topu kundak imalatı,
top dbüs beşiği vb) üretimi de yapacak.
Bunlar için öngörülen kapasite ise yılda
700.000 kilogram.
Bu yatırımlar için; Gümrük Vergisi Muafiyeti, KDV İstisnası, Vergi İndirimi %70,
YKO %30, Sigorta Primi İşveren Hissesi
Desteği 6 Yıl ve Faiz Desteği teşviklerinden yararlanacak. Yatırım ile 50 kişilik istihdam sağlanacak.
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MAYIS AYINDA TEŞVİK BELGESİNE BAĞLANAN YATIRIM PROJELERİNİN
BÜYÜKLÜKLERİNE GÖRE SIRALAMASI (TL)
ERSEL AĞIR MAKİNE SANAYİ VE TİCARET A.Ş

76.210.000

ANADOLU ISUZU OTOMOTİV SAN.VE TİC.A.Ş.

75.520.000

ALMESAN ALÜMİNYUM SANAYİ VE TİCARET A.Ş

69.330.000

ÖZMER PASTACILIK VE İÇECEK ÜRÜN. SAN. PAZ. TUR. VE DIŞ TİC. A.Ş.

65.000.000

ASSAN HANİL OTOMOTİV SAN.VE TİC.A.Ş.

59.390.000

CORNING OPTİK İLETİŞİM SAN.LTD.ŞTİ.

17.350.000

UZUNER ÖZEL EĞİTİM VE ÖĞRETİM HİZMETLERİ SAN. TİC. LTD. ŞTİ.

14.300.000

TEM TRAFO VE ELEKTRİK MALZEMELERİ SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

13.760.000

STOPER YAPI VE YALITIM SİSTEMLERİ ANONİM ŞİRKETİ

11.600.000

MADEŞ METAL SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

10.753.050

ÖZEL MAREM EĞİTİM MERKEZİ VE TİCARET LTD. ŞTİ.

10.450.000

KARDEM ÖZEL EĞİTİM HİZM. TİC. LTD. ŞTİ.

8.850.000

ŞAHİN MOTOR YATAKLARI SAN. VE TİC. A.Ş.

8.800.000

TEKSAN JENERATÖR-ELEKTRİK SAN.VE TİC.A.Ş.

6.970.000

BRN TEKNOLOJİ SAN. VE TİC. A.Ş.

6.957.500

BEYAZPINAR ŞEKER VE ŞEKER MAMULLERİ GIDA SAN. TİC. LTD. ŞTİ.

2.850.000

KOCAELİ YÜKSEK ÖĞRENİM VAKFI EĞİTİM HİZMETLERİ İKTİSADİ İŞLETMESİ

2.300.000

TELFORM KELEPÇE VE YAY SAN.TİC.A.Ş.

1.200.000

Mayısta düzenklenen yatırım teşvik belgelerine göre Anadolu Isuzu
75.5 milyon liralık modernizasyon yatırımı yapmayı öngördü. Bu yatırımla
yılda 8 bin adet kamyon, 7 bin 300 adet kamyonet, ve 3 bin 712 adet otobüs
üretimi gerçekleştirilecek.
Almesan Alüminyum 69.3 milyon liralık harcamayla gerçekleştireceği
tevsii yatırımı ile yılda 16.3 bin tonluk alüminyum levha, disk ve pul üretimi
gerçekleştirecek.
Özmer Pastacılık ise 65 milyon liralık yeni yatırım ile yılda 20.8 bin ton
çeşitli soslar, katkı maddeleri ve karışımlar üretimi gerçekleştirecek. 150
kişilik istihdam yaratacak.
Assan Hanil Otomotiv 59.4 milyon liralık tevsi ve ürün çeşitlendirme
yatırımı ile yılda 3.8 bin ton plastikten mamül kontrol paneli, bagaj kaplamaları, konsol, yılda 622 ton polietilen ve polipropilenden mamül havalandırma kanalları, yılda 234.6 bin adet otomotiv yan sanayi kabin iç
döşeme parçaları takımı, yılda 3.2 bin ton plastik tampon, yılda 742 ton alt
döşeme parçahları, yılda 120 bin adet koltuk takımı, 897 ton kapı panosu,
6.6 bin takım hava süspansiyonlu sürücü ve yolcu koltuğu üretim kapasitesi sağlayacak.

[şirketlerden ►

Feradis, Fulacık tepelerinde resort otel
kompleksi yatırımı başlattı

Modern meyve üreticiliği için
2007’de kurulan ve Karamürsel’e bağlı
Fulacık köyünde dev bir tarımsal yatırım yapan Feradis, bu kez aynı yerde
özel bir resort otel yatırımı başlattı.
2020 yılında işletmeye alınması
planlanan Wynham İznik Feradis Resort Otel Projesi toplam 108.4 bin metrekare alanda gerçekleştirilecek.
13.2 bin metrekarelik kapalı alana
sahip olacak resort otel projesinde 71
oda, 48 apart, 1 bedensel engelli odası
yapılacak.
Otelin bölümleri arasında
71 Oda (2 yataklı)
48 Apart Ünite (2 yataklı)
1 Bedensel Engelli Odası (2 yataklı)
200 Kişilik 2. Sınıf Alakart Lokanta
250 Kişilik 1. Sınıf Lokanta
300 Kişilik Çok Amaçlı Salon
100 Kişilik Çok Amaçlı Salon
100 Kişilik Toplantı Salonu
100 Kişilik Pasta Salonu
100 Kişilik Bar Salonu
Türk Hamamı
Aletli Jimnastik Salonu
Sauna, Masaj Odası (2 Adet)
Açık Yüzme Havuzu
100 Araçlık Kapalı Otopark
Helikopter Pisti de yer alacak.
Komlekste bir adet 3 katı geçmemek
üzere ana otel binası yapılacak. Ayrıca
sergi, konferans ve toplantı salonları
ile teknik birimlerin yer aldığı bodrum
katlar da yapılacak.
Ana otel binası dışında bağımsız
birimler halinde yapılacak olan bungalowlar oluşturulacak. Bunlar 60 m2’den
büyük 3,5 m’den yüksek olmayacak şekilde yapılacak. Bu yapılarda hiçbir şekilde çatı arası piyesi ve bodrum kat yaÜlkemizin zengin coğrafyası ve doğal
potansiyeli, doğa turizmi türleri açısından
büyük bir şans olarak görülürken turizme erken açılmış bazı kıyı bölgeleri hariç,
henüz ülkemizin pek çok bölgesinde doğa
bozulmamış ve bakir ve özellikle endemik
türler, flora ve fauna konusunda dünyada
eşine az rastlanır bir zenginlik barındırıyor.
Buna sosyo-kültürel değerler de eklenince, Türkiye, ekoturizm konusunda potansiyel bir cennet olarak görülüyor.

pılmayacak ve bu yapılar hiçbir şekilde
konut amaçlı kullanılmayacak.
Alanın otopark ihtiyacı açık otopark
olarak kendi içinde karşılanacak. Zemin
sondaja dayalı zemin etütlerinden çıkacak bulgulara uyulacak. Deprem Yönetmeliğine uyulacak. Proje alanında
konaklamak üzere gelecek misafirlerin
talepleri doğrultusunda kullanılmak
üzere helikopter pisti oluşturulacaktır.
Proje alanının bulunduğu bölge
özellikleri sebebiyle, WYNDHAM İZNİK
FERADİS RESORT OTEL PROJESİ tamamen eko turizmine yönelik olarak planlandı.. Bölgede meyve yetiştiriciliğinin
yapıldığı tarım alanları bulunması,
alanın İznik Gölüne yakınlığı sebebiyle
ekoturizm işletmeciliğine oldukça uygun olarak nitelendiriliyor.
Proje kapsamında gerçekleştirilmesi planlanan eko turizm işletmeciliğinde, tesis çevresinde yürüyüş parkurları
oluşturulacak, proje sahibine ait 200500 metre mesafede bulunan meyve
bahçelerinde çalışma, meyve toplama
ve vakit geçirme imkanı sağlanacak. Toplanan meyvelerden
marmelat, komposto vb. yapımı üzerine eğitimler verilecek.
Buna ek olarak, proje sahibine
ait küçükbaş hayvancılık yapılan
çiftlikte çeşitli aktiviteler düzenlenerek misafirlerin, küçük çaplı
süt ürünleri üretimine dahil olması sağlanacak. Ayrıca otel sahasında oluşturulacak atölyeler
ile çini, çömlek, seramik vb kursları verilecek, İznik İlçesine turlar

düzenlenerek tarihi alanlar tanıtılacak.
Projenin inşaatında yapısal olarak
betonarme sistemler kullanılacak. Betonarme sistemlerin avantajları olarak, yerinde döküm özelliğinden dolayı daha hızlı yapım süresi sağlaması,
yüksek yangın dayanımının bulunması,
servis maliyetlerinin çok düşük olması, dizayn esnekliği, yapısal bütünlük,
ses ve titreşim izolasyonu ve alt katlarda otopark imkanı beton yapılarla
sağlanacak. Ayrıca beton kullanımında
yerel iş gücünden faydalanarak yerel
ekonomiye katkı sağlanacak. Bununla
birlikte projede mevcut bazı geniş açıklıklarda ortaya çıkabilecek olan tasarım
problemlerini ortadan kaldırmak için
binanın bazı kısımlarında sadece çelik
bazı kısımlarında ise çelik malzemenin
betonarme ile birlikte kullanıldığı komposit sistemler kullanılacaktır.
Projenin gerçekleştirilmesinde kullanılacak bütün malzemeler yangın,
deprem v.b. gibi durumlara dayanıklı
olacak.
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[teknoloji ►

TÜBİTAK, Elektronik Kimlik Doğrulama Sunucu
Teknolojilerini ihale ile transfer edecek
TÜBİTAK Elektronik Kimlik Doğrulama Sunucu Teknolojilerini 5 yıllığına ihale yoluyla isteklilere transfer edecek.
Kurumdan yapılan açıklamada teknoloji ve kullanım alanı ile ihaleye ilişkin
bilgiler şu şekilde:
TÜBİTAK BİLGEM tarafından geliştirilen “Elektronik Kimlik Doğrulama Sunucu Teknolojileri”, TS 13582, TS 13583,
TS 13584 ve
TS 13585 Türk
Standartlarında tanımlı Kart
Erişim Cihazı
(KEC) ve bir
uygulama yazılımı ile birlikte, elektronik
ortamda verilen aşağıdaki
hizmetler için kullanılabilir:
· T.C. Kimlik Kartı (TCKK) ile kimlik
doğrulama
· TCKK’daki verilere rol doğrulama ile
erişim
· TCKK’ya e-imza yükleme
Söz konusu teknoloji aşağıdaki alt
teknolojileri ihtiva etmektedir.
· Kimlik Doğrulama Sunucusu (KDS)
· Kimlik Doğrulama Politika Sunucusu
(KDPS)
· Rol Sunucusu (RS)
Uygulama Alanları
Elektronik Kimlik Doğrulama Sunucu Teknolojileri, Kart Erişim Cihazı (KEC)
tarafından oluşturulan kimlik doğrulama bildirimlerinin doğruluğunu kontrol
eden, KEC tarafından kullanılacak kimlik
parametrelerini ve politikaları belirleyen, rol doğrulaması yapabilen sunucu
uygulamalarında kullanılabilir.
Avantajları
Teknoloji kullanılarak TS 13678,
TS 13679(2017), TS 13680(2017) ve TS
13681(2017) Türk Standartlarına uygun
KDS, KDPS ve RS sunucuları hızlı bir şekilde geliştirilebilir.
Transfer Modeli
Söz konusu teknoloji, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu
Fikrî Mülkiyet Haklarının Yönetimine ve
Teknoloji Transferine İlişkin Yönetmeliğin öngördüğü usule uygun olarak, basit
lisanslama yöntemi ile 5 (beş) yıllığına,
Kurumumuz tarafından öngörülen koşulları sağlayan tüm isteklilere açık ve
satış adedine bağlı olarak öngörülmüş
lisans bedeli karşılığında transfer edilecektir.
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Teknoloji Tanıtım Bilgileri
Kimlik Doğrulama Sunucusu (KDS)
Kart Erişim Cihazı (KEC) tarafından
oluşturulan kimlik doğrulama bildirimlerinin doğruluğunun kontrol edildiği sunucudur. KDS’nin özellikleri TS 13679(2017)
Standardında tanımlanmıştır.
Kimlik Doğrulama Politika Sunucusu
(KDPS)
Kimlik doğrulama sırasında KEC tarafından kullanılacak kimlik doğrulama
yöntemi, bildirim geçerlilik süresi gibi
parametrelerden oluşan kimlik doğrulama politikasını belirleyen sunucudur. KDPS’nin özellikleri TS 13680(2017)
Standardında tanımlanmıştır.
Rol Sunucusu (RS)
Kimlik kartı üzerindeki rol doğrulama
ile erişilebilen verilerle işlem yapmak
için (okuma/yazma) kullanılan sunucudur. RS’nin özellikleri TS 13681(2017)
Standardında tanımlanmıştır.
Teknoloji Kullanılarak
Geliştirilebilecek Ürün Bilgileri
TÜBİTAK BİLGEM tarafından geliştirilen “Elektronik Kimlik Doğrulama Teknolojileri” kullanılarak aşağıdaki uygulamalar geliştirilebilir.
Kimlik Doğrulama Sunucu Uygulaması (KDS)
Kimlik Doğrulama Politika Sunucu
Uygulaması(KDPS)
Rol Sunucu Uygulaması (RS)
Teknoloji Kullanılarak
Geliştirilecek Ürünün Avantajları
Teknoloji kullanılarak TS 13678,
TS 13679(2017), TS 13680(2017) ve TS
13681(2017) Türk Standartlarına uygun
sunucu uygulamaları hızlı bir şekilde geliştirilebilir.
TEKNOLOJİ TRANSFER MODELİ
Transfer Devir Yöntemi: Basit Lisanslama
Transfer Süresi: 5 Yıl
Transfer Edilecek Taraf: Tüm isteklilere açık
Transfer Bedel: Kuruma ödenecek
lisans bedeli, teknoloji kullanılarak satışı
yapılacak ürün sayısına bağlı olarak aşağıdaki sunulan birim fiyatlar ve oranlar
üzerinden olacaktır.
Çağrı Tarihi
:….
Geçerlilik Süresi: Sürekli Açık
Bileşenler ve Satış Adedine Bağlı Birim Lisans Bedelleri1 (Türk Lirası, KDV
Hariç)
Peşinat: 250.000 TL
Lisans Bedeli: %10 (Satış Fiyatı Üzerinden)

TÜBİTAK peşinat ve lisans bedellerinde değişiklikleri de içeren farklı bir basit lisanslama modeli ile 3. tarafla benzer
sözleşmeler yapma hakkını elinde tutar.
Lisans alan firma, üçüncü taraflara satış gerçekleştirdiği durumlarda
TÜBİTAK’a ait herhangi bir marka ve
logoyu kullanamaz. Ancak, lisans alan
firmanın üçüncü tarafa satışını yapacağı ürünlerin üzerinde, “Bu ürün TÜBİTAK
BİLGEM Elektronik Kimlik Doğrulama
Teknolojisi kullanılarak geliştirilmiştir.”
ifadesi yer alacaktır.
Lisans alan firma, TÜBİTAK TEKNOLOJİ TRANSFER OFİSİ BAŞKANLIĞI’nın
fikri ve sınai mülkiyet haklarına halel getirmeyecek şekilde yapacağı değişiklikler neticesinde geliştirip satacağı ürünler için de yukarıdaki tabloda belirtilen
lisans bedellerini ödeyecektir.
BAŞVURU VE SÖZLEŞME SÜRECİ:
TÜBİTAK’ta aşağıda belirtilen aşamalar takip edilerek teknoloji transfer
süreci tamamlanır.
TÜBİTAK Teknoloji Transfer Ofisi
Başkanlığı’na istekli firma tarafından
resmi talep yazısı ile başvuru yapılır.
TÜBİTAK ve istekli firma arasında
“Gizlilik Anlaşması” imzalanır.
TÜBİTAK Teknoloji Transfer Ofisi
Başkanlığı tarafından ön değerlendirme
gerçekleştirilir.
Ön değerlendirme sonrası gerekli
olduğu durumlarda, istekli tarafın teknoloji, müşteri ilişkileri, teslimatlar, maliyetler, çevre uyumluluğu, iş modeli vb.
konularında beceri ve kabiliyetlerini inceleme ve değerlendirme amaçlı çalışmalar yapılır.
Aşağıda sunulan başvuru şartlarını
sağladığı değerlendirilerek uygun görülen isteklilerden transfer sözleşmesi için
başvuru şartlarında belirtilen evraklar
talep edilir.
TÜBİTAK tarafından düzenlenen
sözleşme taraflarca imzalanır.
Sözleşme sonrası transfer ile ilgili
çalışmalar gerçekleştirilir.
BAŞVURU ŞARTLARI:
Firmanın Sağlaması Gereken Şartlar
“Elektronik
Kimlik
Doğrulama
Teknolojileri”ni transfer etmek isteyen
istekli firmaların aşağıdaki şartları sağlaması beklenmektedir:
Teknolojiyi transfer edecek ve kullanacak firmaların başvuru esnasında
ticari bir şirket hüviyetinde kurulmuş olması gerekmektedir.
Firma Tarafından Sunulması Gere-

[çevre ►

ken Evrak
Teknoloji transferi yapılacak firmanın aşağıda sayılan bilgi/belgeleri
TÜBİTAK’a sunması gereklidir.
Tebligat için adres beyanı ve ayrıca
irtibat için telefon ve belgegeçer numarası ile varsa elektronik posta adresi,
Kayıtlı olduğu ticaret/esnaf odası ile
ticaret/esnaf sicil numarası, vergi kimlik
mükellefiyet numarası,
Sözleşme imzalayacak kişinin yetkili
olduğunu gösteren imza beyannamesi
veya imza sirküleri,
Sözleşme tarihinin içinde bulunduğu
yılda alınmış, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile
tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri
belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir

Ticaret Sicil Gazetesi’nde bulunmaması
halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek
üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya
bu hususları gösteren belgeler ile tüzel
kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri.
İstekli firmanın varsa sahip olduğu
kalite ve yeterlilik belgeleri,
Başvuruda Bulunamayacak Kişiler
a) 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu ve
diğer kanunlardaki hükümler gereğince geçici veya sürekli olarak idarelerce
veya mahkeme kararıyla kamu ihalelerine katılmaktan yasaklanmış olanlar ile
12/4/1991 tarihli ve 3713 sayılı Terörle
Mücadele Kanunu kapsamına giren suçlardan veya örgütlü suçlardan veyahut
kendi ülkesinde ya da yabancı bir ülkede
kamu görevlilerine rüşvet verme suçundan dolayı hükümlü bulunanlar,

b) İlgili mercilerce hileli iflas ettiğine
karar verilenler,
c) Projede görevli kişiler, ihaleyi yapan idarenin ihale yetkilileri ile bu yetkiye sahip kurullarda görevli kişiler,
d) İhaleyi yapan idarenin ihale konusu işle ilgili her türlü ihale işlemlerini hazırlamak, yürütmek, sonuçlandırmak ve
onaylamakla görevli olanlar,
e) (c) ve (d) bentlerinde belirtilen şahısların eşleri ve üçüncü dereceye kadar
kan ve ikinci dereceye kadar kayın hısımları ile evlatlıkları ve evlat edinenleri,
f) (c), (d) ve (e) bentlerinde belirtilenlerin ortakları ile şirketleri (bu kişilerin
yönetim kurullarında görevli bulunmadıkları veya sermayesinin % 10’undan
fazlasına sahip olmadıkları anonim şirketler hariç),

İZAYDAŞ ‘temiz körfez’ için
yatırım yapıyor
mizleme teknesi yaptırıyor.
TEKNELERİN YAPIMINA START VERDİ
Tuzla Deri Organize Sanayi Bölgesi’nde Loça Mühendislik tarafından yapımına başlanan tekneler için burada
bir toplantı gerçekleştirildi.
Toplantıya İZAYDAŞ’tan Genel Müdür Muhammet Saraç, Genel Müdür Yardımcısı Bayram Karakuş, Pazarlama
Müdürü Ayfer Nefesoğlu, Deniz Hizmetleri Sorumlusu Ercan Azak ile Salih Ayhan katılırken Loça Mühendislik Genel
Müdürü Hidayet Çetin, Genel Koordinatör Ufuk Şenkutlu ve
Proje Mühendisi Barış Okur hazır bulundu. Yapımına başlanan tekneler ile ilgili sürecin değerlendirildiği toplantıda
İZAYDAŞ Genel Müdürü Muhammet Saraç ve beraberindekiler çalışmalar hakkında bilgi aldı. Toplantının ardından
teknelerin yapılacağı tesis gezilirken İZAYDAŞ Genel Müdürü Muhammet Saraç, kaynak butonuna basarak çalışmalara start verdi. Saraç ayrıca ziyaret anısına, Loça Mühendislik Genel Müdürü Hidayet Çetin’e hatıra duvar saati
hediye etti, hep birlikte hatıra fotoğrafı çekildi.
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden
İZAYDAŞ, İzmit Körfezi’ni korumak amacıyla yeni ve
modern üç adet deniz yüzeyi temizleme teknesini
hizmete sokacak.
DENİZ YÜZEYİ TEMİZLEME TEKNESİ
Türkiye’de atık yönetiminin lider kuruluşu İZAYDAŞ, bir yandan körfeze giren gemilerin atıklarını
toplama işini atık alım gemileri ile başarıyla yürütürken Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin 10 yıl süreli
deniz yüzeyi temizleme işi ihalesini aldıktan sonra
hemen işe koyuldu.
İZAYDAŞ, bu alanda verilen hizmetin kalitesini
arttırmak ve teknik olarak İzmit Körfezi’ne uzun yıllar
hizmet edebilmek amacıyla üç adet deniz yüzeyi te-
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[etkinlik ►

Pirireis Üniversitesi Gemisi, Autoport
Limanı’nda Vali Hüseyin Aksoy’u ağırladı
Pirireis Üniversitesi eğitim gemisi, Auotoport Limanında Kocaeli Sanayi
Odası ile birlikte Kocaeli’ye yeni atanan Vali Hüseyin Aksoy’u ağırladı.

P

irireis Üniversitesi eğitim gemisi, Başiskele bölgesinde bulunan Auotoport Limanı’nda demirleyerek Kocaeli Sanayi Odası ile birlikte ile yeni
atanan Vali Hüseyin Aksoy’u ağırladı.
Üniversite öğrencilerinin staj olanaklarını sağlayan Pirireis Üniversitesi bünyesinde bulunan ve yaklaşık 190 öğrenci ile çeşitli limanlarda mola veren geminin bu seferki
durağı Başiskele bölgesinde kurulu Autoport Limanıydı.
Kocaeli’ye yeni atanan Vali Hüseyin Aksoy’un davet
edildiği organizasyonda Pirireis Üniversitesi Rektörü Prof.
Dr. Oral Erdoğan ile Kocaeli Sanayi Odası Başkanı Ayhan
Zeytinoğlu ev sahipliği yaptılar.
Eşli olarak gerçekleşen davette ayrıca Kocaeli Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Sadettin Hülagu, Donanma Komu-

tıklarını belirtti.
Kocaeli Sanayi Odası Başkanı Ayhan Zeytinoğlu ise konuşmasında denizcilik sektörüyle ilgili önemli yol katet-

memizi sağlayan Pirireis üniversitesiyle birlikte bu organizasyona ev sahipliği yapmaktan duyduğu memnuniyeti
dile getirdi.
Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy ise yaptığı konuşmada
daha önce de liman kentlerinde Vali olarak görev yaptığını
ve denizciliğin önemini çok iyi bildiğini, bu organizasyonda

tanlığını temsilen Donanma Kurmay Başkanı Tuğamiral
Yalçın Payal, Gölcük Kaymakamı Mustafa Altıntaş, Başiskele Kaymakamı Atilla Kantay, Kocaeli Sanayi Odası Meclis Başkanı Hasan Tahsin Tuğrul, Yönetim kurulu Üyeleri
Mehmet Ali Kartal ve Mustafa Böyet, sanayicilerden Şerif
Kanık ile gemi personeli ve diğer davetliler yer aldılar.
Pirireis Üniversitesi Rektörü Prof.Dr.Oral Erdoğan yaptığı konuşmada eğitim gemisi hakkında bilgi verirken, ülkemizde denizciliğin önemine değindi ve bu gemi ile birlikte
öğrencileri yetiştirerek ciddi bir eksikliği gidermeye çalış-
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bulunmaktan büyük memnunluk duyduğunu ifade etti.
Kocaeli Sanayi Odası oda orkestrası da mini bir konser
vererek geceye renk kattı.

[şirketlerden ►

‘Semt Kocaeli’nin üçte ikisi bir ayda satıldı
Pekdemir’in, çevre, kalite ve teknolojiyi “yeni lüks” kavramında birleştiren projesi ‘Semt
Kocaeli’de rekor satış gerçekleştirildi. Projenin 1 ayda üçte ikisi satıldı.

2

5 Nisan’da lansman ve satışına başlanan Semt
Kocaeli projesinde, bir ayda konutların yaklaşık üçte ikisinin satışı gerçekleştirildi. İnşaatı 22
ayda tamamlanarak, dairelerin 2019 yılı Mart ayından itibaren sahiplerine teslim edileceği açıklanan Semt Kocaeli
Projesi, şehir merkezine 10 dakika, Yahya Kaptan’a 4 dakika mesafede Çayırköy’de yer alıyor.
Pekdemir İnşaat Genel Müdürü Mert Pekdemir, bilinçli

mobil uygulama ile avantajlı fiyat ve ödeme koşullarının,
elde ettiğimiz satış başarısında büyük payı bulunuyor. Ortaya koyduğumuz kaliteli ve prestijli lüks anlayışı, müşte-

tüketicinin konutta da, otomobilde olduğu gibi, daha kaliteli, güvenli, işlevsel ve teknolojik bir “yeni lüks” arayışında olduğunu, Semt Kocaeli Projesi’nin bu beklentiye yanıt
veren ayırt edici özellikleri sayesinde,
büyük bir taleple karşılaştığını
söyledi.

rilerimizin büyük bölümünün satış

ri tasarımı, her metrekaresi özenle
planlanmış geniş kullanışlı daireler, villa konforu sunan
bahçe dubleksleri, hayatı kolaylaştıran projeye özel akıllı

relik 5+1 dublekslerden oluşuyor. Projede, doğayla iç içe ayrıcalıklı yaşam sunan peyzajlı özel
bahçelere sahip dubleksler, büyük rağbet görüyor.

Pekdemir İnşaat konutta
ofisine ilk ya da ikinci gelişlerinde,
- Yeni lüks, satın alma
dairelerini satın almalarını sağlüks kavramını yeniden tanımladı” şeklinde yorumladı.
kararını kolaylaştırıyor
ladığı Semt Kocaeli projesiyle,
Pekdemir İnşaat GeTürkiye’de gayrimenkul satışlarının
nel Müdürü Mert Pekdemir,
- Dairelerin her
Türkiye’de konut satışlarını
yavaşladığı bir dönemde, önemli bir
metrekaresi işlevsel
hızlandırmak için uzun vadeli
6 katlı 15 blokta, toplam 280
satış başarısına imza attı. Yahya
ulusal kampanyalar gerçekkonuttan oluşan proje, denizden
Kaptan’a komşu, yeni imara açılan
leştirilen bir dönemde, yeni
110 metre yükseklikte yer alıyor.
gelişmekte olan bir bölgeÇayırköy’de, yeşille mavinin buluşArazinin eğimli ve panoramik
de standartların üzerinde
görüş alanına sahip olması netuğu 34 dönümlük alanda inşaatına
lüks bir konut projesi hayadeniyle, projede birçok bloğun,
başlanan Semt Kocaeli projesinde,
ta geçirmelerinin, Pekdemir
doğayla birlikte deniz manzaİnşaat’ın 73 yıllık köklü geç280 dairenin yüzde 70’ine yakınının
rası bulunuyor. Her metrekaresi
mişi ile sağlanan deneyim ve
ideal biçimde değerlendirilmiş,
satışı, birinci ayda gerçekleştirildi.
özgüvenin sonucu olduğunu
geniş, ferah ve işlevsel 7 farklı
Proje, gösterişten uzak, kaliteli, yabelirtti. Mert Pekdemir, prodaire tipine sahip proje, 93 ve 112
lın, işlevsel lüks anlayışıyla, konut
jenin kısa süredeki yüksek sametrekarelik 2+1 daireler, 142 ve
tış performansını ise, “Ödüllü
154 metrekarelik 3+1 daireler ile,
kültüründe gelişime öncülük
mimarımız Cem Sorguç’un
özel bahçeli, 173 ve 197 metrekare
ediyor.
yalın, estetik ve işlevsel mimadubleks 3+1’lerden ve 216 metreka-
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Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği
Resmi Gazete’de yayınlandı
“Çıkardığımız imar yönetmeliğinin temel amacı, imarı disipline etmek ve hak kayıplarının önüne
geçmektir” diyen Çevre Bakanı Mehmet Özhaseki; Tek tip bir yönetmelik de çıkarmamak adına imarın
anayasası olarak gördükleri kuralları bakanlık olarak belirlediklerinin altına çizerek, şehirlerin coğrafi iklimlerine göre değişebilecek kuralları ise belediyelerin kendilerinin belirlediğini aktardı.

Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği 3
Temmuz 2017 Tarihli ve 30113 Sayılı
Resmi Gazete’de yayımlandı. Yönetmelik ile imar uygulamalarında birçok
yenilik getirildi.
Yönetmelikle birlikte, mevcut yönetmelikte yer alan ve mülga yönetmeliklere uyma imkanı tanıyan geçici
maddeler 1 Ekim 2017 tarihi itibariyle
yürürlükten kaldırılarak, imar disiplinin bozan birden fazla yönetmeliğin
tercih edilebilmesi uygulanmasına
son verilmesi amaçlanıyor. Resmi
Gazete’de yayımlanan Planlı Alanlar
İmar Yönetmeliği ile birlikte şu düzenlemeler hayata geçirildi:
-YATAY YAPILAŞMA
Genel ilke olan 5’inci maddenin
6’ncı fıkrası ile; Dikey yerine yatay
yapılaşmayı temin için; emsal verilip
taban alanı verilmeyen parsellerde çekme mesafeleri içinde kalmak
şartıyla taban alanı sınırının %40 tan
%60 a çıkarılmıştır. Bu sayede toplam
inşaat alanı aynı kalmak kaydı ile dar
yüksek binalar yerine daha geniş fakat
az katlı binaların önü açılmaktadır.
Genel ilke olan 5’inci maddenin 8’
inci fıkrası ile; Parsele verilen inşaat
hakkının suiistimal edilmesi suretiyle
verilen hakkın çok üzerinde uygulama
yapılabilmesi yolu kapatılarak, emsal
harici tüm alanların toplamı %30 ile
sınırlandırılmaktadır.
-ZORUNLU OTOPARK ALANLARI
Yine 5’inci maddenin 8’inci fıkrası
ile; su basman kotu altında yapılacak
zorunlu otopark alanlarının 2 katı
kadar otopark alanı, sığınak, ortak
depoalr gibi alanlar emsal harici sayılmaktadır. Ayrıca bunun yanında bütün
cepheleri gömülü olan tüm otopark
alanları da emsal dışı tutulmuştur.
Genel ilke olan 5’inci maddenin
15’incı fıkrası ile; Belediyelere imar
planlarında açıklanmamış ve bu yönetmelikte yer almamış hususlarda,
yapıların estetiği, rengi, çatı ve cephe
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kaplamasına yönelik kurallar koyma,
yapıların inşasında yöresel malzeme
kullanılmasına ve yöresel mimarinin
dikkate alınmasına ilişkin zorunluluk
getirme yetkisi verilmiştir.
-KADEMELENDİRME ESASI
Genel ilke olan 5’inci maddenin
26’ncı fıkrası ile; Yol kotundan düşük
olan arazilerde kademelendirme
esası getirilmiştir. Bu sayede özellikle
İstanbul Boğazı gibi eğimli arazilerde
yol cephesinden 4-5 kat olan ancak
arka cephede eğim nedeni ile 7-8 katı
açığa çıkan ve silüeti olumsuz etkileyen yapılar önlenmektedir.
19’uncu maddenin 1/f bendi ile; Yol
boyu ticaretin teşekkül ettiği konut
alanlarında, zemin katlarda otopark
yükü karşılamak şartıyla ticari kullanımlara izin verilmektedir.
22’nci Maddede getirilen düzenleme ile; yönetmelik çıkaramayacak
belediyeler için referans niteliğinde
verilen emsal harici alanlar, artık %30
sınırı içinde kalmak kaydıyla yöresel
koşullar dikkate alınarak idarelerce
değiştirilebilecektir.
23’üncü maddenin 2’nci fıkrası ile;
otopark sorununu azaltmak amacıyla
ön, yan ve arka bahçe altlarının da
otopark yapılabilmesine imkan sağlanmıştır.
-YATAK ODASI ZORUNLULUĞU
29’uncu maddenin 1’inci fıkrası
ile; Özellikle ticaretin yoğun olduğu
yerlerde, 1+0 tabir konut tabir edilen
ancak gerçekte ofis olarak kullanılan
binalarda, asgari konut şartlarının
sağlanması ve aile yapısının korunması amacıyla en az 1 yatak odası
zorunluluğu getirilmiş ve böylece 1+1
den daha küçük konutların yapılması
önlenmiştir.
59’uncu maddenin 2’nci fıkrası ile;
Mantolama tabir edilen ve bina kabuğunun yalıtımı ve pencere değişimi
uygulamaları, binanın taşıyıcı sistemini olumsuz etkilemediğinin rapor-

lanması, fenni mesuliyetin üstlenilmesi kaydıyla yapı ruhsatından muaf
tutulmaktadır.
-GÜNEŞ ENERJİSİ SİSTEMLERİ
Yine 59’uncu maddenin 2inci fıkrası
ile; binanın kendi ihtiyacı için olan ve
taşıyıcı sistemi etkilemeyen güneş
kaynaklı yenilenebilir enerji sistemleri
(Güneş Enerjisi Panelleri) uygulamaları da ruhsattan muaf tutulmaktadır.
-KAZI İZNİ
59’uncu maddenin 3’üncü fıkrası
ile; Özellik arz eden yapılarda inşaat
ruhsatı beklenmeden mimari proje
onayına müteakip kazı izni verilmesi
imkanı getirilmiştir. Bu sayede özellikle büyük yatırımlarda tüm projelerin
hazırlanması ve ruhsatın düzenlenmesi için geçen 3-4 ay gibi bir süre
zarfında kazı imalatları yapılabilecek,
yatırımcı büyük br zaman kazanacaktır.
-YÖRESEL ŞARTLAR
69’uncu maddenin 1 ve 2. Fıkraları
ile getirilen yenilikle; yönetmeliğin
temel ilkeleri değiştirilmemek kaydıyla
İl ve Büyükşehir Belediyelerinin kendi
Yönetmeliklerini hazırlayabileceklerdir. Bu sayede Belediyelerin yöresel
şartlarına göre uygulama yapmalarına
imkân tanınmaktadır.
Özel mülkiyete tabi arsa ve
binalarda fenni mesuliyeti üstlenilmek, BTK güvenlik sertifikası alınmak
kaydıyla, yer seçim belgesi ile -ayrıca
ruhsat alınmadan- elektronik haberleşme istasyonu kurulabilmesi.
-ESKİ YÖNETMELİĞE UYUM
Geçici 3’üncü maddenin 1inci fıkrası
ile; Yeni Yönetmeliğin 1 Ekim 2017
itibariyle yürürlüğe girmesi ilkesi getirilmiş olup, muhtemel mağduriyetleri
önlemek amacı ile bu tarihten önce
yapılmış olan ruhsat başvurularının
eski yönetmeliğe göre sonuçlandırılma imkanı sağlanmıştır.

Bakan Özhaseki: “Çıkardığımız
imar yönetmeliğinin temel amacı,
imarı disipline etmek ve hak kayıplarının önüne geçmektir”
Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, “Planlı Alanlar İmar
Yönetmeliği’ne yönelik değerlendirmeler” üzerine bazı açıklamalarda bulundu.
Yönetmelikte, imarın disipline edilmesi
dışında başka bir amacın bulunmadığını dile getiren Bakan Özhaseki, mevcut
yönetmeliğin 2013’te çıkarıldığını bazı
müteahhit grupların talepleri üzerine
de dört kez uzatıldığını belirtti. Özhaseki, bu senenin başında bütün belediye
başkanları ve sektörün ileri gelenleriyle
yaptıkları görüşmeler neticesinde yönetmelik değişikliğine gittiklerini hatırlattı.
Tek tip bir yönetmelik de çıkarmamak adına imarın anayasası olarak
gördükleri kuralları bakanlık olarak
belirlediklerinin altına çizen Özhaseki,
şehirlerin coğrafi iklimlerine göre değişebilecek kuralları ise belediyelerin
kendilerinin belirlediğini aktardı.
Açıklamalarında ‘Her şehrin imar
yönetmeliği ayrı olsun diye bir karar aldık’ diyen Özhaseki, bu kararın da olumlu bir karşılık bulduğunu söyledi.
Özhaseki, 30 büyükşehir belediyesine tek tek yazı yazarak, imar yönetmeliğiyle ilgili teklif istediklerini dile
getirerek, “Gerek müteahhitler, gerek
mimarlar grubu, gerekse dışarıda bu
işin içerisinde yer alan 50’ye yakın sektör temsilcileriyle yaptığımız toplantılar
neticesinde birtakım kurallarda hemfikir olduk, oybirliğiyle bunu gerçekleştirdik. Başta İstanbul ve Ankara Büyükşehir belediyelerimiz olmak üzere birçok
belediye buna katkı sundu. Çünkü kendi
şehirleriyle yaşanan sıkıntıları onlar biliyorlar.” ifadelerini kullandı.
-YÖNETMELİK ŞART
Planlı Alanlar İmar Yönetmeliğine
neden ihtiyaç duyulduğu konusunda

ise Bakan Özhaseki, şu değerlendirmeyi yaptı: “Bu konuda müthiş istismarlar
var. Bu istismarların önüne geçmek
lazım. 100 metrekarelik bir ev yapma
hakkı olan birisi bizim yönetmeliklerden
kaynaklanan bir takım boşluklardan istifade ederek, bunu 250 metrekareye
kadar çıkarabiliyordu. Mesela bu 100
metrekarelik evin içerisine 50 metrekarelik bir mescit çiziyordu. Bu imardan
sayılmıyordu. Evin içerisinde mescit
olur mu? Olmaz. Ben hiçbir evin içerisinde özel bir mescit görmedim. 50-60
metrekarelik balkonlar çiziyorlardı. 5060 metrekarelik balkon olur mu? Olmaz. Daha sonra kapatmaya hazır hale
getiriyorlardı. Kış bahçeleri dediğimiz
bahçeler icat ediyorlardı. Bunları, böyle
böyle istismar ettiler ki bunun tadı kaçmıştı, büyük bir haksızlığa dönüşmüştü.
Haksızlıkların getirdiği de müthiş bir
adaletsiz ortam doğmuştu. Rekabet
doğru bir şey ama çok adaletsiz bir ortam doğmuştu. Bütün bu istismarların
ve haksızlıkların önüne geçebilmek için
bizim bunu yapmamız gerekiyordu.”
Çevre ve Şehircilik Bakanı Özhaseki,
kamu yararını gözeterek ve imara çeki
düzen vermek adına yönetmeliği çıkardıklarını vurgulayarak, “Geçenlerde
bu konuyla ilgili birkaç beyanatım oldu.
Konuyu başka yere çektiler. Kastım şu,
şehirlerin imarları artık denetimsiz ve
bu boşluklardan kaynaklanarak birçok
kötülüğe kapı açıyor insanları rahatsız
ediyor, adalet duygularını sarsıyor ve
birçok dedikoduya da sebebiyet veriyor. Belediye başkanı arkadaşlarımız da
haksız yere eleştirelere maruz kalıyorlar.” diye konuştu.
Bazı yapılarda bahçeye açılan zemin
katların ticari alana çevrildiğini ifade
eden Özhaseki, bu durumun da haksızlığa sebebiyet verdiğini dile getirdi. İmardaki çarpıklıkları ve haksızlıkların önüne
geçmek için uzun süren çalışmaların
yapıldığının altını çizen Özhaseki, bu çalışmalar neticesinde de başta İstanbul
ve Ankara Büyükşehir belediyeleri, ileri
gelen ilçe belediyelerinin de teklifleri ve
olumlu görüşleriyle yönetmeliğin çıkarıldığını bildirdi.
-BİR ARAYA GELECEĞİZ
Burada bazı grupların rahatsız olduğunu görmenin kendilerini üzdüğünü
ifade eden Özhaseki, “Çünkü onlar da
geldiler fikirlerini aldık, onları da dinledik. Gazetelere yansıyan eleştirilere
baktığımız zaman bir kısmında yanlış
anlamaların olduğunu, bir kısmını iyi
okumadıklarını bir kısmının da bilgi sahibi olmadıklarını gördük. Keşke gazetelerle bunu paylaşmasalardı gelseler
tek tek yüz yüze bunları anlatsaydık.”
değerlendirmesinde bulundu.

Hazırlanan yönetmelikte vatandaşın
lehine ve hayatını kolaylaştırabilecek
her türlü hükmü getirdiklerinin belirten
Bakan Özhaseki, “Arkadaşların eleştirilerini tek tek dikkate aldık. Bunu söyleyen sektör temsilcilerini çağırıp bunu
anlatacağız. Bizim amacımız onlarla
kavga etmek ve polemiğe girmek değil
en azından bizim yaptıklarımı anlasınlar istiyoruz. Çağırıp onlara anlattığımız
zaman bize hak vereceklerdir. Onların
bir iki tane ciddi talepleri var birisi mesela ruhsat alıp işe başlamışlar binalar
yapılırken mahkemelerden iptaller çıkmış. Bir hak kaybı olduğundan bahsediyorlar doğru. Bu konu yönetmelikle düzenlenebilecek birşey değil. Bu konuyu
ben bakanlar kurulunda izah ettim haklı
görüldü bir kanun meselesi ve onların
haklarını koruyacak şekilde kanun çıkacak yakında. Arkadaşlar bu yönetmelik
sanki o tür taleplerine cevap vermiyor
gibi görüyorlar ama öyle değil.” şeklinde konuştu.
Yatırımların önünün kesileceği yönündeki eleştirilere karşılık Bakan Özhaseki, şunları kaydetti:
“İnşaat sektörünün önünün açılabilmesi için bizim hazırladığımız bir on
maddelik bir eylem raporu var. Bakanlar Kurulunda bunu sunduk. İnşaat sektörünü coşturacak, hızlandıracak bütün
tedbirleri aldık, yakında bunun kanunları da çıkacak. Şu anda bizim imarı disipline etmek dışında hiçbir amacımız
yok. Hoyratça, haksızca kullanılan, istismara sebebiyet veren, imar çarpıklığı ve düzensizliğinin önüne bir disiplin
mekanizması bizim getirdiğimiz. Hiçbir
hak kaybı yok. Böyle birşey söylemek
doğru değil. Bir yanlış anlamadan kaynaklanıyor, biz arkadaşlarımızı yeniden
davet ederiz. Orada tek tek bu konuları
anlatırız kendilerine haklı talepleri varsa zaten getirir koyarız. Burada biz haklı
taleplerin önünü kesmek için oturmadık, bu işleri kimseye eziyet olsun diye
de yapmıyoruz.”
Dikey yapılaşmanın önünü geçmek
için de gayret ettiklerinin altını çizen
Özhaseki, taban alanda daha yaygın
bir şekilde kullanabilecekleri ortam
sağlamak için de hükümler yazdıklarını bunları önümüzdeki günlerde tek
tek anlatacaklarını söyledi. İmardaki
sınırsız şekildeki kullanım hakkının dünyanın hiçbir yerinde verilemeyeceğini
belirten Özhaseki, “Onun disipline edilmesi lazım. İmarda yüz metrelik hakkını 250-300’e çıkaracak şekilde bunu
kullanamazsınız. Bunu yönetmelikte
yapamazsınız yapıldığı zaman da dışarıda gördüğümüz imar sıkıntıları ortaya
çıkar. Yüzde 30’luk sınırlama hakkı geldi
tartışma en çok oradan çıkıyor. Onlarla
bir kere daha görüşeceğiz.” dedi.
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THK, Avrupa’nın en büyük özel uçak
yangın hava söndürme filosuna sahip
“İstikbal Göklerdedir” öngörüsünden hareketle 16 Şubat 1925’de “Türk Tayyare Cemiyeti” adıyla kurulan Türk Hava Kurumu (THK) Avrupa’nın en büyük özel uçak Yangın Hava Söndürme Filosuna sahip.
uçağını, kendisinin de ikinci uçağı olan “Vecihi XIV”ü inşa
etti. Pilot Vecihi Hürkuş kendi atölyesinde ürettiği uçakla
Ankara’dan havalanarak küçük bir Türkiye turu yapmayı
başardı.
10 Temmuz 1936’da İnönü Planör Kampı, 1937’de açılan
Etimesgut Motorlu Uçuş Kampı ile birlikte peşpeşe paraşüt, planör, motorlu uçuş ve model uçak okulları açıldı.

SMMM. Mustafa Cintaş
Türk Hava Kurumu Gölcük Şube Başkanı

V

atanımızın ve milletimizin kurtarıcısı, Cumhuriyetimizin Kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal
Atatürk’ün “İstikbal Göklerdedir” öngörüsünden
hareketle 16 Şubat 1925’de “Türk Tayyare Cemiyeti” adıyla
kurulmuştur. Cumhurbaşkanı, Başbakan, Kuvvet Komutanları Ankara Valisi THK’nun doğal üyeleri, Cumhurbaşkanı ve Bakanlar Kurulu’nun manevi koruyucuları olduğu
THK,’nın İllerde valiler, ilçelerde kaymakamlar onursal
başkanlarıdır.
Türkiye’de havacılık sanayisini kurmak, havacılığın askeri, ekonomik, sosyal ve siyasal önemini anlatmak, askeri,
sivil, sportif ve turistik havacılığın gelişmesini sağlamak;
bütün bunlar için gerekli araç ve gereci hazırlamak; personeli yetiştirmek ve uçan bir Türk gençliği yaratmak amacı ile kurulan Türk Hava Kurumu, havacılığı Türk milletine
sevdirmeyi amaçlıyor.

- Kilometre taşları:

23 Nisan 1926’da Türk Havacılığının gereksinimi olan
teknik personelin eğitilmesi amacıyla “Tayyare Makinist
Mektebi” hizmete açıldı.
Kurtuluş Savaşı’ndan sonraki 10 yıl içinde 351 adet uçak
satın alınarak Türk Silahlı Kuvvetleri’ne bağışlamıştır.
1930 yılında Pilot Vecihi Hürkuş Kadıköy’de, bir keresteci dükkânını kiralayarak, 3 ay gibi bir sürede, ilk Türk sivil
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Planör bilgisi verilirken (genel)

Yine 1937 yılında yapılan Ankara ve İzmir Paraşüt kuleleri, binlerce gencimi biraraya getirdi.
Türk Hava Kurumunun planör eğitimleri için gerekli
olan planörler, Kurum’ un Akköprü Atölyesi’nden sağlanmıştır. Bu atölyede 1940 yılına kadar yüzlerce planör üretimi, motor ve planör onarımları yapılmıştır.
1940 yılı sonlarında ise Akköprü’de sınırlı bir kadroyla
çalışan atölye fabrika haline getirildi ve burada İngiliz Miles Magister eğitim uçaklarının montajına başlandı.
1939-1941 yılları arasında 2. Dünya Savaşı öncesi Genelkurmay Başkanlığı’nın da isteğiyle Etimesgut Uçak Fabrikası kurulmuştur.
1944 yılında üretime başlayan ve çok geniş kapsamlı bir
girişim olan Etimesgut Uçak Fabrikası’nda, Magister uçaklarının yanı sıra, THK-1, 3, 4, 7, 9, 13 planörleri ile THK-2, 5
ve 10 tiplerinde eğitim, sağlık ve nakliye uçakları üretildi.
Ülkemizde ilk uçak motor fabrikası 1942 yılında Türk
Hava Kurumu tarafından Atatürk Orman Çiftliği’nde kuruldu. Fabrikanın çalışmaları 1951 yılına kadar sürdü ancak
dönemin getirdiği koşullar nedeniyle aynı yıl Makina ve
Kimya Endüstrisi’ne devredildi. Bu fabrika 1952’de tamamen kapatılarak Türk Traktör Fabrikasına devredildi.
THK’nın 1925’ten bu yana havacılığın çeşitli dallarında
yetiştirdiği Türk gençleri sadece sportif faaliyetlere katılmakla kalmadı, yurt savunmasında da etkin rol aldı. Bunun
en canlı örneği 1974 Kıbrıs Barış Harekâtında görüldü. Hava

İndirme Harekâtına, o dönemde askerlik görevini paraşütçü olarak yapan kurumun yetiştirdiği gençler katıldılar.
1980’li yıllardan sonra THK sportif havacılık konusunda, 1990 yılından sonra da uluslararası ilişkilerde büyük
gelişmeler kaydetti. 1985 yılında havadan yangın söndürme faaliyetlerine başlayan Kurum, FAI Genel Kurul ve Komisyon toplantılarında da etkili bir politika izleyerek Türk
Hava Kurumu ve Türkiye’yi ön plana çıkardı.
Mevcut olan planör, paraşüt, ve model uçak okuluna
ilave olarak 1996 yılında bünyesinde balon, yelken kanat
ve yamaç paraşütünün bulunduğu Çok Hafif Hava Araçları
Okulu kuruldu.
2010 yılında THK’nın tüzüğünde belirtilen amaç ve görevlerin yerine getirilmesi için havacılığı Türk Milletine benimsetmek ve sevdirmek üzere ilmi, teknik, ticari, turistik,
sportif, havacılık, eğitim, sağlık, kültürel ve sosyal alanda
faaliyette bulunmak üzere uzay ve uydu çalışmaları yapmak amacıyla THK Havacılık Vakfı kuruldu.
2011 yılında Türkiye’nin havacılık ve uzay bilimleri alanında ilk ve tek ihtisas üniversitesi olan Türk Hava Kurumu Üniversitesi sektörde ihtiyaç duyulan nitelikli yetişmiş
personel ihtiyacını karşılamak için kuruldu. Üniversite, 3
şehirde toplam 4 yerleşkede hizmet vermekte olup, bünyesinde bulunan 77 adet son teknoloji donanımlı uçak ile
Türkiye’nin havacılık eğitiminde en büyük filoya sahip üniversitesi. Ayrıca filosunda barındırdığı uçakların çeşitliliği
sayesinde öğrencilerine kaliteli ve değişik tecrübeler sunuyor.

- THK neler yapıyor?

Pilotaj eğitimleri:
Türkiye’nin “Havacılık Federasyonu” yetkisini taşıyan
Türk Hava Kurumu; Ankara ve İzmir’de uluslararası kalite
standartlarında hizmet veren eğitim merkezlerinde ticari
pilot eğitimi ile amatör ve sportif havacılık aktivite ve eğitimleri gerçekleştirmektedir. Kurulduğumuz günden bu
yana havacılık sektörüne 7 bine yakın ticari pilot kazandırmıştır.
Havadan yangın söndürme:
Avrupa’nın en büyük özel uçak Yangın Hava Söndürme
Filosuna sahip olan Türk Hava Kurumu, yurtiçi ve yurt dışında orman, sanayi ve şehirlerdeki yangınlara anında mü-

Yangın söndürme
uçağı

dahale etmektedir. On yıllara dayanan tecrübesi ile sadece
birkaç ülkede yapılabilen gece uçuşlarını da başarıyla gerçekleştirmektedir
TC. Orman Bakanlığı ve Orman Genel Müdürlüğü ile koordineli olarak; 25 yıldır yaklaşık 17 bin saat yangın sön-

dürme uçuşu gerçekleştirmiş, başta Antalya, Bodrum,
Çanakkale, İstanbul ve İzmir olmak üzere 2 binin üzerinde
orman yangınına başarı ile müdahale etmiştir. Gerek yurt
içi gerekse yurt dışı görevlerde sadece orman yangınlarına değil olası bir yangın felaketi durumunda oluşabilecek
afetlere havadan başarı ile müdahale edebilecek kapasite
ve tecrübeye sahiptir.
Hava ambulans:
Tüm Türkiye’ de Dünyanın en modern ambülans helikopter filolarının birine sahip olarak ülkemizin 17 noktasında hava ambülans helikopter hizmeti veren THK, hava
ambulansında bulunan sabit ve taşınabilir medikal malzemeler, doktor, yoğun bakım hemşiresi veya anestezi
teknisyeninden oluşan ekip ile her türlü tıbbi müdahalenin
7/24 yapılabileceği hava ambülansı hizmeti ile organ nakli
hizmeti vermektedir.
Hava taksi:
Türkiye’deki tüm havaalanları ile Avrupa, Orta Doğu,
Asya ve Afrika’daki pek çok merkeze ya da havaalanlarına
tek uçuş ile hava taksi hizmeti gerçekleştirmektedir.
Spor ve eğitim uçağı üretimi:
Türkiye’nin ilk Sivil Spor ve Eğitim Uçağı Şirketi olan THK
Uçak İmalat çeşitli hava platformlarının tasarım ve üretimi, montajı, sertifikasyonu ve satış-pazarlaması konusunda da faaliyet göstermektedir. Uçuş eğitimlerinde ve hobi
amaçlı uçuşlarda kullanılabilecek bir “Hafif Spor Uçak” tasarım ve üretimi yapılmaktadır. THK Uçak İmalat, Türkiye’
de hafif spor uçak alanında ilk uçağın üretimini “Türkkuşu
T 19-A Projesi” ile gerçekleştirmiştir.
Uçak bakım, onarım hizmeti:
Sivil havacılık sektöründe sahip olduğu üst seviyeli teknik alt yapı ve uçak avionik-mekanik sistem bakım
kabiliyetleriyle hava araçlarının bakım, onarım ve modernizasyonunu yapan THK, kendi personelinin ve bağımsız
havacılık kuruluşlarının personelinin eğitim ve lisanslandırma faaliyetlerini yürütmektedir. CESSNA 172, 206, 208,
402, 421, BOMBARDIER CL-215, PIPER PA42-720, PZL-140
WILGA 35, 80, SLINGSBY T-67 M200, DROMADER M-18,
EC-135, BOEING, AIRBUS‘ların bakım hizmetini gerçekleştirmektedir.
Ayrıca, Isparta Süleyman Demirel Havalimanında bulunan iki hangarında uçak bakım ve boyama hizmetleri vermektedir.
Sportif havacılık:
Türk Hava Kurumu; dünyada ücretsiz amatör ve sportif
havacılık kursları düzenleyen tek kurumdur.
a-Model Uçak
b-Yamaç Paraşütü
c-Yelken kanat
d-Microlight
e-Paraşüt
f-Balon
eğitimlerini gençlerimize ücretsiz veriyoruz.

- Türk Hava Kurumu Gölcük Şubesi faaliyetlerimiz:

Türk Hava Kurumunun toplumda yeteri kadar tanıtılmadığı, olmsuz algı oluştrulduğu izlenimlerimizden hareketle Türk Hava Kurumunu toplumun her kesiminde tanıtmak
üzere kendimize bir yol haritası belirledik ve ilk iş olarak;
Gençlerimizin; milletini ve ülkesini seven, çevre bilinci
yüksek, sosyal sorumluluk anlayışı gelişmiş, iyi vatandaş
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lar olarak yetiştirmek, Türk Hava Kurumu’nu ve havacılık faaliyetlerini tanıtmak, sevdirmek, havacılık ve uzay
bilimi ile ilgili projeler üretmek ve gelişen havacılık sektöründe temel eğitimlerini almış bireyler kazandırmak, gençlerin bu alanlardaki bilgilerini arttırarak sosyal yönleri ve
ahlaki değer yargıları güçlenmiş topluma yararlı bireyler
olarak yetişmelerini sağlamak amacıyla kurulan ve yaşları
11 ila 22 arasında değişen Türk Hava Kurumu Gölcük Şubesi
Genç Kanatlar Topluluğunu oluşturduk.
2010 yılı Haziran ayı içerisinde Muhtarlarımız ve üyelerimizin de katıldığı İnönü Havacılık Eğitim Merkezine ziyaret gerçekleştirdik. Bu ziyarette Üyelerimiz ve Muhtarlarımız Türk Hava Kurumundan Sportif Havacılık eğitimi alan
gençlerimizin çalışmalarını yerinde izleme, Gökyüzüne kanat açmalarını zevkle izleme imkanı buldular.
2011 yılı Temmuz ayı içerisinde Genç Kanat üyelerimizin
katıldığı İnönü Havacılık Eğitim Merkezine ve Eskişehir Açık

İnönü T.H.K.havacılık eğitim merkezi girişi

Hava müzesine ziyaret gerçekleştirdik. Bu ziyarette Genç
Kanat Üyelerimiz Türk Hava Kurumundan Sportif Havacılık
eğitimi alan gençlerimizin çalışmalarını yerinde izleyerek
kendi tercihlerini belirleme imkanı buldular.
2012 Yılı Aralık ayı içerisinde Gölcük İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı Lise son sınıf öğrencileri ile Türk Hava Kurumu Üniversitesine gezi planladık ve Ünivesitenin Etimesgut yerleşkesinde üniversite dershanelerini, uçak bakım

Üniversite ziyareti

ve onarım uygulama derslerini yerinde gördük, Türk Hava
Kurumu ve Türk Hava kuvvetleri Uçak müzelerini gezerek
öğrencilerimizin hedef planlamalarına farkındalık yarattık.
Bu ziyaret neticesinde bir öğrencimiz 2013 yılında yapılan
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üniversite sınavındaTürk Hava Kurumu Üniversitesini kazandı ve halen İzmir/Selçuk Yerleşkesinde öğrenimine devam etmektedir.
2010/2014 yılları arasında (14/22) yaş gurubu 156 Genç
Kanat Üyemize Eskişehir İnönü Havacılık Eğitim Merkezimizde Sportif Havacılık Eğitimlerinden; Serbest Paraşüt,
Yamaç Paraşütü, Yelken Kanat Planör, Radyo Kontrollü
Model Uçak ve Roket eğitimi verdik.
Türk Hava Kurumu Ülkemizin tanıtımında Uluslararası
Havacılık Federasyonu (FAI) ile genç ressamlar, resim yarışmaları, sportif havacılık dallarında uluslar arası yarışmalar ve uluslararası hava öğrenci mübadele kapsamında
yurt dışına öğrenci göndermektedir. Sınavı kazanarak yurt
dışına gitme hakkı kazanan öğrencilerin, ulaşım giyim, üniforma, yeme içme ve konaklama gibi tüm giderleri Türk
Hava Kurumu tarafından karşılanmıştır. Genç Kanat Üyelerimiz İsrail, Kanada ve Hollanda’da eğitimlerini tamamlamışlardır.
Kocaeli genelinde sadece Gölcük Şubemiz üyelerinin
sınavı kazanarak hem şubemizi hem Kocaeli’yi hemde
Türkiye’yi temsil etmeleri şubemiz adına sevindirici ve gurur verici bir faaliyettir.
2010 yılından itibaren Türk hava Kurumu Gölcük şubesi
faaliyet alanı Gölcük ve Karamürsel ilçelerimizdeki okullarımızda havacılık kolu oluşturarak, Gölcük Halk Eğitim Müdürlüğü ile işbirliği yaparak halka açık Model uçak kurslarımızla 750 den fazla öğrenci ve vatandaşımıza model uçak
eğitimi verdik. Eğitimlere katılan bütün kursiyerlerimize
Gölcük ve Karamürsel Kaymakamlığı ile müşterek hazırladığımız törenlerle kursiyerlerin almış oldukları Havacılık
Eğitim dalında uluslararası geçerliliği olan sertifika ile sertifikalandırdık.
Türk Hava Kurumu Gölcük Şubesi olarak Kaymakamlık,
Belediye, Donanma Komutanlığı tarafnıdan hazırlanan bütün etkinliklere katılarak tanıtım stantları ve Model Uçak
Eğitim proğramı hazırlayarak etkinliklere destek sağladık.
2017 yılı içerisinde Türk Hava Kurumu Gölcük Şubemiz
sosyal sorumluluk projesi kapsamında Gölcük ve Karamürsel Kaymakamlığı, İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri ile müşterek Ortaöğretim Kurumlarında; havacılık faaliyetlerini tanıtmak, sevdirmek, havacılık ve uzay bilimi ile ilgili projeler
üretmek ve gelişen havacılık sektöründe temel eğitimlerini
almış bireyler kazandırmak, gençlerin bu alanlardaki bilgilerini arttırarak sosyal yönleri ve ahlaki değer yargıları
güçlenmiş topluma yararlı bireyler olarak yetişmelerini
sağlamak amacaylı 11-18 yaş aralığındaki öğrencilerimize
40 dakika süreli Tanıtım Proğramı yaparak ve farkındalık
yaratmak için çalışma başlattık ve 2017 yılı Mayıs ayı içerisinde 23 okulda tanıtım ve eğitim seminerleri verdik.

[etkinlik ►

Mustafa Bağdiken Zaman Tünelinden
Fotoğraf Sergisi’nin 2’ncisi KSO’da sergilendi
Kocaeli’nin yerel medyasına uzun yıllardır önemli
katkılar sağlayan ve uzun bir dönem Hürriyet ve Doğan
Grubu’nun Bölge Müdürlüğünü üstelenen gazeteci Mustafa Bağdiken, Çarşı Reklam organizasyonuyla Wellborn
Luxury Hotel’de Zaman Tünelinden Fotoğraf Sergisi’ne
adlı sergi düzenlemişti. Bağdiken, 43 yıllık meslek hayatında önemli yer edinen, çoğunluğu Türk siyasetinin önemli isimlerinden oluşan 50’ye yakın fotoğrafının
2’ncisini ise Kocaeli Sanayi Odası Sergi Salonu’nda halkımızın beğenisine sundu.
Sergide Bağdiken’in kızı ve aynı zamanda meslektaşı Şive Bağdiken başta olmak üzere İl Kültür Turizm

Müdürü Adnan Zanburkan, SGK İl Müdürü Nurettin Nacar,
İŞKUR İl Müdürü Ulvi Yılmaz ve dostları yer aldı. Serginin
açıldığı saatlerde yapılan Kocaeli Sanayi Odası Haziran Ayı
Meclis Toplantısı’na katılan Vali Hasan Basri Güzeloğlu
ve KSO Başkanı Ayhan Zeytinoğlu da toplantının ardından
Bağdiken’in sergisini ziyaret etti. Gazeteci Mustafa Bağdiken, dostlarının ısrarı üzerine binlerce film arasından seçtiği 50’ye yakın fotoğrafını sergiledi. ‘Zaman Tünelinden
Fotoğraf Sergisi’ne adını verdiği sergide Türk siyasetinin
önemli isimlerinin fotoğrafları sergiyi izleyenleri gülümsetti. Sergi, 23 Haziran Cuma gününe kadar ziyarete açık
tutuldu.

KSO emektar çalışanı Gülten Erdem’i uğurladı

K

ocaeli Sanayi Odası’nın en
kıdemli
elemanlarından
santral Operatörü Gülten
Erdem, 1 Temmuz 2017 tarihi itibarı ile emekli olarak yeni bir yaşama
başladı.
1990 yılında Kocaeli
Sanayi
Odası’da göreve başlayan Gülten Erdem ,2010 yılında Emekliliğini hak ettikten sonra çalışma hayatına devam
etti. Evli olan ve biri kız biri erkek 2
çocuk annesi olan Erdem, başarılı bir
çalışma hayatı sonrası Temmuz ayı
başında emekli olmaya karar verdi.
Gülten Erdem’e bundan sonraki yaşamında mutluluk ve sağlık dileklerimizi iletiyoruz.
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Alper Kanca: Türk otomotiv tedarik sanayi

Hindistan ve İran’a yöneldi

“Türkiye’nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu” araştırmasının sonuçlarına yönelik açıklamalarda
bulunan Alper Kanca, “TAYSAD olarak yaklaşık 23 milyar dolar iş hacmi, 8 milyar dolar doğrudan ihracata ve 150 binin üzerinde istihdama sahip köklü bir sivil toplum kuruluşuyuz. 2010
yılında ISO 500 listesinde 39 TAYSAD üyesi kuruluş yer alırken, 2016 yılında bu sayı 48 üyeye
ulaştı. 2017 yılına yönelik hedeflerimizden biri de üye sayımızı artırmak ve listeye daha fazla üye
kuruluşumuzla dahil olmak” dedi.
Türk Otomotiv Tedarik Sanayi için
potansiyel barındıran iki ülkeyi yakın
markaja aldıklarını söyleyen TAYSAD
Başkanı Alper Kanca, “Otomotiv tedarik
sanayinin temsilcileri olarak atacağımız
adımlarda temel belirleyicimiz ‘istikrar’
ve ‘satın alma gücü’ oluyor. Bugünkü
tabloya baktığımızda, İran ve Hindistan
gücümüzü göstereceğimiz potansiyel
pazarlar olarak öne çıkıyor” dedi.
TAYSAD Başkanı Alper Kanca, Avangarde Hotel’de gerçekleşen iftar yemeğinde uluslararası alanda yaşanan
rekabete dikkat çekmek ve farklı ülkelerdeki pazar fırsatlarını değerlendirmek
amacıyla basın mensupları ile bir araya
geldi. Toplantıda Hindistan temaslarına
ilişkin bilgi aktaran Alper Kanca şunları
söyledi:
“TAYSAD üyelerinden oluşan heyet
Hindistan’daki ana sanayi firmalarına
bir ziyaret gerçekleştirdi. Hindistan pazarı hakikaten istikrarlı bir büyüme göstermekte ve bizim için iyi bir potansiyel
içermekte. Bugün Hindistan’ın bulunduğu noktayı değerlendirecek olursak;
Hindistan 2,25 trilyon dolarlık ekonomisiyle, satın alma gücü paritesi açısından
dünyanın en büyük üçüncü ülkesi konumunda. 2015–2016 arasında Gayrisafi
Yurt İçi Hâsılası yüzde 7,6 artış gösterdi.
Bu sonuç Hindistan’ı dünyanın en hızlı
büyüyen ekonomisi yaptığı gibi yukarı yönlü ivmesinin de sağlamlaşması-
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nı destekliyor. Uluslararası Para Fonu
(IMF) Hindistan ekonomisindeki bu hızın
2020’ye kadar süreceği öngörüsünde
bulunuyor.
Hindistan, aynı zamanda dünyanın
en büyük motorlu araç üreticilerinden
ve pazarlarından birisi. Verilere göre
2016 yılında ülkede motorlu araç üretimi
yüzde 8 artarak 4,5 milyon adede yükselmiş durumda. Hindistan’da şu an her
1000 kişiye 22 motorlu araç düşüyor.
Ülkenin araç parkı da her geçen gün büyüme gösteriyor ve 2017 yılı itibari ile 40
milyon adedin üzerine çıkacağı tahmin
ediliyor. Buna rağmen, kalabalık nüfusa
oranla araç sahipliği hala oldukça düşük
seviyede. Dolayısıyla gelecek yıllarda
pazarın gelişmeye açık olduğunu söyleyebiliriz.
2016 yılı OICA verilerine göre iç satışlar ise 3,7 milyon adet düzeyinde,
2017’de bu rakamın 4 milyon adedi aşması bekleniyor. Binek otomobil pazarında en büyük payı yüzde 44 ile Maruti
Suzuki alırken; Mahindra yüzde 9,4 ve
Tata yüzde 4,9’luk bir paya sahip. Otomotiv tedarik sanayicileri olarak bizim
bu büyümeyi göz ardı etmememiz ve
böylesine verimli bir pazarı iyi değerlendirmemiz gerekiyor.”
2017 yılının hedef pazarlarından
birisi de İran!
OIB – TAYSAD işbirliğinde ve Ekono-

mi Bakanlığı’nın katkıları ile 13 Haziran
Salı günü Bursa’da gerçekleşen Türkiyeİran Ticaret ve İşbirliği Konferansı’nda
İran’da iş yapma kültürü, İran otomotiv
sektörü, yatırım olanakları konuları masaya yatırıldı.
Konferans ile ilgili değerlendirmede
bulunan Başkan Alper Kanca şu detaylara değindi:
“Türkiye ve İran arasındaki ticari ve
ekonomik ilişkilerine değinmek gerekirse; 2016 yıllık ihracatımız 4,96 milyar
dolar, ithalatımız da 4,69 yani yaklaşık
10 milyar dolara yakın bir ticaret hacmimiz var. Çifte vergilendirmenin önlenmesi ve yatırımcılara teşvik sağlanması
anlaşmamız mevcut. İki ülke arasındaki
lojistik ilişkiler inişli çıkışlı bir seyir izliyor. Tercihli Ticaret Anlaşması 2015
yılında yürürlüğe girdi. Bu anlaşmanın
uygulanmasında bir takım problemler
yaşanıyor ancak muhteviyatın genişletilmesi için iki taraf arasında bir irade
söz konusu.
İran’ın en hızlı gelişen sektörlerinden
bir tanesi de otomotiv. Sınaî katma değerdeki payı yüzde 17, istihdamdaki payı
yüzde 13, son 15 yılda ise ortalama yıllık
yüzde 12 oranında büyümüş durumda.
30 tane üretici, bin 200’yü aşkın da tedarik firması mevcut. Tedarik sanayisinin
yıllık cirosunun 10 buçuk milyar doların
üzerinde olduğu biliniyor. Bir önceki yıl
ihracatları 150 milyon dolar, ithalatları

ise 3 milyar dolar civarında. 1000 kişiye
210 araç düşüyor ve yaşlı araç parkları
geniş. Geçtiğimiz yılki ihracatlarında binek otomobiller en önemli payı almış
durumda.
2013 yılında, İran’a yönelik otomotiv
ihracatımız ambargoların da etkisiyle
yüzde 55 gerileme göstermişti. Ancak
geçen yıl, ambargoların kaldırılması
sonrasında, İran’a olan otomotiv ihracatımız yüzde 70 artış göstererek 345 milyon USD seviyesine yükseldi. Bu rakamın 320 milyon USD’si ise tedarik sanayi
ihracatı idi. Bu yılki gerçekleşmelerin de
umut vadedici olduğunu söyleyebilir.
Ocak-Mayıs dönemindeki ihracatımız
geçen yıla göre yüzde 54 artarak 176
milyon USD’ye ulaştı.
İran ve Türkiye kültürel anlamda
benzerlikleri olan iki komşu ülke. Birbirine yakın kültürlere sahip bu iki ülkenin
birlikte daha fazla çalışması gerektiğini düşünüyorum. Amacımız karşılıklı
olarak işbirliğini, yatırımları ve ticareti
arttırmak. Biz TAYSAD olarak bölgedeki
işbirliklerimizi artırmak amacıyla bir süredir paydaş kurumlarla dirsek temasını
sürdürüyoruz.
İran tarafından verilen mesajlarda
altı önemle çizilen konu şu; İran’ın sadece bir pazar olarak konumlandırılmaması, aynı zamanda bir yatırım ortağı
olarak değerlendirilmesi. Bu noktada
İranlı üreticiler Türk meslektaşlarıyla işbirliği yapmak ve bu vesileyle kendilerini geliştirerek Avrupa pazarına açılmak
istiyorlar. Bu durum bizim uluslararası
otomotiv pazarında hatırı sayılır bir varoluş sergilediğimiz anlamına geliyor.

Ayrıca hem Ar-Ge hem de üretim konularında dünyanın en önemli üreticilerinden biri olarak kabul edildiğimizin de bir
göstergesidir.”
Otomotiv, Türkiye ihracatının
beşte birini tek başına karşılıyor
Dünya ticaretindeki daralma ve
parite gibi Türkiye ihracatını olumsuz
etkileyen faktörlere rağmen otomotiv
sektörünün başarı grafiğini sürdürdüğünü dile getiren Alper Kanca, beş aylık
ihracat rakamlarını değerlendirdi. Kanca, ”Türkiye’deki ihracatın beşte birini
otomotiv sektörü sırtlıyor. Türkiye ihracatı Ocak-Mayıs 2017 döneminde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 10
artarak 63 milyar 146 milyon USD olarak
gerçekleşti. Otomotiv sanayimizin ihracatı yüzde 23,7 artış ile ve 11 milyar 860
milyon USD’ye ulaştı. Tedarik sanayimizin ilk beş aylık ihracatı ise 3 milyar 876
milyon USD olarak gerçekleşti. Mayıs
2017 itibariyle tedarik sanayimizin toplam otomotiv ihracatımızdan aldığı pay
yüzde 32; binek otomobil ihracatının
payı ise yüzde 43 oldu” dedi.
TAYSAD’tan 48 üye ISO 500’ün
içinde yer aldı
Türkiye’deki sanayi kuruluşlarının büyüklüklerini ortaya koyarak Türk
sanayisinin gelişimini görebilmek ve
geleceğe yönelik yol haritasının belirlenmesine katkı sağlamak amacıyla
gerçekleştirilen “Türkiye’nin 500 Büyük
Sanayi Kuruluşu” araştırmasının sonuçlarına göre, 2016 yılında TAYSAD’tan 48
üye ISO 500 listesinde yer aldı.

Araştırmanın sonuçlarına yönelik
açıklamalarda bulunan Alper Kanca,
“TAYSAD olarak yaklaşık 23 milyar dolar iş hacmi, 8 milyar dolar doğrudan
ihracata ve 150 binin üzerinde istihdama
sahip köklü bir sivil toplum kuruluşuyuz. 2010 yılında ISO 500 listesinde 39
TAYSAD üyesi kuruluş yer alırken, 2016
yılında bu sayı 48 üyeye ulaştı. 2017 yılına yönelik hedeflerimizden biri de üye
sayımızı artırmak ve listeye daha fazla
üye kuruluşumuzla dahil olmak” dedi.
Mobility’nin geleceği
IAEC 2017’de konuşulacak
Bu yıl ikincisi düzenlenecek olan
IAEC (Uluslararası Otomotiv Mühendisliği Konferansı) hakkında kısaca bilgi
veren Alper Kanca “IAEC 2017, geçtiğimiz yıl olduğu gibi bu yıl da İstanbul’da;
OİB, OSD, OTEP, TAYSAD ortaklığı ve SAE
işbirliğinde gerçekleşecek.
Konferans, otomotiv endüstrisindeki son gelişmeleri gözden geçirmeyi
ve önde gelen uluslararası uzmanların
‘Mobility’nin Geleceği’ konusuna yönelik gelişmelere odaklanmayı amaçlıyor.
Bu yıl odaklanacağımız konular arasında otonom araçlar, elektro-mobility’in
geleceği, geleceğin akıllı şehirlerinde
taşımacılık, araç tasarımında üniversite-sanayi işbirliği, otomotiv endüstrisinin mühendislik eğitiminden beklentileri
yer alıyor” diye konuştu.

Kocaeli Odavizyon

51

[üretimde reform ►

Üretim Reform Paketi
Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe girdi
Kamuoyunda Üretim Reform Paketi
olarak bilinen Sanayinin Geliştirilmesi ve
Üretimin Desteklenmesi Amacıyla Bazı
Kanun ve KHK’larda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı, Resmi Gazete’de
yayınlanarak yürürlüğe girdi.
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı
tarafından sanayi ve üretime destek olmak amacıyla hazırlanan kanun getirdiği
temel yenilikler şöyle:

değişikliği işlemleri, harçlardan muaf
olacak.
İşletmelerin bu alanlardaki binaları, emlak vergisinden istisna tutulacak.
Organize sanayi bölgeleri, serbest bölgeler, endüstri bölgeleri ve sanayi sitelerinde yer alan binalara daimi olarak
emlak vergisi muafiyeti getirildiği için
kanunda yer alan benzer mahiyetteki
geçici muafiyetler kaldırılacak.

Hafta sonu çalışma ruhsatı
alınmayacak
Sanayinin Geliştirilmesi ve Üretimin
Desteklenmesi Amacıyla Bazı Kanun ve
KHK’larda Değişiklik Yapılmasına Dair
Kanun yürürlüğe girdiğinde, sanayi işletmelerinin hafta tatillerinde çalışabilmek
için belediyelerden hafta sonu çalışma
ruhsatı alma zorunluluğu kalkacak.
Sanayi Sicili Kanunu’ndaki sanayi
tanımı kapsamına, bilişim teknolojisi ve
yazılım üreten işletmeler de alınacak.

Öğretim üyelerinde yaş sınırı 75
Yükseköğretim Kurulu (YÖK), üniversitelerin ihtisaslaşmasına yönelik
çalışmalar yapacak. Yaş haddini dolduracakları tarihten önce başvurmuş olup,
sözleşme tarihi itibarıyla öğretim üyesi
kadrolarında bulunanlardan yükseköğretim kurumlarınca belirlenen bölüm
ve programlarda görevlerinde kalmalarında fayda görülenler, yükseköğretim kurumunun teklifi ve YÖK’ün onayı
ile emeklilik yaş hadlerini doldurdukları
tarihten itibaren 75 yaşını geçmemek
üzere emeklilik veya yaşlılık aylığı bağlanıncaya kadar birer yıllık sürelerle
sözleşmeli olarak çalıştırılabilecek.
Organize sanayi bölgelerinde kurulan meslek yüksekokullarında öğrenim
gören her bir öğrenci için YÖK bütçesine
bu amaçla tahsis edilen ödenekten eğitim desteği verilecek.
Bilimsel araştırma projeleri kapsamında görevlendirilecek tezli yüksek
lisans ve doktora programlarındaki öğrencilere, belirlenecek miktarlarda burs
verilecek.

Sanayi sicili
Sanayi işletmeleri, Bilim, Sanayi ve
Teknoloji Bakanlığında tutulacak sanayi
siciline kaydedilecek, üretim faaliyetine başlamadan önce sanayi siciline ön
kayıt yaptıracak. Sanayi sicilinde kaydı
olmadığı tespit edilen sanayi işletmelerine, süresinde sanayi siciline tescil ettirmeyenler için verilen idari para cezası
kesilecek.
Sanayi işletmelerinden, faaliyette
olup olmadığına bakılmaksızın sanayi siciline kaydolmayıp, düzenlemenin
yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 1 yıl
içinde sanayi siciline kaydolup sanayi sicil belgesi alanlar hariç, bu tarihe kadar
kaydolmayanlar hakkında idari para cezası uygulanacak.
İşletmelere vergi muafiyeti
İşletmelerin organize sanayi bölgeleri, serbest bölgeler, endüstri bölgeleri,
teknoloji geliştirme bölgeleri ve sanayi
sitelerinde yapacakları yatırımlarda maliyetin azaltılması amacıyla bu bölgelerdeki arsaların tahsisine ilişkin sözleşme
ve taahhütnamelerden damga vergisi
alınmayacak.
Söz konusu bölgelerde bulunan arsaların tahsisi nedeniyle şerhi gerektiren işlemleri, arsa ve üzerine inşa edilen
binaların tahsis sözleşmeleri uyarınca
tahsis edilenlere devir ve tescil işlemleri, arsa üzerine inşa edilen binaların cins
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Teknoloji transfer ofisi
Kanuna göre, yükseköğretim kurumları, Ar-Ge ve yenilikçilikle ilgili olarak
kamu, özel sektör ile işbirliği yapmak,
üretilen bilgi, yapılan buluşları fikri mülkiyet kapsamında koruma altına almak,
uygulamaya aktarmak üzere sermaye
şirketi statüsünde teknoloji transfer ofisi kurabilecek.
Devlet üniversitelerinde fiilen 6 yıl
çalışan öğretim üyelerine, yurt içi ve yurt
dışında alanıyla ilgili Ar-Ge niteliğinde
çalışmak üzere 1 yıl süreyle ücretli izin
verilebilecek. Devlet üniversitelerinin
uygulama ve araştırma merkezlerinde,
araştırma enstitülerinde sadece Ar-Ge
faaliyetlerinde bulunmak veya öğretim
üyelerinin yürüttükleri Ar-Ge kapsamındaki projelere yardımcı olmak üzere
doktora ile tıpta, diş hekimliğinde, ecza-

cılıkta ve veteriner hekimlikte uzmanlık
veya sanatta yeterlik eğitimi sonrasındaki 7 yıl içinde kalmak kaydıyla en fazla
3 yıl süreyle sözleşmeli olarak doktora
sonrası araştırmacı istihdam edilecek.
Yükseköğretim Kalite Kurulu
İdari ve mali özerkliğe sahip, kamu
tüzel kişiliğini haiz ve özel bütçeli 13 üyeden oluşan Yükseköğretim Kalite Kurulu
kurulacak. Kurul, yükseköğretim kurumlarının eğitim öğretim ve araştırma
faaliyetleri ile idari hizmetlerinin kalite
düzeylerine ilişkin ulusal ve uluslararası
kalite standartlarına göre değerlendirmeler yapacak, iç, dış kalite güvencesi,
akreditasyon süreçleri ve bağımsız dış
değerlendirme kurumlarının yetkilendirilmesi süreçlerini yürütecek.
Yükseköğretim Programları Danışma Kurulu, yükseköğretim alanındaki istihdam odaklı politikaları oluşturulacak,
geliştirecek, buna bağlı yeni açılacak
eğitim programları ve kontenjanların
planlanmasına yönelik süreçlerde öneride bulunacak.
Meslek Yüksekokulları Koordinasyon
Kurulu, meslek yüksekokulları ve programların açılmasına yönelik standartların belirlenmesi, mevcut programların
geliştirilmesi, izlenmesi, mezunların istihdamı ile lisans tamamlama süreçlerine ilişkin görüş ve önerilerde bulunacak.
YÖK, 1 Ocak 2023’e kadar, devlet üniversitelerinin fen ve mühendislik bilimleri lisans öğrencilerinin, öğrenimlerinin
son yılında bir yarıyılı özel sektör işletmelerinde, teknoparklarda, araştırma
altyapılarında, Ar-Ge merkezlerinde ya
da sanayi kuruluşlarında uygulamalı eğitimle tamamlamalarını zorunlu kılmaya
yetkili olacak. Öğrencilere, uygulamalı
eğitimleri sırasında asgari ücretin net
tutarının %35’i ücret olarak ödenecek.
Mesleki Eğitim Kanunu’ndaki “staj”
tanımı değiştirilerek, yükseköğretim kurumlarında verilen her düzeydeki alana
özgü olarak belirlenen teorik ve uygulamalı ders staj kapsamında sayılmayacak.
Yükseköğretim kurumlarında staj yapan
öğrencilere de staj ücreti ödenecek.
Yeni üniversiteler
Kanunla yeni üniversiteler kurulurken, bazı üniversitelerin de ismi değiştiriliyor.
İlke Eğitim ve Sağlık Vakfınca
Nevşehir’de Kapadokya Üniversite-

si, Ortadoğu Sanayi ve Ticaret Merkezi
Araştırma Geliştirme Eğitim Kalkınma
ve Dayanışma Vakfınca Ankara’da Ostim
Teknik Üniversitesi ile Ankara Güzel Sanatlar Üniversitesi kurulacak.
Yüzüncü Yıl Üniversitesinin adı Van
Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Acıbadem Üniversitesinin adı Acıbadem Mehmet Ali
Aydınlar Üniversitesi, Ömer Halisdemir
Üniversitesinin adı Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi, İstanbul Kemerburgaz
Üniversitesinin adı Altınbaş Üniversitesi,
Uluslararası Antalya Üniversitesinin adı
Antalya Bilim Üniversitesi olacak.
TRT bandrol oranları
Türkiye Radyo Televizyon Kurumu
(TRT) Gelirleri Kanunu’nda yapılacak değişiklikle, bandrolsüz cihaz satışı yapanlara kesilen cihaz bedeli tutarındaki idari
para cezası, bandrol ücretinin iki katına
düşürülecek, bu cihazları satın alanlara
kesilen idari para cezaları kaldırılacak.
Cep telefonları, bilgisayarlar ve tablet bilgisayarlar, taşıtlar, uydu alıcıları ve
set üstü medya kutuları için tek tek olmak üzere Bakanlar Kurulu kararına istinaden yapılan bandrol uygulamasına da
kanunla açıklık getiriliyor. Bandrol oranları; cep telefonları için %6, bilgisayar ve
tablet bilgisayarlar için %2, taşıtlarda
yer alan bandrole tabi cihazların ayrı ayrı
tevsik edilememesi halinde, imalatta taşıtın satış faturasındaki KDV matrahı,
ithalatta ise gümrük giriş beyannamesindeki KDV matrahı üzerinden kara taşıtları için %0,4, diğer taşıtlar için %0,01,
video görüntü veya ekranına bağlantı
yapılmak üzere tasarlanan televizyon
alıcıları için %10, bu cihazların dışında
kalan ve görsel, işitsel yayınları alabilen
her türlü cihazlar için %10 olacak.
Sanayici TRT payı ödemeyecek
Sanayi siciline kayıtlı işletmelerin
maliyet yüklerinin azaltılması amacıyla
üretime yönelik elektrik kullanımlarından TRT payı alınmayacak.
Oduna dayalı orman ürünü satışlarında; satış bedeli üzerinden %3’e kadar
alıcılardan tahsil edilen ağaçlandırma
fonu ile bu satışlardan %3 tahsil edilen
orman köylülerini kalkındırma fonu paylarını, sıfıra kadar indirmeye veya %3’ü
geçmemek üzere belirlemeye Bakanlar
Kurulu yetkili olacak.
Sağlık ve endüstri bölgeleri
Trabzon ve Zonguldak’ta, Bakanlar
Kurulu kararıyla kıyı dolgu alanlarda;
mevcut en iyi teknikleri kullanan endüstri bölgesi ile Hususi Hastaneler Kanunu
kapsamında kalan sağlık tesisleri hariç
olmak üzere Sağlık Bakanlığının önerisi
ve Bakanlar Kurulunca alınacak kamu

yararı kararı doğrultusunda sağlık bölgeleri kurulabilecek.
Kıyı dolgu alanlarda doldurma veya
kurutmayı yapacak ilgili idarenin valiliğe
iletilen teklifi, valilik görüşüyle birlikte
Çevre ve Şehircilik Bakanlığına gönderilecek. Bakanlık, ilgili kuruluşların görüşünü de alarak teklifi inceleyecek. Uygun
bulunması halinde ilgili idare tarafından
uygulama imar planı hazırlanacak.
Bu yerler için yapılacak planlar hakkında İmar Kanunu hükümleri uygulanacak ancak Turizmi Teşvik Kanunu ile
Endüstri Bölgeleri Kanunu kapsamında
kalan alanlardaki planlar söz konusu kanunlara göre onaylanacak. Doldurma ve
kurutma işlemleri yürürlükteki mevzuat
hükümlerine göre yapılacak. Bu araziler
devletin hüküm ve tasarrufu altında olacak, özel mülkiyet konusu olamayacak.
KOSGEB aidatları
Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri
Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB), işletmelere verilecek
destekler için belirlenen usul ve esaslar
doğrultusunda erken ödeme yapacak.
KOSGEB hesaplarına yatırılan aidat
tutarları yıllık safi gelir üzerinden alınacak. Ödenen aidat tutarlarının tespitine
ilişkin kanıtlayıcı belgeler, ilgili kurum
ve kuruluşlarca KOSGEB’e gönderilecek.
Kanıtlayıcı belgeleri zamanında göndermeyenlere, 10 bin liraya kadar idari para
cezası uygulanacak.
Özelleştirme kapsam ve programı
kapsamında, yürürlükten kalktığı için
birleştirilen kuruluşlarda çalışan ya da
istifa, emeklilik, iş akdinin feshi ve ölüm
gibi nedenlerle ayrılanların, işten ayrılmadan önce kendisinin ödemediği ancak kuruluşların ödediği sendika üyelik
aidatları ve faizleri bu kişilere rücu edilmeyecek.
OSB düzenlemeleri
Organize Sanayi Bölgesi (OSB) yer
seçimleri kararlarında, komisyondaki
herhangi bir kurum, kuruluşun olumsuz
görüş vermesi ve oy birliği sağlanamaması durumunda nihai kararı Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı verecek.
OSB alanı içinde Hazine veya kamu
kurum ve kuruluşlarına ait arazilerin bulunması halinde bu araziler, yatırımların
ve istihdamın teşvikine dair kanun kapsamındaki illerde bedelsiz devredilecek.
Diğer illerde ise harca esas değerleri
üzerinden peşin veya taksitle OSB’lere
satılacak. Yer seçiminin kesinleşmesinden sonra OSB sınırları dışında kalan
alanların planlanmasını, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı veya ilgili belediye en geç 1
yıl içinde yapacak.
Tüzel kişilik kazanan OSB’lerden,

kuruluş tarihinden itibaren 6 ay içinde
kamulaştırma işlemlerine başlayıp 2 yıl
içinde uzlaşılamayan tüm parseller için
tespit ve tescil davası açmayan veya
tüm parseller için açılan davalar neticesinde bedeli ödemeyen OSB’lerin tüzel
kişilikleri, tasfiye süreci başlatılarak resen terkin edilebilecek.
Organize Sanayi Bölgesi müteşebbis
heyeti, OSB’nin kuruluşuna katılan kurum ve kuruluşların karar organlarınca,
organlarında görevli olanlardan veya
mensupları arasından tespit edilecek 15
asıl ve 15 yedek üyeden oluşacak.
OSB’lerin su, elektrik ve doğalgaz
gelirleri haczedilemeyecek ve amacı dışında kullanılamayacak. OSB vermekle
yükümlü olduğu hizmetlerle ilgili katılımcılardan bağış alamayacak.
OSB’lere proje kredisi
OSB’lere faaliyetleri için gerekli olan
ve bakanlıkça uygun görülecek projeler
için kredi verilebilecek, finans kuruluşlarından kullanılan krediler için ise kredi
faiz desteği sağlanabilecek.
Müteşebbislere tahsis edilen arsaların tapuları, katılımcı tarafından tahsis
bedelinin tümüyle ödenmesi veya tahsis bedelinden kalan borç için teminat
mektubu verilmesi, OSB’nin kesin olarak
belirleyeceği arsa bedelleriyle yapılacak
diğer yatırımlara itirazsız katılacağına
ilişkin noter tasdikli taahhütname vermesi hallerinde tesisi üretime geçenlere
geri alım hakkı şerhi konulmadan, tesisi
üretime geçmeyenlere ise geri alım hakkı şerhi konularak verilecek.
Katılımcının yönetmelikte belirlenen
süreler içinde üretime geçmemesi ve
kredi sözleşmesinin sona ermesi durumunda, tahsis için ödenen tutar toplamının tahsis tarihinden sonraki yıllar için
yeniden değerleme oranlarına göre güncellenmesiyle elde edilen tutarın ilgilinin
banka hesabına yatırılmasını müteakip,
parsel OSB adına tescil edilecek.
OSB’ler, Bakanlıktan izin almak kaydıyla, OSB alanı içerisinde öncelikle kendi ihtiyacı olmak üzere elektrik üretim
tesisleri kurma ve işletme hakkına sahip olacak. OSB’deki katılımcılar elektrik
üretim tesisleri kurmak ve işletmek için
OSB’den izin alacak.
OSB’de yer alan kuruluşlar altyapı
ihtiyaçlarını OSB’nin tesislerinden karşılayacak. OSB’nin izni olmaksızın altyapı
ihtiyaçları başka yerden karşılanamayacak, münferiden tesis kurulamayacak.
OSB tüzel kişiliği, kanunun uygulamasıyla ilgili işlemlerde her türlü vergi,
resim ve harçtan muaf olacak.
OSB katılımcılarının enerji giderlerine dair düzenlemeler, serbest piyasa
koşullarıyla oluşmuş fiyatlara müda-
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hale edilmeksizin, Bakanlar Kurulunca
yapılacak. Atık su arıtma tesisi işleten
bölgelerden, belediyelerce atık su bedeli
alınmayacak.
OSB ve OSBÜK organ üyeleri ile personeli, kendi kusurlarından ileri gelen
zararlardan sorumlu olacak. Bu kişiler
işledikleri suçlardan dolayı devlet memurları gibi cezalandırılacak.
Görevleriyle ilgili suçlamalardan dolayı haklarında soruşturmaya başlanan
OSB ve OSBÜK organ üyeleri ile personeli, tedbiren 3 aya kadar geçici olarak
görevden uzaklaştırılabilecek.
OSB’lerde bedelsiz arsa tahsisi
Bakanlar Kurulu kararı ile belirlenen
il ve ilçelerdeki OSB’lerde yer alan parseller, tamamen veya kısmen bedelsiz
tahsis edilebilecek.
Bakanlık kredisi kullanan OSB’deki
tahsis edilmeyen parseller, en az 10 kişilik istihdam öngören yatırımlara girişen
gerçek veya tüzel kişilere tamamen veya
kısmen bedelsiz tahsis edilebilecek. Bu
durumda, tahsis edilen parselin değeri,
Bakanlık tarafından OSB’ye verilen kredi geri ödemesinden mahsup edilecek.
Düzenlemenin yürürlüğe gireceği tarihten önce gerçek ve tüzel kişilere bedelli
tahsis edilmiş parseller için ödemeler
durdurulacak ve kalan meblağ Bakanlık
tarafından OSB’ye verilen kredi geri ödemesinden mahsup edilecek.
Bakanlık kredisi kullanmayan ya da
kredi borcunu ödemiş OSB’lerden de en
az 10 kişilik istihdam öngören yatırımlara girişen gerçek veya tüzel kişilere,
tamamen veya kısmen bedelsiz parsel
tahsisi yapılabilecek. Bu durumda tahsis
edilen parsel bedeli, OSB tüzel kişiliğine
Bakanlık bütçesine bu amaçla konulacak
ödenekten ödenecek.
Yatırımcının belirlenen şartlara uymadığının veya mücbir sebepler hariç
öngörülen sürede yatırımını tamamlamadığının tespiti halinde parsel tahsisi
iptal edilecek.
OSB
tüzel
kişiliklerinin
veya
Türkiye’de yerleşik şirketlerin yetkili organlarınca karar alınması halinde yurt
dışında OSB kurulmasına, kurulmuşlara
ortak olunması ve bu OSB’lerin işletilmesine Bakanlar Kurulunca izin verilebilecek.
OSB’ler, yönetim ve hisse çoğunluğu
OSB tüzel kişiliğinde olmak ve bu bölgelerde faaliyet göstermek şartıyla gayrimenkul yatırım ortaklıkları kurabilecek.
Mer’i plana göre yapılaşan sanayi
tesislerinin bulunduğu alanlar, düzenlemenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren
bir yıl içerisinde yapılan başvuruların
valilikçe uygun görülmesi halinde OSB
olarak değerlendirilebilecek.
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Düzenlemenin yürürlüğe girdiği tarihten önce tüzel kişilik kazanan ve hiçbir
taşınmaz mülkiyeti edinmemiş OSB’lere,
kamulaştırma işlemlerine başlamayan
ve uzlaşılamayan parseller hakkında
tespit ve tescil davası açmaları için iki yıl
süre tanınacak.
Düzenleme yürürlüğe girmeden önce
OSB olarak seçilen alan içinde kalan OSB
tarafından katılımcıya devri gerçekleştirilen taşınmazların yatırım yapılmayarak
boş kaldığının tespit edilmesi halinde,
taşınmaz malikine yapı ruhsatını alması
ya da OSB’nin uygun gördüğü yatırımcıya taşınmazı devretmesi için yürürlük
tarihinden itibaren bir yıl süre tanınacak.
Bu süre içinde taşınmazın OSB’nin uygun
göreceği bir yatırımcıya devredilmemesi, yapı ruhsatı alınmaması, yapı ruhsatı
alınmış ise yapı ruhsatı tarihinden itibaren iki yıl içinde üretime geçilmemesi
hallerinde, tahsis için ödenen tutar toplamının, tahsis tarihinden sonraki yıllar
için yeniden değerleme oranlarına göre
güncellenmesiyle elde edilen tutarın ilgilinin banka hesabına yatırılmasının ardından OSB adına tescil edilecek.
Düzenlemenin yürürlüğe girdiği tarihten önce maliki bulunduğu taşınmazı
OSB olarak seçilen alan içerisinde kalan
ve üzerinde yatırım yapmayarak boş
halde bulunduran taşınmaz malikine,
yapı ruhsatını alması ya da OSB’nin uygun gördüğü yatırımcıya taşınmazı devretmesi için yürürlük tarihinden itibaren
bir yıl süre tanınacak. Bu süre içinde
taşınmazın OSB’nin uygun göreceği bir
yatırımcıya devredilmemesi, yapı ruhsatı alınmaması, yapı ruhsatı alınmış
ise yapı ruhsatı tarihinden itibaren iki yıl
içinde üretime geçilmemesi hallerinde
taşınmaz, kamulaştırma yoluyla iktisap
edilecek.
Her iki kapsamdaki taşınmazlar ile
kamulaştırma yoluyla iktisap edilen taşınmazlar, öncelikli olarak orta yüksek
ve yüksek teknolojili yatırımlara tahsis
edilecek.
Doğalgaz dağıtım şirketleri, organize
sanayi bölgelerinin talebi ve muvafakatı
ile organize sanayi bölgeleri için şebeke
ve bağlantı hattı yatırımları yaparak organize sanayi bölgelerinde dağıtım faaliyeti gerçekleştirebilecek.
Ar-Ge desteği
Yükseköğretim kurumlarının matematik, fizik, kimya ve biyoloji bölümleri
temel bilimler mezunları, teknoloji geliştirme bölgelerinde destek kapsamına
alınacak.
Temel bilimler alanlarında en az lisans derecesine sahip Ar-Ge personeli
istihdam eden Teknoloji Geliştirme Bölgeleri firmalarının, bu personele öde-

dikleri aylık ücretin o yıl için uygulanan
asgari ücretin aylık brüt tutarı kadarlık kısmı, iki yıl süreyle Bilim, Sanayi ve
Teknoloji Bakanlığı bütçesine konulacak ödenekten karşılanacak. Destek,
ilgili ayda Teknoloji Geliştirme Bölgesi
firmasında istihdam edilen toplam personel sayısının %10’unu geçemeyecek.
Bu destek, Teknoloji Geliştirme Bölgeleri
yönetici şirketlerinde istihdam edilen temel bilimler mezunu Ar-Ge personeline
de aynen uygulanacak.
Ürün toplatma
AB mevzuatı enerji verimliliği kriterlerine uygun olmayan ürünler, Ürünlere
İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve
Uygulanmasına Dair Kanun kapsamında
piyasaya arzı yasaklanabilecek ya da
ürün piyasadan toplatılabilecek.
Yapılan kontrol sonucunda ürünün
güvenli olmadığının tespit edilmesi halinde yetkili kuruluş ürünün piyasaya
arzının yasaklanmasını, arz edilenlerin
toplanmasını, kısmen ya da tamamen
bertaraf edilmesini, ürünlerin içerdiği
risklerle ilgili bilgilerin duyurulmasını
yapacak.
Üretici bu duyuruyu yetersiz görürse
ülke genelinde dağıtımı yapılan iki gazete ile yayın yapan iki televizyon kanalında ilan ederek risk altındaki kişilere duyurulmasını sağlayacak.
Piyasa gözetimi ve denetimi faaliyetleri sonucunda uygunsuz olduğu tespit
edilen ürünler için 4 bin ile 250 bin lira
arasında değişen çeşitli idari para cezaları verilecek.
Orta ve yüksek teknolojili yerli ürünlere %15 oranında fiyat avantajı sağlanarak bu konuda kamu kurumlarınca
yapılacak farklı uygulamalar engellenecek. Ayrıca yerli yazılım ürünü teklif eden
istekliler lehine de %15 oranında fiyat
avantajı sağlanması zorunlu olacak.
Endüstri Bölgeleri Kanunu
değişikliği
Endüstri Bölgeleri Kanunu’nun amacını yeniden düzenleyen Kanun, Endüstri
Bölgeleri Koordinasyon Kurulunun oluşumunu, endüstri bölgelerinin kuruluşunu, ilanını, yatırım izni sürecini, teşvik
tedbirlerini ve yönetici şirketin görev ve
yetkilerini belirleyen hükümleri de kapsıyor.
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı,
kurum ve kuruluşların veya yönetici şirketin başvurusuna istinaden veya resen
yer seçimi yapmak suretiyle endüstri
bölgelerinin kurulması önerisinde bulunabilecek. Endüstri bölgesi ilan edilen
alanlardaki araziler kamulaştırılarak
Hazine adına tescil edilecek, Maliye Bakanlığı, endüstri bölgesi olarak kullanıl-

mak üzere Bakanlığa tahsis edecek.
Endüstri bölgelerinde yatırım yapmak isteyen yerli ve yabancı gerçek ve
tüzel kişilerin Bakanlığa başvurusu üzerine ön yer tahsisi yapılacak.
ÇED mevzuatına tabi faaliyetlerden
“ÇED Olumlu” kararı veya “ÇED Gerekli
Değildir” kararı verilerek yatırımı kabul
edilen faaliyetler hakkında gerekli izin,
onay ve ruhsatlar verilmeden önce başvuruda bulunan yatırımcının, yatırımda
kullanacağı sabit yatırım tutarının binde
beşini geçmemek üzere belirlenen oran
dahilinde yatırdığı tutarı, özel endüstri
bölgelerindeki yatırımcı ödemeyecek.
Atık su arıtma tesisi işleten endüstri
bölgelerinden belediyelerce atıksu bedeli alınmayacak.
Özel endüstri bölgeleri
Üzerinde kurulu sanayi tesisi bulunan, arazi alanı 150 bin metrekareden
büyük, kurulduğu dönemde geçerli olan
imar planları uyarınca gerekli izinleri
alarak faaliyete geçmiş ve yeni yapılacak yatırım yeri için en az 50 bin metrekare tevsi imkanı sağlayan alanlar veya
üzerinde kurulu sanayi tesisi bulunmayan, 200 bin metrekareden büyük alanlar, Bakanlar Kurulunca özel endüstri
bölgesi olarak ilan edilecek.
Özel endüstri bölgesi ilan edilecek
alanlarda gerçekleştirme süresi 5 yılı
geçmemek üzere belirlenen yeniden
değerleme oranına göre güncellenme
kaydıyla en az 400 milyon lira tutarında
yeni yatırım taahhüdünde bulunulması
gerekecek.
Verilen 5 yıllık taahhüt süresi içerisinde yatırımın gerçekleşmemesi durumunda, gerekirse bu süre bir defaya
mahsus olmak üzere bir yıl uzatılabilecek. Verilen ek süre içerisinde taahhüdün gerçekleşmemesi halinde, özel
endüstri bölgesinin kaldırılmasına karar
verilebilecek.
Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten
önce ilan edilen endüstri bölgeleri, en
geç bir yıl içinde belirlenen hükümlere
uygun hale getirilecek.
Sanayi bölgelerine demiryolu
bağlantısı
Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Altyapı Yatırımları Genel
Müdürlüğü; kamu kurum ve kuruluşları,
özel sektör ya da tüzel kişiler tarafından
tamamlanan ve devam eden projeler de
dahil olmak üzere ulaştırma altyapılarının inşaatı ve işletmesinin sağlanması
amacıyla kamu ve özel sektör iş birliği
modelleri geliştirerek gerekli gördüğü
hallerde özel sektör gerçek ve tüzel kişilerle müzakerelerde bulunacak, katkı
payları belirleyecek, kiralayacak, kiraya
verecek, işletecek, özel sektörün katılı-

mını sağlayacak.
Böylece, limanlar, barınaklar, kıyı yapıları, hava meydanları, sanayi siteleri,
fabrikalar, rafineriler, endüstriyel tesisler, organize sanayi bölgeleri, endüstri
bölgeleri, teknoloji geliştirme bölgeleri,
maden ocakları, lojistik köy veya üsler,
sanayi kuruluşları ve benzeri tesislerin
demiryolları ile bağlantısı sağlanacak.
50’den az çalışanı bulunan ve az tehlikeli sınıfta yer alan iş yerlerinde; (işe
giriş, periyodik muayeneler ve tetkikler
hariç) iş sağlığı ve güvenliği hizmetleri,
işverenler veya işveren vekilleri tarafından yürütülebilecek. 50’den az çalışanı olan ve az tehlikeli sınıfta yer alan
iş yerleri de 10’dan az çalışanı olan iş
yerleri gibi, aile hekimleri ve kamu sağlık
hizmeti sunucularından hizmet alabilecek, yönetmelik çıkarma yetkisine sahip
olacak.
İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’nun,
“iş sağlığı ve güvenliği hizmetleri” ile “iş
sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin desteklenmesi” hükümleri, 1 Temmuz 2017
yerine 1 Temmuz 2020’de yürürlüğe girecek.
BAKAN ÖZLÜ: 5 EKONOMİ BÖLGE
SİNDEN 3’ÜNÜN KONUSU BELLİ

Sanayi Bakanı Faruk Özlü, paketle
planlanan ekonomi bölgelerinden ilk ikisinin petro-kimya ve otomotiv olacağını
belirtti.
TBMM tatile girmeden önce yasalaşan ve yeni ekonomi bölgeleri kurulmasını öngören Üretim Paketi’nin hayata geçirilmesi çalışmalarını anlatan
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk
Özlü, planlanan 5 ekonomi bölgesinden
3’ünün üretim konusunu belirlediklerini
açıkladı. Özlü, iki bölgede petro-kimya,
bir bölgede otomotiv ağırlıklı faaliyet
yürüteceğini açıkladı. Özlü, zeytinlik konusunda ise “Kimse vazgeçtiğimizi düşünmesin. Gelişmiş ülkelerde, kirli akan
nehir gördünüz mü? Fabrika var, yanında inekler otluyor. Bence, ülkenin sanayisini doğasıyla birlikte geliştirmemiz
lazım” dedi.
PLAN HAZIRLANIYOR
Hükümetin Singapur Modeli olarak
lanse ettiği, büyük limanların yakınında planlanan ekonomi bölgeleriyle ilgili çalışma başlıyor. TBMM’de kabul

edilen Üretik Reform Yasası’nı hayata
geçirecek olan bakan Özlü, zeytinliklerin sanayi bölgelerine dönüştürüleceği
tartışmaları arasında yasalaşan düzenlemenin uygulama planını anlattı. Özlü,
düzenlemenin ana unsurunu, ekonomi
bölgelerinin oluşturduğunu belirterek,
şunları söyledi:
EKONOMİ BÖLGELERİ
“Biz, Türkiye’nin sıçrama yapmasını arzu ediyoruz. Bu sanayi ve teknoloji
ile olacak. Bunun için büyük ekonomi
bölgelerine ihtiyaç var. Bunlardan biri
Trabzon, biri Batı Karadeniz Zonguldak
Bölgesi, Kuzey Ege, Aliağa ve Menemen bölgesi, Güney Marmara Bandırma
bölgesi, Adana-Mersin bölgesi. Üretim
konuları belirleniyor. Aliağa ve Mersin
ekonomi bölgeleri petro-kimya şirketlerine açılacak. Batı Karadeniz bölgesinde
otomotiv düşünüyoruz. Trabzon Bölgesi
için denizin doldurulması gerekiyor. Bu
bölgenin üretim başlığı için araştırma
yaptırıyoruz.
NASIL ÇALIŞACAK?
Türkiye’nin petro-kimya sanayi ürünlerinde, 11 milyar dolarlık açık veriyoruz.
Türkiye 4-5 tane Pektim ölçeğinde tesis
kursa iç pazarı karşılıyor. Filyos’a büyük
parseller düşünüyoruz. Burayı Başbakanlık Yatırım Destekleme Ajansı ile
ortak çalışıyoruz. Oradaki liman yapıldığında, hemen arkasındaki 8-10 parseli
büyük yatırımcılara vereceğiz.
Bölgeler, ölçeğine göre 50-60 milyar
lira ile 40-50 milyar dolar arasında yıllık
ciro yapabilir. Örneğin, Adana 50 milyar
dolar, Filyos 40-50 milyar lira olur. Bunların hayata geçirilmesi 5-10 yıl arasında
zaman alır. Hem bölge kurulacak, hem
de yatırımcı davet edilecek. Rekabet üstünlüğü alanlar yaratırsanız geliyorlar.
Cazibe Merkezi olsunlar istiyoruz.”
ÜLKELERE BAKILACAK
Özlü, “Zeytinlik tartışmaları daha çok
Kuzey Ege ve Güney Marmara bölgeleri
için yaşandı. 10 ağaçtan az olan yerler
zeytinlik sayılmasın diye. Önce kabul
ettiler, sonra itiraz ettiler. Şimdi buna
formül aranacak. Zeytincilik Kurulu belirlesin istedik. Kimse vazgeçtiğimizi
düşünmesin. Türkiye’nin gelişmesi için
bunları yapmalıyız. İngiltere, Fransa ve
Almanya gibi ülkelere bakın. Gelişmiş
ülkeler aynı zamanda çevre ve doğaya
saygılı ülkeler. Bu ülkelerde kirli akan bir
nehir gördünüz mü? Bu ülkeleri örnek
alıp, ülkenin sanayisini doğasıyla birlikte
geliştirmemiz lazım. Bizim aslında yapmamız gereken, çevre ve doğaya saygılı
kalkınma hamlesi başlatmak. Sanayisi
gelişmiş ülkeler doğaya son derece saygılı ülkeler. Örnek almamız gereken model varsa, bu ülkelere bakacağız” dedi.
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Türkiye iskele kalıp sistemleri standartlarında
Avrupa’da söz sahibi
Avrupa’da
standartların oluşmasını sağlayan Avrupa Standartları
Komitesi’nde iskele kalıp
normlarının belirlenmesinde artık Türkiye de söz sahibi.

URTİM, Avrupa standartlarına yön
veren kuruluş Avrupa Standartları
Komitesi’nin Türkiye ayağı olan ve Türk
Standartları Enstitüsü bünyesindeki çalışma komitesine katılarak 37 yıllık tecrübesiyle Avrupa standartlarına katkıda
bulunuyor. Her iş kolundan oluşan 700
alt komiteye sahip Avrupa Standartları Komitesi (European Committee for
Standardization - CEN) Avrupa’da kullanılan bütün normları ve standartları
oluşturuyor, ilgili revizyonları yapıyor ve
uygulanmalarıyla alakalı bütün kararları alıyor.
Sektörü doğrudan ilgilendiren ve
standartların oluşmasını sağlayan komitelerin büyük önem taşıdığını belirten
URTİM Kalıp ve İskele Sistemleri Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Urfalılar, “Bu
komitelerin tamamının her ülkede ayna
komite (MTC - Mirror technical committee) denilen bir yansıması var. Türkiye
Standartları Enstitüsünün 162. Yapı İskele Komitesinin başkanlığını yürütürken, CEN’in 53. komitesinde
Türkiye’yi tek Türk markası olarak temsil ediyoruz.
Ayna komitede beraber olduğumuz diğer Türk firmalar var ancak yurtdışındaki
çalışmalara katılmıyorlar”
dedi. Almanya, Fransa, Danimarka, İspanya, İngiltere
gibi 34 ülkenin yer aldığı komitede Türkiye olarak standartların belirlenmesinde
aktif rol oynadıklarının altını çizen Serdar Urfalılar,
“Urtim olarak ülkemizdeki
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standartların yükseltilmesi konusunda
öncülük etmek, sektörümüz ile resmi
kurumlarımız arasındaki diyaloğun gelişmesi ve dünya standartlarına uygun
ürünlerin geliştirilmesini sağlamak için
çalışmalara destek vermek ve katkıda
bulunmak istedik” dedi.
İskele kalıp komitesi İstanbul’da
toplanacak
Şu anda ülkemiz ekonomisini inşaat
sektörünü domine ettiği halde sektörde
hala tehlikeli ve normlara uymayan iskeleler kullanıldığına vurgu yapan Urfalılar, “Kullanılan iskele kalıp sistemlerinin hala yüzde 50’si kara kalıp diye tabir
ettiğimiz; kalasın ve tahtanın bir araya
çakılmasıyla oluşan kalıplarla yapılıyor.
Biz bu teknik komiteler arayıcılığıyla,
orada kullandığımız bilimsel teknikleri
sahaya yayabileceğimizi düşünüyoruz.
Bu anlamda sektöre çok fazla katkımız
olabileceğine inanıyoruz ve bunun için
de ciddi anlamda bu işe büyük bir bütçe
ayırıyoruz.
Temel vizyonumuz, standartları uygulayan ülke ve firma olmaktan çıkıp
standartlara yön veren, 37 yıldır biriktirdiğimiz teknik tecrübe ve bilgi birikimimizi aktif olarak kullanıma sunan firma
haline gelmek.
Bir Türk firması olarak katıldığımız
toplantıda ülkemizi en iyi şekilde temsil
etmek ve Avrupa standartlarına katkıda bulunmaktan mutluyuz. Firmamızı temsilen Teknik’den sorumlu Genel
Müdür Yardımcımız Cevdet Dal bu ve
İş Geliştirme’den sorumlu Genel Müdür
Yardımcımız Sergin Urfalılar bu projemizde aktif görev alıyor” diye konuştu.
Komitede Türk sanayisinin isteklerini ve haklarını savunduklarını belirten
Serdar Urfalılar, “Halihazırda yürütülen
EN 1004 - Seyyar Çalışma Platform-

ları Standardı revizyonu kapsamında
çalışmalara katılarak, Türk sanayisinin
konu ile ilgili istekleri ve sanayinin gelişebilmesi için yapması gereken iyileştirmeleri komiteye aktararak sektörün
haklarını savunuyoruz. Dünyadaki ya
da Avrupa’daki iskele kalıp sistemlerinin
oluşmasında artık Türkiye de söz sahibi.
Nüfusumuzun kalabalık olması açısından oy oranımız da yüksek. Hedefimiz
standartların bütün sekretaryasını bizim
yönetmemiz. Sektörümüzdeki çalışmalar için 9 tane toplantı daha yapılacak,
bir tanesinin İstanbul’da yapılması için
de çalışmalarımızı sürdürüyoruz” dedi.
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Türkiye’de global girişim bulmak için iğneyle
kuyu kazıyoruz
Türkiye’deki girişimciler
özelinde bir değerlendirme yapan Keiretsu Forum
Türkiye Genel Müdürü
Can K. Methson, “Keiretsu Forum Türkiye olarak dört senelik sürede
Türkiye’deki 22 girişime 34
milyon TL’nin üzerinde yatırım sağladık. Ancak son
yıllarda girişimci bulmakta oldukça zorlanıyoruz.”
dedi.
Sağladığı melek yatırımlarla yerli
Start up’ların küresel bir marka olması
için önemli rol oynayan ve ülkemizde
melek yatırımcılığın yönünü belirleyen Keiretsu Forum Türkiye, yerli girişimleri bulmak ve dünyadaki geniş
ağına duyurmak için çalışmalarını hız
kesmeden sürdürüyor. Türkiye’deki girişimciler özelinde bir değerlendirme
yapan Keiretsu Forum Türkiye Genel
Müdürü Can K. Methson, “Keiretsu Forum Türkiye olarak dört senelik sürede Türkiye’deki 22 girişime 34 milyon
TL’nin üzerinde yatırım sağladık. Ancak son yıllarda girişimci bulmakta oldukça zorlanıyoruz. Ülkemizdeki Start
up’lar küresel olmak yerine bölgesel
olmayı tercih ediyorlar, ya da bu daha
kolaylarına geliyor. İş dünyasında her
müteşebbisin start-up olmadığını dahi
anlatmakta zorlanıyoruz. Ortadoğu ve
Asyalı melek yatırımcılardan ülkemize ciddi rağbet olmasına rağmen, yurt
dışına açılım gösterebilecek girişimci
ekipler bulmak için adeta iğneyle kuyu
kazıyoruz” dedi.
Dünyanın en büyük melek yatırımcı ağına sahip olan Keiretsu
Forum’un Türkiye ayağı Keiretsu Forum Türkiye,yerli girişimleri bulmak ve
dünya çapındaki geniş ağına duyurmak
için çalışmalarını hız kesmeden sürdürüyor. Bu kapsamda, yurt içinde
ve yurt dışında organize ettiği özel
eğitim programları ve sunumlarla
melek yatırımcılar ile girişimcileri bir araya getiren Keiretsu Forum
Türkiye’nin Genel Müdürü Can K.
Methson, Türkiye’deki girişimci-
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ler ve melek yatırımcılar hakkında
önemli değerlendirmelerde bulundu. Türkiye’deki 22
girişime 34 milyon
TL’nin üzerinde yatırım sağladıklarının
altını çizen Can K.
Methson, “Son yıllarda yerli girişimci
bulmakta oldukça
zorlanıyoruz. Ülkemizdeki Start up’lar
küresel olmak yerine bölgesel olmayı tercih ediyorlar.
Ortadoğu ve Asyalı
melek yatırımcılardan ülkemize ciddi
rağbet
olmasına
rağmen, girişimci
bulmak için adeta
iğneyle kuyu kazıyoruz” diye konuştu.
Ağustos ayının
sonunda Keiretsu
Forum’un
Dubai
ofisiyle, Türkiye’de
Keiretsu Forum Türkiye Genel Müdürü Can K. Methson
ortak bir toplantı düzenleyeceklerini de belirten
Can K. Methson,
çeviren ve küresel hedeflerle yol haribir ülkenin ekonomik gelişiminde ve
tası belirleyen yerli girişim sayısı maatanıtımında girişimcilerin oynadığı rolesef yok denecek kadar az. Küresel bir
lün önemini vurgulayarak, “3 kıtada
marka olma yolunda kendinden emin
51’in üzerinde ofisi bulunan Keiretsu
ve parlak Start-up’lar ise Keiretsu FoForum üyeleri ülkemizdeki girişimler
rum Türkiye sayesinde bir anda düniçin yoğun ilgi gösteriyorlar. Özellikyaya açılıyor ve oldukça ciddi yatırımle Asyalı ülkeler, Türkiye’yi Avrupa’ya
lar alıyor” ifadelerini kullandı.
açılan bir kapı olarak görüyor ve yerli
girişimlere yatırım yapmak istedikleriKeiretsu Forum Hakkında:
ni her fırsatta belirtiyorlar. Bu noktada
Randy Williams tarafından 2000
bizlere büyük görevler düşüyor ancak
yılında San Francisco’da “Nitelikli Yatıülkemizdeki girişimcilerin getirdikleri
rım Fırsatı Yaratan Kapsamlı Ortaklık”
çözüm ve projeler sadece bölgesel bir
sloganıyla kurulan Keiretsu Forum, üç
alana hitap ediyor. Akademik ve AR-GE
kıtada 51 şubesi ve 2500’ün üzerinde
faaliyetlerinde bulunan girişimci adaylisanslı yatırımcı üyesi ile dünyanın en
ları da gelir modeli ve ticarileşmeyi göz
büyük, organize melek yatırımcı ağıdır.
ardı ediyorlar. Yönünü tüm dünyaya
Keiretsu Forum yatırımcı üyeleri çeşitli
sektörlerdeki 1000’inüzerinde girişimci şirkete 800 milyon dolar üzerinde
yatırım gerçekleştirmiştir. Keiretsu
Forum üyelerinin yatırımları başvuran
şirketlerin ihtiyaçlarına göre değişim
göstermekle beraber, genellikle 100
bin dolar ile 1,5 milyon dolar arasında
gerçekleşmektedir.

[araştırma ►

TÜBİTAK, 17 ilin gürültü haritasını çıkardı
Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) Başkanı Prof. Dr. Arif Ergin, söz konusu çalışmanın kentlerin gürültü politikasının gelişimine de yardım edeceğini ve böylece illerdeki gürültülü noktalara gürültüyü artıracak yeni mekanların açılmasının da engellenebileceğini söyledi.

MAM Çevre ve Temiz Üretim Enstitüsü ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
koordinatörlüğünde 17 ilin yerleşim
alanlarında yer alan karayolu, demiryolu, endüstri ve eğlence tesislerini
kapsayan stratejik gürültü haritaları
tamamlandı. Türkiye’de ilk kez havalimanı gürültü haritaları da MAM Çevre
ve Temiz Üretim Enstitüsü tarafından
oluşturuldu.
17 ilin gürültü haritaları
Marmara
Araştırma
Merkezi
(MAM) Çevre ve Temiz Üretim Enstitüsü (ÇTÜE), Çevre ve Şehircilik Bakanlığı koordinatörlüğünde 17 ilin stratejik
gürültü haritalarını hazırladı.
Türkiye Bilimsel ve Teknolojik
Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) Başkanı Prof. Dr. Arif Ergin, stratejik gürültü
haritasının, belirli bir alan dahilinde
farklı kaynaklardan yayılan gürültü

TÜBİTAK Başkanı
Prof. Dr. Arif Ergin

etkilerinin fiziksel çevre faktörleri hesaba katılarak değerlendirilmesi için
tasarlanan bir harita olduğunu belirtti.
Prof. Dr. Ergin, söz konusu çalışmanın
kentlerin gürültü politikasının gelişimine de yardım edeceğini ve böylece
illerdeki gürültülü noktalara gürültüyü
artıracak yeni mekanların açılmasının
da engellenebileceğini söyledi.
Haritaların şehirlerde maruz kalınan gürültünün stratejik tahminine
de kaynak sağlayacağına işaret eden
Prof. Dr. Ergin, aynı zamanda yerel,
ulusal ve uluslararası düzeyde kamuya ve karar mercilerine bilgi oluşturması açısından da haritaların önem
taşıdığını vurguladı.
Stratejik gürültü haritası sonuçlarının, iller için önemli veriler sağladığını
belirten Prof. Dr. Ergin, gelecekte oluşabilecek gürültü problemlerinin de
büyük oranda planlama aşamasında
önlenebileceğini anlattı.
Havalimanlarının da Gürültü
Haritası Çıkarıldı
TÜBİTAK bünyesinde “Stratejik
Gürültü Haritalarının Oluşturulması ve Gürültü Azaltım Senaryolarının
Geliştirilmesi” konusunda yürütülen
çalışmalar hakkında bilgi veren Prof.
Dr. Ergin, “MAM Çevre ve Temiz Üretim Enstitüsü, Türkiye’de ilk kez Çevre
ve Şehircilik Bakanlığı koordinatörlüğünde ve ilgili belediyelerin desteğiyle
Adana, Adıyaman, Antalya, Balıkesir,
Elazığ, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep,
Kahramanmaraş, Kayseri, Malatya,
Manisa, Mersin, Sakarya, Samsun,

Sivas ve Trabzon gibi 17 ilin stratejik
gürültü haritalarını hazırladı. Bu kapsamda söz konusu illerin yerleşim
alanlarında yer alan karayolu, demiryolu, endüstri ve eğlence tesislerini
kapsayan stratejik gürültü haritaları
tamamlandı” diye konuştu.
Türkiye’de ilk kez havalimanı gürültü haritalarının da TÜBİTAK MAM
Çevre ve Temiz Üretim Enstitüsü tarafından oluşturulduğuna dikkati çeken
Prof. Dr. Ergin, “Ulaştırma, Denizcilik ve
Haberleşme Bakanlığı ile Devlet Hava
Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğüyle yürütülen projeler kapsamında,
39 havalimanının 27’si için stratejik
gürültü haritaları hazırlandı. 12’si için
çalışmalar devam ediyor. Bunun yanında Mersin Büyükşehir, Bolu ve Sivas belediyeleri ile yapılan protokoller çerçevesinde de ülkemizde ilk kez
illerdeki sıcak noktalar için ‘Gürültü
Azaltım Senaryolarının Geliştirilmesi
ve Gürültü Eylem Planlarının Hazırlanması’ çalışmalarına başlandı” dedi.
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Biyogirişimciler
San Diego’da yatırımcılarla buluştu

San Diego’da gerçekleşen BIO
Convention 2017’de, Türkiye, TEPAV
tarafından organize edilen program
ile temsil edildi
Her yıl ABD’de düzenlenen, yaklaşık 65 ülkeden sektör ve kamu temsilcilerinin katıldığı, dünyanın en büyük
biyoteknoloji organizasyonu olan BIO
Convention 2017, bu yıl San Diego’da
gerçekleşti.
TEPAV tarafından hazırlanan San
Diego programına, Türkiye İlaç ve
Tıbbi Cihaz Kurumu (TİTCK) Başkan
Yardımcısı Ali Alkan, TİTCK Klinik

Araştırmalar Daire Başkanı Nihan
Burul Bozkurt ve TİTCK İlaç Ruhsatlandırma Daire Başkanı Hacer Coşkun
Çetintaş’ın kamu temsilcisi olarak yer
aldığı, sektör ve araştırma merkezi
temsilcilerinden oluşan bir Türkiye
heyeti katıldı.
-Girişimcilik kampı
Türkiye heyetinde, Mayıs ayında
MSD’nin desteğiyle TEPAV’da gerçekleşen BIO Startup Programı’nın
finalisti üç biyogirişimci de yer aldı.
Biyogirişimciler San Diego’da öncelikle, 17-18 Haziran tarihlerinde gerçekleşen farklı ülkelerden biyogirişimcilerin katıldığı ve dünyanın önde gelen
biyoteknoloji uzmanlarının eğitim
verdiği Uluslararası Biyoteknoloji Girişimcilik Kampına katıldılar.
-Karşılıklı görüşmeler
Bunun yanı sıra, biyogirişimciler
San Diego’da BIO 2017 kapsamında gerçekleşen Startup Stadium’da
dünyanın önde gelen biyoteknoloji
startupları ile bir araya gelme fırsa-
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tı yakaladı ve yatırımcılarla karşılıklı
görüşmeler yaptı.
-Yeni normalde inovasyon...
TEPAV İnovasyon Çalışmaları
Program Direktörü Selin Arslanhan
Memiş, BIO’nun “Son dönemdeki global ekonomik ve siyasi eğilimlerin
inovasyon ortamına etkisi” başlıklı
panelinde “Yeni Normalde İnovasyon
Nasıl Yapılır?” başlıklı bir sunum yaptı.
Selin Arslanhan Memiş, yeni teknolojilerle dönüşümün büyüme ve sürdürülebilir kalkınma için gereğine ve bu
süreçte teknoloji start-uplarının kritik
önemine dikkat çekti. Ayrıca bu yeni
eğilimlerle şekillenen inovasyon ortamında, “think tank”lere düşen yeni
rolden bahsetti.
-Çalışma ziyaretleri yapıldı
Türkiye heyeti, geçtiğimiz yıl San
Francisco’da olduğu gibi bu yıl da San
Diego’da, TEPAV tarafından organize
edilen çalışma ziyaretleri yaptı. 20
Haziran günü, üç farklı, biyoteknoloji odaklı inkübasyon merkezi ziyaret

edildi: “Bio, Tech and Beyond”, “BioLabs” ve “JLabs”. Türkiye Heyeti, bu
sayede, Türkiye ekonomisi için kritik
aktör olan teknoloji start-uplarına
hizmet ve altyapı sunan farklı modellerdeki inkübasyon merkezlerini inceleme fırsatına sahip oldu.
-34 karşılıklı görüşme
BIO 2017’nin son iki gününde, biyogirişimciler dünyanın önde gelen
şirketleri ve yatırımcıları ile ikili görüşmeler (partnering) yapma şansını
da elde etti.
Toplamda 34 karşılıklı görüşme
yapan üç biyogirişimciden GENZ Biyoteknoloji 15, Initio 10 ve RS Research ise 9 başarılı ikili görüşme (partnering) gerçekleştirdi. Gerek Türkiye’den
biyogirişimcilerin ürünlerini satın
almak isteyen müşteri şirketlerle
gerekse yatırım ihtiyaçlarına cevap
olabilecek uluslararası yatırımcılarla gerçekleşen görüşmeler biyogirişimcilere önemli fırsat kapıları açmış
oldu.
Ayrıca biyogirişimciler, BIO Başkan
Yardımcısı Joseph Damond ile görüşme şansını elde etti ve şirketlerini tanıtma fırsatı buldu.
-Yuvarlak masa toplantısı
Programın son gününde, Türkiye
Heyeti, BIO ve US Chamber temsilcileri ile buluşarak bir yuvarlak masa toplantısı yaptı. Toplantıda, Türkiye’deki
son dönem gelişmeleri ve önümüzdeki dönemde biyoteknoloji ile ilgili
planlar ve adımlar değerlendirildi.

BIO Startup Programı’nda ilk üçe
girip BIO 2017 San Diego’ya katılan
biyogirişimciler:
1. Initio
İzmir
Yüksek
Teknoloji
Enstitüsü’nde faaliyet gösteren Initio, ilaç endüstrisi için tek kullanımlık
ürünler ve test hizmetleri geliştiriyor. Diğer üreticilerin karşılaştıkları
yüksek üretim için altyapı maliyeti,
yüksek malzeme maliyeti, personel
maliyeti, laboratuvar ve sanayi üretim teknikleri farklılıkları ve çok yönlü
cihaz eksikliği sorunlarına; ilaç sektörü için çok yönlü 3D hücre kültür laboratuvarları geliştirerek bu laboratuvarlarda düşük maliyetli üretim ve
altyapı, malzeme ve personel maliyetinde iyileştirme ile çözüm sunuyor.
ABD’de patenti alındı. Initio ekibinde,
CEO Doç. Dr. Devrim Pesen Okvur, CTO
(Chief Technology Officer) Sevgi Önal,
Teknik ve Tasarım Destek Sorumlusu
Nurullah Satı ve Satış Destek Birimi
Sorumlusu Yeşim Sirin yer alıyor.
2. RS Research
RS Research, Teknopark İstanbul
Kuluçka Merkezi’nde polimer teknolojisini kullanarak yeni bir nanotıp
platformu geliştiriyor. Bu yenilikçi ilaç
taşıma platformu ile kanserin tedavi
edilmesi amaçlanıyor. Bu tescilli ilaç
dağıtım platformu, ayarlanabilir polimer ve biyolojik olarak parçalanabilir
ilaç bağlayıcılardan oluşur ve hedefleme üniteleri ile özel tasarımlar sağlıyor. Ayrıca, bu platform sayesinde,

sadece belirli hücre değil; hızlı üreyen
tüm hücreler de etkileniyor. RS Research ekibinde kurucu ortak Rana Sanyal aynı zamanda RS Research’ün
CSO’su (Chief Science Officer); Sena
Nomak kurucu ortak ve COO (Chief
Operating Officer) olarak görev yapıyor, ekibin Proje Yöneticisi ise Sibel
Kocakuş Şengün.
3. GENZ Biyoteknoloji
GENZ, meme kanseri için erken
teşhis ve hasta takibi sağlayan genetik bir test üretiyor. GENZ Kanser
genetik taraması, kişinin tükürük örneğinin alınıp laboratuvara getirilmesinden sonra kişinin DNA’sının elde
edilip bilinen mutasyonların denendiği ve bunlara yönelik hazırlanmış
bir biyoenformatik raporu hazırlıyor.
Bu rapor kişinin doktoruna gönderilerek kişiye özel tedavi planlamak
için klinikte kullanılabiliyor. Bu test,
Türkiye’deki 3. nesil sistemler ile çalışan ilk genetik test olmasının yansıra; GENZ kanser ön taraması için
en hızlı (5 gün) ve en ucuz (kurulum
sermayesi gerektirmez ayrıca yerli
üretim olduğundan vergi indirimleri
var) test üreticisi. İstanbul’da faaliyet
gösteren GENZ, Türkiye, Orta Doğu ve
MENA genetik havuzu için özelleşen
ilk üretici şirket. GENZ ekibinde Akademik Danışman olarak Prof. Dr. Nezih Hekim, Uzman Genetikçi, Biyoteknoloji Uzmanı Oktay İsmail Kaplan, İş
Geliştirme ve Biyoenformatik Uzmanı
Umut Agyüz ve Uzman Biyolog Özge
Kırmacı yer alıyor.

Hyundai CEO’su Yoon, Güzeloğlu’nu ziyaret etti
Vali Hasan Basri Güzeloğlu, Hyundai
Fabrikası Ceo’su Mong Hyun Yoon’u
makamında kabul etti
Hyundai Fabrikası Ceo’su Mong
Hyun Yoon, Güzeloğlu’na çalışmaları
hakkında bilgi sunumunda bulunarak,
samimi karşılamalarından dolayı teşekkür etti.
Vali Hasan Basri Güzeloğlu ise
Hyundai Fabrikası Ceo’su Mong Hyun
Yoon’a çalışmalarında başarılar dileyerek, ziyaretten duyduğu memnuniyeti
belirtti.

olan konumunu göz önüne alarak denizaşırı ülkelerdeki ilk üretim merkezini
Türkiye’de kurma kararı aldı.
İzmit’te, 25 Eylül 1995’te temeli
atılan ve rekor bir sürede tamamlanıp
1997 yılının Temmuz ayında seri üretime

başlayan Hyundai Assan Fabrikası, 20
Eylül 1997’de gerçekleştirilen törenle
açıldı. Fabrika, İzmit-Alikahya beldesinde 1 milyon m²’lik mevcut alana, 233 bin
m²’lik fabrika sahasına ve 108 bin m²’lik
kapalı alana sahip.

HYUNDAI ASSAN
Türk tüketicisi, Hyundai markasıyla
ilk olarak 1990 yılında Kibar Holding’in
Türkiye distribütörü olmasıyla tanıştı.
Hyundai, kısa bir süre içinde önemli
bir başarıya ulaştığı Türkiye pazarının
yüksek potansiyelini ve Avrupa’ya yakın
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PPG’den ‘ikinci el’de değer
kaybını önleyen astar teknolojisi!
Dünyanın lider boya ve yüzey
kaplama şirketi PPG, hasarlı araçların
değer kaybını önleyecek ve ikinci elde
kazanç sağlayacak astarlama teknolojisi ile öne çıkıyor. Tamamen PPG’nin
buluşu olan “DP4000 Greymatic”
isimli Yaş-Üstü-Yaş astar serisi sayesinde, fabrika çıkışı standartlarında
tamir yapmak mümkün hale geldi.

Bülend Alpay
PPG Otomotiv Tamir Boyaları
Türkiye ve Ortadoğu Pazar Müdürü

Aracın her yerinde fabrika çıkışı mikron kalınlığını elde etmeyi sağlayan
PPG Yaş-Üstü-Yaş astar teknolojisi,
boyanan araçta oluşan tamir kaynaklı
değer kaybının önüne geçerek otomobilin ikinci eldeki değerini artırıyor.
Aynı zamanda aracın serviste kalma
süresini de 80 ila 100 dakika arasında kısaltan yeni Yaş-Üstü-Yaş astar
serisi, böylelikle hem zaman kaybının
hem de değer kaybının önüne geçerek OEM standartlarında bir hizmet
sunuyor.
İkinci el araç piyasasının her geçen
gün büyüdüğü ve ciddi rakamlara ulaşan bir pazar haline geldiği Türkiye’de,
güvenilir servis noktalarında fabrika
standartlarında tamir yapmak ve aracı değer kaybetmeden satmak büyük
önem arz etmeye başladı. Dünyanın
lider boya ve yüzey kaplamakuruluşu
PPG bu kapsamda, hasarlı araçların
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değer kaybetmesini önleyecek ve
ikinci elde kazanç sağlayacak bir teknolojiye imzasını attı.
PPG’ye ait “DP4000 Greymatic”
isimli Yaş-Üstü-Yaş astar serisi
sayesinde fabrika çıkısı olan 112-120
mikron aralığında tamir yapılabilirken,
boyanan araçta oluşan tamir kaynaklı
değer kaybının önüne geçiliyor.
Aynı zamanda aracın serviste
kalma süresini de 80 ila 100 dakika
arasında kısaltan yeni Yaş-Üstü-Yaş
astar serisi, böylelikle hem zaman
kaybının hem de değer kaybının önüne geçerek OEM standartlarında bir
hizmet sunuyor.
Araç alım ve satım sürecinde boyanmış araçların yaşadığı değer kaybının en çok şikayet edilen konulardan
birisi olduğunu belirten PPG Otomotiv
Tamir Boyaları Türkiye ve Ortadoğu
Pazar Müdürü Bülend Alpay,“Fabrika
çıkışlı ya da OEM standartları denildiği
zaman herkesin aklına boya kalınlığı
tüm yüzeyde aynı olan araçlar gelir.
İkinci el sürecinde eksperlerin kullandığı mikrometre denilen alet, aracın
metal yüzeyinin üstündeki tüm kat-

manların kalınlığını ölçmeye yarar. Bu
ölçü fabrika çıkışı değerlerinden fazla
ise araç boyalı ya da kazalı olarak
işlem görür ve ikinci el değeri düşer.
Ancak bizimle çalışan servislere
sunduğumuz Yaş-Üstü-Yaş astar
teknolojisi ile bu fabrika çıkısı kalınlığını geçmeden tamir yapmak artık
mümkün oluyor. Bu teknoloji sayesinde astarlama süreci 25-30 mikronda,
toplam süreci ise 85 ila 115 mikron
arasında tamamlayabiliyoruz. Bu
da fabrika çıkışı olan 112-120 mikron
aralığında bir değere denk geliyor. Bu
sayede PPG olarak araçların satılırken
oluşan değer kaybını önlemiş oluyoruz” dedi.
PPG Türkiye hakkında
Yüzyılı aşkın süredir hayatı kolaylaştıran sayısız yenilikçi ürünün
mucidi olan PPG, 1994 yılından bu yana
Türkiye’de 100’den fazla çalışanı ile
faaliyet göstermektedir. PPG Türkiye;
Otomotiv, Oto Tamir,
Endüstriyel, Havacılık, Marin, Koruyucu, Paketleme Boyaları çözümleri ve
otomotiv, inşaat, kimyasal üretim gibi
onlarca sektörde sunduğu
endüstriyel ürünleriyle
müşterilerine yaratıcı
çözümler sunar.
Türkiye’de üretim
faaliyetlerini de gerçekleştiren PPG, 1999
yılından itibaren faaliyete başladığı Bursa
fabrikasında, otomotiv,
paketleme ve ana sanayi gibi birçok farklı sektöre yönelik ürünlerin
yanı sıra, boya, macun,
astar ve çeşitli kaplama
malzemelerinin üretimi
yapmaktadır. Türkiye’de
üretilip öncelikle Türk
pazarının ihtiyacına
sunulan bu ürünler, aynı
zamanda çevre bölgelere de ihraç edilmektedir.
PPG yüzyılı aşkın süredir
uzmanı olduğu inovasyon gücüyle, Bursa’daki
üretim tesisine AR-GE
konusunda sürekli yatırım yaparak müşterileri için lokal çözümler
üretmektedir.

[sektör meclisleri ►

Kreatif Endüstriler Meclisi
sektörel farkındalık çalışmalarına başlıyor

Yeni kurulan TOBB Türkiye Kreatif
Endüstriler Meclisi toplantısı, Meclis
Başkanı Fırat Kasapoğlu başkanlığında gerçekleştirildi.
Toplantının ilk bölümünde, ‘kreatif
sektör’ ifadesinin tanımının ve tarifi-

nin yapılması için Meclis tarafından
bir çalışma yapılmasına karar verildi.
Türkiye’de kreatif sektörlere dair
toplumsal bilincin oluşturulması, ilginin yükseltilmesi ve alt sektörlerin
gelişiminin hızlanması yönünde Mec-

lis tarafından araştırma ve çalışmaların gerçekleştirileceği dile getirildi.
İkinci bölümde, 5846 sayılı Fikir ve
Sanat Eserleri Kanununda Değişiklik
yapılmasını içeren Kanun Taslağı hakkında istişarede bulunuldu.
Söz konusu Tasarıya ilişkin oluşturulacak Meclis görüşü için çalışmalar yapmak üzere, Meclis üyelerinden
oluşan bir alt komite kuruldu. Komite
çalışmalarına hızla başlama kararı
aldı.
Toplantıda ayrıca, Meclisin misyon
ve vizyonunun belirlenerek çalışmaların yapılmasının önemi görüşüldü.
Hazırlık çalışmalarına başlanma
kararı alındı. Mecliste ayrıca sektörel
konuları çalışmak üzere, Telif Hakları Alt Komitesi, Mevzuat ve Vergi Alt
Komitesi, Teşvik ve Destekler Alt Komitesi kurularak faaliyetlerine başlaması sağlandı.

İklimlendirme Meclisi’nde standardizasyon tartışıldı
TOBB-MYK
Ulusal Yeterlilik
Hazırlama Protokolü imza töreni
öncesinde bir araya
gelen TOBB Türkiye İklimlendirme
Meclisi yılın ikinci
toplantısını gerçekleştirdi.
Mesleki Yeterlilik Kurumu Başkanı
Adem Ceylan’ın
katılımı ile gerçekleştiren toplantıda,
sektörün standardizasyon ve mesleki tecrübe ve beceri
konusunda yapması gereken konu
başlıkları tartışıldı. Adem Ceylan,
MYK tarafından AB Komisyonu’na
sunulan ve kabul gören Türkiye
Yeterlilikleri Çerçevesi hakkında bilgi
verdi. Ceylan, hazırlıkların tamamlanmasının ardından yeterlilik çerçevesinde ülkemizdeki tüm diploma
ve belgelerin uluslararası alanda
geçerli olacağını ifade etti.
-Isıtma, Soğutma, Havalandırma,

Klima ve Otomatik Kontrol Tesisatı
şartnamesinde son aşama
Sektör tarafından bir yılı aşkın
süredir üzerinde çalışılan ve günümüz teknoloji ve ihtiyaçları doğrultusunda güncel hale getirilen Isıtma,
Soğutma, Havalandırma, Klima ve
Otomatik Kontrol Tesisatı şartnamesinde son aşamaya gelindi. Çevre ve
Şehircilik Bakanlığı ile yakın zamanda paylaşılacak olan şartnamenin
sektörün bu önemli bir sorununu
çözmesi bekleniyor.

-Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na
sunulmak üzere çalışma hazırlanıyor
Meclis standardizasyon, gıda güvenliği, enerji verimliliği ve binalarda enerji performansı yönetmeliği,
piyasa denetim ve gözetimi, çok katlı
binalarda özellikle çok katlı meskenlerde yangın sistemi gibi konu başlıklarını içeren bir çalışma hazırlama
kararı aldı.
Hazırlanan çalışmanın Çevre ve
Şehircilik Bakanlığı ile görüşmesi
planlanıyor.
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[işbirliği ►

AVRUPA İŞLETMELER AĞI DOĞU MARMARA ABİGEM
TİCARİ ve TEKNOLOJİK İŞBİRLİĞİ PLATFORMU
Ticari ve Teknolojik İşbirliği Teklif ve Talepleri
Referans No: BRCZ20170419001
Paketleme sistemlerinde deneyimli Çek bir firma, Orta ve Doğu Avrupa pazarında temsil
edilecek bir girişim için otomotiv, elektronik ve endüstriyel otomasyon için paketleme veya
alet sistemleri alanında aktif yeni bir endüstriyel ortak arayışındadır. Sunulan işbirliği yalnızca satışlar konusunda değil, aynı zamanda ticari bir acentelik sözleşmesi uyarınca teknik
servisler (tam ölçekli temsilcilik) için de hedeflenmektedir.
Referans No: BRRU20170201002
Rusya’da yerleşik ve endüstriyel gıda paketleme ve plastik ambalaj üreticisi olarak faaliyet
gösteren firma, gıda enstitüsü ürünlerinde kullanmak üzere yüksek ve düşük basınçlı polietilen tedarikçileri 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: BRAT20161206001
Avusturalya’da yerleşik ve atıklardan enerji üretimi teknolojileri konusunda uzmanlaşmış
firma, ticari işbirliği yapabileceği ortaklar 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: BRFR20161123001
Fransa’da yerleşik ve konserve, taze ve soğutulmuş ürünler, kuru sebze vb. konularda faaliyet gösteren firma, ticari işbirliği yapabileceği üreticileri aramaktadır.
Referans No: BOPL20160405003
Polonya’da yerleşik Kuzey Doğu merkezli olan firma yurt içinde ve yurt dışında taşımacılık
ve nakliye hizmeti konusunda faaliyet göstermektedir. Firma ulaştırma ve nakliyat konusunda sunulan hizmetlerle ilgilenen firmalar ile anlaşma yapmak istemektedir.
Referans No: BRHU20161129001
Macaristan’da yerleşik ve gıda sektöründe faaliyet gösteren firma, konserve ananas ve
vakumla paketlenmiş peynir tedarik edebileceği firmalar aramaktadır.
Referans No: BRNL20160926001
Hollandalı şirket, bireyler ve çevre için güvenli ve öngörülebilir hale getirmek üzere tasarlanmış ürünlerin ticareti, dağıtımı ve yönetimi konularında uzmanlaşmıştır. İzleme cihazları, insanların, ekipmanların ve araçların mevcut konumunu belirlemek için otomatik olarak
kullanılabilir. Firmanın hedef kitlesi şunlardır: çocuklar, yaşlılar, yürüyüşçüler, dağcılar ve
atletler vs. Firma, Ortaklığın, bir ticari anlaşma veya distribütörlük anlaşması altında düzenlenebileceğini belirtmektedir.
Referans No: BRRO20160513001
Güney-Batı Oltenia bölgesinde bulunan Romanyalı firma, çevre düzenlemesi, mimari ve
yeşil alanların planlanması konularında deneyime sahip olup, üretim ve dağıtım hizmetleri
anlaşmaları ile ilgilenmektedir.
Referans No: BRAT20161206001
Avusturalya’da yerleşik ve atıklardan enerji üretimi teknolojileri konusunda uzmanlaşmış
firma, ticari işbirliği yapabileceği ortaklar 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: BORU20160812004
Tıbbi birincil teşhis çözümlerinde uzmanlaşmış bir Rus yazılım geliştiricisi, distribütörlük
hizmetleri sözleşmesi kapsamında sağlık sektörlerine satış yapan bir partner aramaktadır.
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