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“Kurlardaki hareket döviz girişlerine yol açtı...”

KSO Yönetim Kurulu Başkanı Zeytinoğlu

Türkiye’nin spekülatif değil,
uzun vadeli döviz girişine ihtiyacı var

K

SO Yönetim Kurulu Başkanı Ayhan Zeytinoğlu Türkiye ekonomisinin yüksek hızda büyümesinin yabancı yatırımcıya cazip geldiğine
ve yoğun döviz girişi yaşandığına dikkat
çekerek; “Türkiye’nin spekülatif değil,
uzun vadeli döviz girişine ihtiyacı var. Bu
nedenle Merkez Bankası tarafından geliştirilecek tedbirlere ihtiyaç var.” dedi.
Buşkan Zeytinoğlu şöyle konuştu:
“Ülkemizde yüksek büyüme rakamı yabancı yatırımcıyı çekmeye devam
ediyor. Ülkemize son 1 haftada 4 milyar
doların üzerinde döviz girişi oldu.
Küresel çapta da değer kaybına
uğrayan dolar bizde 3,4 seviyelerine
kadar geriledi. Ellerindeki doları TL’ye
çevirip devlet iç borçlanma senedi ve
hisse senedi alan yabancı yatırımcıların
elde ettiği faiz getirisi çok yüksek. Kendi ülkelerinde bu getiriyi ancak bir yılda
sağlayabilirler. Her ne kadar döviz girişi
ülkemiz için önemli de olsa bu girişler
kalıcı değil.
Burada Merkez Bankası tarafından
bir tedbir alınması gerekiyor. Faizlerin
acilen düşürülmesi gerektiğini düşünüyoruz. “
Başkan Zeytinoğlu son ekonomik
gelişmelere ilişkin olarak değerlendirmelerde de bulundu.
-DIŞ TİCARET
“Ağustos’ta ihracat yüzde 12.3 artış
13. 3 milyar dolara, ithalat ise 19.2 milyar
dolar olarak gerçekleşti. 12 aylık ihracatımız 152,6 milyar dolara yükseldi
İhracattaki artış eğilimi memnuniyet
vericidir. Bu artışta kurun etkisi var. Ancak biz kurdaki değişkenliklerden ziyade,
kurda istikrar bekliyoruz. Zira düşük kur
ve yüksek faiz, ithalatı artırıyor.
İthalatın artışındaki bir etken de bu
yıl için altın ithalatı oldu. Hemen hemen
ithalattaki artışın üçte biri altından kay-
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naklanıyor.
Bu nedenle 8 aylık dönemdeki yüzde
71.2,’den yüzde 69.3’e düşüşle göründüğü gibi ihracatın ithalatı karşılama oranı
geriliyor. Dış ticaret açığımız büyüyor. 8
aylık dönemde 37,7 milyar dolardan 45,6
milyar dolara çıktığı gibi.
Dış ticaret fazlası verdiğimiz katma
değerli sektörlerin başında otomotiv
geliyor. Sonra tekstil.
Diğerlerinin katma değeri fazla değil: gıda (meyve/sebze, vb.), metal eşya,
mobilya, taş ve toprağa dayalı sektörler
Otomotivde dış ticaret fazlası (+ 185
milyon dolar) verirken; ihracatta ikinci
sırada yer alan makine sektöründe açık
(-881 milyon dolar) veriyoruz.
-TEŞVİK SİSTEMİ
Teşvik sistemimiz stratejik yatırımları destekliyor. Ancak hala bunun olumlu
sonuçlarını yeteri kadar göremiyoruz.
Her ay olduğu gibi yine Almanya’nın
ihracatta başı çekti. Toplam ihracatımızda yüzde 47 pay alan AB, en önemli
ticari partnerimiz olmaya devam ediyor.
İhracatımızda Avrupa pazarının önemi
büyük. Bu ülkelerle siyasi ilişkilerimizin
iyileştirilmesi, ihracatın gelişmesi bakımından önem taşıyor.
Diğer taraftan, Birleşik Arap Emirlikleri ve Irak, toplam ihracatta yüzde 14’e
yakın bir paya ulaştı.
Bu iki ihraç pazarının da özellikle değerlendirilmesi gerekiyor.
-ENFLASYON
Temmuzda aylık TÜFE yüzde 0,52,
yıllık TÜFE ise yüzde 10,68 oldu.
ÜFE ise aylık bazda yüzde 0,85 artışla, yıllık yüzde 16,34 olarak gerçekleşti.
Sonuçta enflasyonda tekrar çift haneyi
gördük.
Gıda fiyatlarındaki düşüşün devam
etmesine rağmen bu yükselişin nedeni,

eğitim harcamalarındaki artış ve Kurban
Bayramı tatilinin uzamasıyla ulaştırma
maliyetlerindeki yükseliş oldu.
Eylül ayında da hem TÜFE’de, hem
ÜFE’de artışın devam edeceğini bekliyoruz.
Ekim, kasım, aralık aylarında baz
etkisinde oluşacak iyileşme ile enflasyonun tekrar tek haneye inebileceğini
düşünüyoruz.
Ancak ÜFE ve TÜFE arasındaki makas giderek açılıyor. Yüksek girdi maliyeti ve finans maliyeti üretici tarafında
fiyatları yükseltti. Bu da tüketici tarafına
sirayet ediyor.
Girdi maliyetini yükselten ve yüzde
22’lerin üzerinde artan ara malı ithalatını aşağı çekecek tedbirler almak gerekiyor.
-SANAYİ ÜRETİMİ
Temmuz ayıda sanayi üretimi aylık
yüzde 2.3, yıllık yüzde 14.5 olarak belirlendi. Takvim etkisinden arındırılarak
bakıldığında yüzde 25,6 artışla çok daha
yüksek. Sanayi üretiminde son 6 yılın en
kuvvetli verisi yayınlandı.
Son dönemdeki ihracat artışı, kapasiteler, PMI imalat sanayi satın alma
endeksi ile birlikte değerlendirildiğinde
tüm bu veriler, Türkiye’nin ekonomik
büyümesi için daha olumlu beklentiler
yaratıyor.
Tabi bu yüksek artışın baz etkisiyle
olduğunu görüyoruz.
Temmuzdan sonra baz etkisi kısmen
kalkacak ama sonraki aylarda da sanayide pozitif büyüme bekliyoruz. Diğer
taraftan sanayinin bir evvelki aya göre
de ivme kazandığını görüyoruz. Geçen
aya göre yüzde 2,3’lük artışı da olumlu
değerlendiriyoruz. Sanayi gruplarına
baktığımızda; aylık olarak en yüksek artışın; *yüzde 3,2 ile enerji sektöründen
geldiğini görüyoruz. Enerji talebindeki

Zeytinoğlu’dan, işsizlikle ilgili anket
sonuçlarına ilişin saptamalar
KOÜ ile birlikte 431 kişiye yönelik anket
yaptık...
Birinci grup olan, İŞKUR’a kayıtlı işsizlerin en belirgin özelliklerinin;
*kronik işsizlik eğilimi olan,
*ücreti ön planda tutan,
*rahatlık isteği ön planda olan,
*işverene güvensiz, işsiz kalmayı çok
fazla dert etmeyen,
*sürekli iş değiştirme, bulundukları işin gerekliliklerini yerine getirmeme
eğilimi olan,
*özetle; olumsuz tutum sergileyen
bir profil olduğunu tespit ettik.
*Ancak, İŞKUR’a kayıtlı işsizler arasındaki meslek lisesi mezunlarının diğerlerine göre daha olumlu tutum sergilediklerini gördük.
Kronik işsiz olan bu grubun hem beklentileri çok yüksek, hem de memnuniyetsiz.
İŞKUR’a kayıtlı uzun süreli işsizler ile
ilgili önlem alınması gerektiği düşünüyoruz.
Her bir kayıtlı işsiz için oluşturulacak
performans puanı ile işe yerleştirmede
öncelik verilebilir.
İkinci
araştırdığımız
grubumuz;
İŞKUR’a kayıtlı olmayan imalata yönelik
meslek lisesi mezunu gençler
İŞKUR’a kayıtlı olanların profilleri karşılaştırıldığında işe yönelik davranışları
bakımından (mesleğe yönelik tutumlarının) çok daha olumlu.
Bu grubun;
*İşe bağlılık ve sadakat eğilimleri
yüksek,
*kariyer yapma fırsatı verilmesini,
mesleki eğitim almayı arzu eden, iyi ücret kazanma isteği olan,
*işverenler tarafından değer görme
arzusu içerisinde olan,
*olumsuz ön yargılara yönelik tutum
ortalamaları düşük,
*işyerinde rahatlığı tercih
etme, sosyal yasal desteklere (işsizlik maaşı gibi) güvenerek
rahat hareket etme eğilimleri düşük,
*hem işletmelere hem de İŞKUR
gibi devlet kurumlarına
güven duyguları yüksek.

artış da daha yüksek bir üretim düzeyine gidiş anlamına geliyor. Dayanıklı tüketim malları ve sanayi malları grubundaki artışa da dikkat çekmek istiyorum. Geçen
yıla göre baktığımızda en yüksek artışın yüzde 28,4 ile dayanıklı tüketim malları ve
arkasından yüzde 24,1 ile sermaye mallarında olduğunu görüyoruz. Artışın kaynağının imalat sanayinden gelmesini olumlu değerlendiriyoruz.
-BÜYÜME
Beklentimizin çok az gerisinde olmasına rağmen ikinci çeyrekteki yüzde 5,1 büyümeyi memnuniyetle karşılıyoruz. Üçüncü çeyrekte çok daha yüksek bir büyüme
performansı bekliyoruz. Geçen yılın aynı dönemindeki yüzde 4,9’un üzerinde bir
büyüme gerçekleştirmiştik. Hükümetimiz tarafından uygulamaya konulan teşvikler, vergi indirimleri ve KGF ile kredilerdeki genişleme, üretim, yatırım ve ihracat
gibi ekonomik faaliyetlerin ivmelenmesine destek oldu. Nitekim ikinci çeyrekte yatırımlar yüzde 9,5, ihracat yüzde 10,5 büyüdü.
Yatırım harcamalarındaki artışın imalat sanayiye yönelik olması sağlıklı büyüme için gerekli. İkinci çeyrekte sabit sermaye oluşumu alt kalemlerine baktığımızda geçen yılın aynı çeyreğine göre inşaat yatırımlarının yüzde 25 arttığını, makine
ve teçhizat yatırımlarının yüzde 8,6 gerilediğini görüyoruz. Buradan yatırımlardaki
artışın inşaattan kaynaklı ve KGF desteğinin de inşaatta etkili olduğunu görüyoruz.
İmalata dönük yatırımların negatif olması bizim istediğimiz bir tablo değil.
Ekonominin ikinci çeyrekteki yüzde 5,1 büyümesine ihracat güçlü katkı verdi.
Geçen yılın aynı döneminde yüzde 1,7 gerileyen mal ve hizmet ihracatı, bu çeyrekte
yüzde 10,5 arttı. Turizmdeki toparlanma ve ihracatın artması dış talebin arttığına
işaret ediyor.
Yılın üçüncü çeyreğinde son yılların en yüksek büyüme oranını yakalayabiliriz.
Yılın üçüncü çeyreğinde turizm ve ihracat gelirlerinin büyümeye pozitif etkisini göreceğiz. Diğer taraftan önemli bir baz etkisi de var. Dolayısıyla üçüncü çeyrekte neredeyse çift haneli rakamlara ulaşabileceğimiz bir büyümeye
ulaşabiliriz
diye düşünüyorum.
-İŞSİZLİK
İşsizlik ve enflasyon arasında bir paralellik var.
Dolayısıyla işsizlik ve enflasyon mücadelesinin birlikte yürütülmesi gerektiğini düşünüyoruz.
Türkiye büyürken enflasyon yaratmadan ve işsizliği artırmadan büyümeli. Bunun da yolu ihracat ve sanayi odaklı büyümekle mümkün.
Ülkemizde işsizlik sorunu var, ama birçok işletmemiz de işçi bulamamaktan yakınıyor. Özellikle
nitelikli ara eleman ihtiyacı en büyük sorun olarak karşımızda duruyor.
İŞKUR’a kayıtlı işsiz sayısı da gün geçtikçe artıyor. İşsizlik sorunu ile mücadele
Avrupa’da gelişmiş ülkelerin de sorunu. Ancak bu sorunun üstesinden gelen ülkeler
var. Hala yol kat edemeyenler de var.
Geçtiğimiz Meclis toplantımızda bu
konuyu mercek altına aldığımızı ve bu
kapsamda KOÜ’nin desteği ile bir
araştırma yaptığımızı ifade etmiştim. Raporumuz tamamlandı. Yakında basımını da
tamamlayacağız.
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4. Deprem Çalıştayı Başbakan Binali Yıldırım’ın

katılımıyla Gölcük’te gerçekleştirildi

17 Ağustos 1999 Gölcük depreminin 18 nci yıldönümünde, Gölcük
Belediyesi tarafından düzenlenen 17
Ağustos Deprem Şehitlerini Anma
Programı, Başbakan Binali Yıldırım,
Başbakan Yardımcısı Fikri Işık, Aile
ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma
Betül Sayan ve Vali Hüseyin Aksoy’un
katılımlarıyla gerçekleştirildi.
Kavaklı Sahilinde gerçekleştirilen
programa; Başbakan Binali Yıldırım,
Başbakan Yardımcısı Fikri Işık, Aile ve
Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül
Sayan ve Vali Hüseyin Aksoy’un yanı
sıra Kocaeli Milletvekilleri; Zeki Aygün,
Sami Çakır, Radiye Sezer Katırcıoğlu,
İlyas Şeker, Cemil Yaman, Mehmet
Akif Yılmaz, K.K. EDOK Muharebe Hizmet Destek Eğitim ve Garnizon Komutanı Korgeneral Metin Gürak, Kocaeli
Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim
Karaosmanoğlu, İl Emniyet Müdürü
Necati Denizci, Gölcük Kaymakamı
Mustafa Altıntaş, Gölcük Belediye
Başkanı Mehmet Ellibeş, siyasi parti
il temsilcileri ile çok sayıda vatandaş
katıldı.
Gölcük Belediye Başkanı Mehmet
Ellibeş’in açılış konuşmalarıyla başlayan program, Ankara Ahmet Hamdi
Akseki Hafızı Ali Tel’in Kuran’ı Kerim
tilaveti okuması ile devam etti.
Başbakan Binali Yıldırım’ın yaptığı
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konuşmada; “Değerli katılımcılar ile
birçok ülke ve uluslararası kuruluşlardan sempozyuma gelen katılımcılara
hoş geldiniz diyorum. Sempozyum
boyunca bilgilerini ve deneyimlerini bizimle paylaşacaklar. Bu yıl ki
sempozyumda sanayi kenti olan
Kocaeli’nin alt yapı lojistiği konuşulacak. Bu sempozyum önemli faydalar
sağlayacaktır.
Asrın felaketi diyebileceğimiz 17
Ağustos Marmara Depreminde hayatını kaybeden bütün vatandaşlarımıza
bu vesile ile Allah’tan rahmet, milletimize başsağlığı diliyorum. O gece
yaşanan deprem bütün milletimizin
yüreğini derinden yaralamıştır.
O gece 03.02’de meydana gelen
7,4 şiddetinde gerçekleşen deprem 45
saniye sürdü. 17 bin 480 vatandaşımız
hayatını kaybetti, 23 bin 781 vatandaşımız da yaralandı, 505 vatandaşımız
sakat kaldı. 285 bin 211 konut, 42 bin
902 iş yeri hasar gördü.
Bu toplantı deprem konusundaki
bilinçlenme ve depreme hazır olma
anlamında büyük katkılar sağlayacaktır.
Değerli konuklar, doğal afetlerin
getireceği yıkım ve zarar afet meydana gelmeden önce alınacak tedbirlerle azaltılabilir. Deprem, dünyanın
gerçeğidir. Deprem gerçeği ile yaşa-

mayı öğrenmek zorundayız. Aktif fay
hatları üzerinde yaşayan bir çok ülke
depremle yaşamayı öğreniyor.” dedi.
Rahmet dolu bir gecede bir arada
olduklarını belirten BaşbakanBinali
Yıldırım; “18 yıl önce merkez üssü
Gölcük olan büyük deprem felaketini
yaşadık. Bu anma gecesinde o büyük
felakette Hakk’ın rahmetine kavuşan
tüm şehitlerimizin rahmetle anıyoruz,
mekanları cennet olsun, yakınlarına
sabır diliyorum.
Değerli kardeşlerim, 17 Ağustos
1999’da sadece Gölcük’te, Kocaeli’de
Yalova’da değil bütün Türkiye’de
milletimizi tarifi imkansız büyük bir
acı sardı.
Üzerinden bunca yıl geçmesine
rağmen her vatandaşımız aynı acıyı
yaşıyor, hissediyor. İşte depremlerin
getirdiği bu felaketi unutmamak için,
bu depremlerde acıları yaşamamak
için bu anma toplantılarını düzenliyoruz.
Şunu aklımızdan asla çıkarmayacağız; ‘Deprem öldürmez, hazırlıksız,
sağlıksız yapılar öldürür’. Şartlar ne
kadar zor olursa olsun biz ülkemizin her tarafında bu ve buna benzer
depremlerde meydana gelecek acıları
azaltabilmek ve insanımızın hayatını
kurtarabilmek adına var gücümüzle
çalışıyoruz, çalışmaya devam edece-

ğiz. O depremde 17 bin 480 vatandaşımızı Kocaeli’de kaybettik. Depremin
yasını milletimiz derin bir teessürle
tuttu.
O günden bu yana yaraları sarmak
yoğun bir çaba içerisindeyiz. Binalar
geri gelir ama giden can geri gelmez.
Bu bilinçle gayretlerimizi arttırıyoruz.
Depremle yaşamayı mutlaka öğreneceğiz. Depremin doğuracağı sonuçlarını ortadan kaldırmak için daha çok
çalışacağız
.
İLK GÜN ADETA CAN PAZARI
YAŞANDI
Depremde en az zararı görmek
için hazırlıklı olmayı öğrenmek gerekiyor. Eğitim, alt yapı gibi bir çok etken
var. O dönem ülkeyi yönetenler kriz
konusunda çok büyük başarısızlık yaşadılar. Milletin acısı daha da büyüdü.
İlk gün adeta can pazarı yaşandı.
Marmara Depreminde büyük bir
acziyetle karşı karşıya kaldık. Çıplak
elle enkazı kaldırmaya çalışanlar
oldu, manşetler hükümetin acziyetinden, bölgenin kaderine terk edilmesi
ile ilgili başlıklarla doluydu. Değerli
konuklar benzer acıları yaşamamak
için bugün bundan ders almış vaziyette çok ciddi çalışmalar yapıyoruz.

planı hazırlandı. Bu çalışma ile beraber ilk kez genel bir plan ile deprem
riskinin azaltılması konusundaki
çalışmalarımız uzun vadede tamamladık. Artık bu planla sıfırıncı dakikada
harekete geçecek bir sistemi tesis
ettik. 49 ilde 185 bölgeyi riskli alan
olarak tanımladık. Yapı denetim sistemini 81 ile yaygınlaştırdık. Biliyoruz ki
deprem öldürmez, dayanıksız yapılar
öldürür.
Bu çalışmayla beraber riskli alanların belirlenmesi, risk faktörünün
sebep olacağı can ve mal kaybının
önüne geçilmesini amaçladık.
Topraklarımızın yüzde 42’si deprem riski altında. 1900’lü yıllardan bu
yana 2017’ye kadar toplam ülkemizde
5 bin 905 deprem oldu. Bu depremlerden 5 bin 83’ü 4-5 aralığında, 722’si
5 ile 6 aralığında, 100 adeti 6 ile 8
şiddetindedir.
Bu depremlerde ne yazık ki 87 bin
insanımızı kaybettik. 117 yıl içinde 8 ve
üzeri şiddetinde deprem olmamasına
rağmen bu kadar insanımızı kaybettik.
Son 15 yılda can kaybı sadece 904’tür.
Van depremi en hızlı müdahale edilen
deprem oldu. Erciş konutlarını yaptık
ve yeni bir Erciş inşa ettik. Şehri yeniden yaptık.

BİLİYORUZ Kİ DEPREM ÖLDÜRMEZ,
DAYANIKSIZ YAPILAR ÖLDÜRÜR
Doğal afetlerle ilgili çok önemli
önlemler aldık, afet ile ilgili görev
yapan çeşitli kuruluşları bir çatı
altında topladık. Afet ve Acil Yönetim
Başkanlığını Başbakanlığının altında
oluşturduk.
2023 deprem stratejisi ve eylem

DEPREME DAYANIKLI KONUT VE
PROJELERİ HAYATA GEÇİRİYORUZ
Gölcük depreminde çaresizliği
yaşadık, Van depreminde ise teknolojiyi ve hazırlıklı olmanın imkanlarını en
iyi şekilde kullandık. Alt yapı yatırımları başta olmak üzere depreme
dayanıklı yatırımları hayata geçiriyoruz. Kocaeli’de ve ülkemizde önemli

mesafeler kat ettik. Ama hala mesafe
almamız gerekiyor. Kentlerimizi önce
kendi ellerimizle mahvediyoruz sonra
yapmaya çalışıyoruz. Kocaeli, Ankara,
İstanbul ve kısmen İzmir’de kentsel
dönüşüm projelerini hayata geçiriyoruz. İşin büyüklüğünü göz önünde
bulundurduğumuzda bugün ve yarın
olacak iş değil. Değişim ihtiyacı olan
7,5 milyon yapı stokumuz var. Bunları yıllara bölerek yapsak 10 ile 15
yıl sürekli yarım milyon dönüşüm
gerçekleştirerek anca tamamlayabiliriz. Tabii bunun bütçesi de 100 milyar
dolar üzerinde.
Kocaeli’de bu gün depremin izleri
silinmiştir. Bugüne kadar burada 2
binin üzerinde çok riskli binanın
dönüşümü gerçekleştirilmiştir. Büyükşehir ve TOKİ marifeti ile sıfırdan
inşa edilen konutların sayısı 21 binin
üzerindedir.
SEKA Kağıt fabrikasını parka
dönüştürelim ve içine de Deprem
Sismoloji ve Eğitim Merkezi kuracağımızı söyledik ve bunu Cumhurbaşkanımızın destekleriyle gerçekleştirdik
en güzel dönüşümü yaptık. Son 15
yılda ciddi bir başarı sağladık. Tüm
sorunların ortak akıl ile çözüleceğine inanıyoruz. Bütün depremlerde
hayatlarını kaybeden vatandaşlara
Allah’tan rahmet, geride kalan yakınlarına başsağlığı diliyorum.” diyen
Sayın Başbakanımız Deprem Gerçeği
ve Kentleşme Çalıştayının hayırlı sonuçlara vesile olmasını diledi.
Başbakan Binali Yıldırım beraberindeki protokol üyeleri ile birlikte bir
sonraki programlarına geçmek üzere
alandan ayrıldılar.
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Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı

Ahmet Arslan: Demiryolları
tekrar devlet politikası haline geldi

Ulaştırma, Denizcilik ve
Haberleşme Bakanı Ahmet
Arslan, “Şu an bin 213 kilometre yüksek hızlı tren hattında
işletmemiz devam ediyor ve
yaklaşık 4 bin kilometrede de
yüksek hızlı tren ve hızlı tren
inşaatı devam ediyor. Bunun
yanı sıra 5 bin kilometreye
yakın da yüksek hızlı tren ve
hızlı tren hatları etüdü, proje
hazırlanması çalışması demir
yolu seferberliği kapsamında
devam ediyor.” dedi.
Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Zeki Toçoğlu’nu makamında ziyaret
eden Bakan Arslan, çalışmalar hakkında
Toçoğlu’ndan bilgi aldı.

 Kocaeli Odavizyon

Ziyaretin ardından Türkiye Vagon
Sanayi A.Ş.’ye (TÜVASAŞ) geçen Bakan
Arslan, burada vagon üretim hattında
ve vagonlarda incelemelerde bulunarak
yetkililerden brifing aldı.
“Anadolu” isimli vagonu inceledikten
sonra basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Arslan, özellikle 1950’lerden
sonra ihmal edilmiş demir yollarının AK
Parti ile devlet politikası haline getirildiğini söyledi.
Hükümet olarak Türkiye’nin her yerinde gerek mevcut hatların yenilenmesi
gerekse dünyanın 8’inci, Avrupa’nın 6’ncı
yüksek hızlı tren işletmecisi ülke haline
gelme konusunda çok ciddi mesafeler
kat edildiğini anlatan Arslan, “Şu an bin
213 kilometre yüksek hızlı tren hattında
işletmemiz devam ediyor ve yaklaşık 4
bin kilometrede de yüksek hızlı tren ve
hızlı tren inşaatı devam ediyor.
Bunun yanı sıra 5 bin kilometreye
yakın da yüksek hızlı tren ve hızlı tren
hatları etüdü, proje hazırlanması çalışması demir yolu seferberliği kapsamın-

da devam ediyor.” şeklinde konuştu.
Arslan, ülkenin geldiği noktanın gurur
verici olduğunu, ancak alınması gereken çok mesafe olduğunu ifade ederek,
“Dolayısıyla bu demiryolu seferberliği
kapsamında ülkenin her yerini demir
ağlarla birbirine bağlarken ve ülkenin
demiryolu taşımacılığına çok daha fazla
pay alması adına çalışmalar yaparken,
aynı zamanda demiryolu araçlarının da
hem modernize edilmesi hem günümüz
teknolojisine uygun, gerek Türkiye gerek de Türkiye dışı için, demiryolu araçları imal etmekle ilgili Sakarya, Sivas ve
Eskişehir’deki fabrikalarımızda çok ciddi
üretimler yapıyoruz.” diye konuştu.
Bakan Arslan, bölgesel taşımacılığa
hizmet edecek, 4 ve 3’lü setler halindeki demiryolu araçlarını incelediklerini
belirterek, “Arkadaşlar işe başladıktan
yaklaşık 1 ay sonra bir seti bitirmiş oluyorlar ve her hafta bir seti bitiriyorlar.
Şu ana kadar 35 set, 4’lü araç olarak düşünürseniz 140 aracı TCDD taşımacılığa
teslim etmiş durumdalar. Önümüzdeki

yılsonu itibarıyla bu üretimi tamamlayacaklar.
Şu ana kadar yüzde 30 olan yerli
katkı payı, önümüzdeki yılsonu itibarıyla lisansını da almak şartıyla artık
tamamen Türkiye’de yapılabilir hale
gelecek. Buradan yurtdışına zaman
zaman ihraçlarımız oldu ama daha
fazla ihracat yapabilir hale geleceğiz.” ifadesini kullandı.
“Bu bir seferberliktir”
Memnuniyetle paylaşılması gereken bir konunun daha olduğunu
dile getiren Arslan, şöyle devam etti:
“Özellikle elektrikli ve alüminyum
gövdeli milli ve yerli treni yapmakla
ilgili de Sayın Cumhurbaşkanımızın
talimatları, Sayın Başbakanımızın
başlattığı çalışmalar çerçevesinde
inşa çalışmaları başlattık, yürütüyoruz ve bu çalışmalar bittiğinde artık
Türkiye kendi milli trenini yapabilir
hale gelecek.
Bu tek başına bir anlam ifade etmiyor, yapacağımız bu çalışmalarla
ülkemiz içerisindeki ihtiyacı karşılamakla birlikte ihracat yapabilir hale
gelmiş olacağız. İşte o zaman çok
daha anlamlı, önemli bir hale gelecek.
1951 yılında kurulmuş bu fabrikamızın da son dönemdeki seferberlik
kapsamında çok daha modern, çok
daha güzel demiryolu araçları üretmesi konusunda aldığı mesafe bizim
için memnuniyet verici ama bununla
yetinmeyeceğiz.
Fabrikanın geliştirilmesi, çok daha
modernize edilmesi ve Türkiye’nin
yerli ve milli trenini yapabilir olması
bizim için önemliydi. Genel müdürümüzden başlamak üzere mühendisimize, teknikerimize teşekkür ediyoruz. Bu bir seferberliktir.
Eğer Cumhurbaşkanına hükümet,
bakanlar, milletvekilleri ayak uydurursa başarı gelir.
İşte biz bu seferberlik kapsamında Sayın Cumhurbaşkanımızın başlattığı kalkınma hamlesi ile birlikte
ona ayak uyduracak şekilde ülkenin
her yerinde çalışmalar yapıyoruz. Bu
da o çalışmalardan birisi.
Memnuniyetle görüyoruz ki, ciddi sayıda üretim yapılıyor. Özellikle
dışa bağımlılıktan kurtulmak, ithalat
yapmak yerine yerelde yapmak ve
ihracat yapmak adına önemli bir mesafe almış durumdayız.
Bundan sonra çok daha fazlasını yaparak ülkemizin bu kalkınma
hamlesine biz de bakanlık olarak demiryolu araçları sektöründe gerekli
desteği vermiş olacağız.”

Bakan Arslan’ın yoğun gündeminden...
“Bakan Arslan,
TÜVASAŞ’ı
(Türkiye
Vagon Sanayi
A.Ş.) ziyaret
ederek incelemelerde
bulundu, yetkililerden milli
tren ile ilgili
brifing aldı..”
10 Eylül 2017
Sakarya

“Elektrikli ve
alüminyum
gövdeli
milli ve yerli
treni yapmakla ilgili
çalışmaları
başlattık.”
10 Eylül 2017
Sakarya

“Arifiye’deki
yüksek hızlı
tren istasyonu bu sene
sonunda
bitmiş olacak.”.”
10 Eylül 2017
Sakarya

“Sakarya’yı
Karasu,
Ereğli ve
Bartın’daki
limanlara da
bağlayacak
demiryolu
projesi
çalışmamız
var.”
10 Eylül 2017
Sakarya
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Bakan Ahmet Arslan’ın
yoğun gündeminden...

Bakan Arslan, Sabuncubeli
Tüneli Işık Gördü Törenine
katıldı.
9 Eylül 2017 Manisa

Bakan Arslan, Başbakan
Yıldırım’ın teşrifleriyle
İzmir’in kurtuluşunun 95.
yıl dönümü etkinliğinde
PTT’nin pul lansmanına
katıldı.
9 Eylül 2017 İzmir

Başbakan Yıldırım, TCDD
Selçuk-Torbalı İZBAN
Hattı’nın açılışı sonrası vatman koltuğuna geçti
8 Eylül 2017 İzmir

Bakan Arslan, Basbakan
Yıldırım’ın teşrifleriyle
gerçekleşen İzmir Torbalı
Devlet Hastanesinin
açılışına katıldı.
8 Eylül 2017 İzmir
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Bakan Arslan, Başbakan
Yıldırım’ın teşrifleriyle Selçuk’un Kurtuluşu
Toplu Açılış Temel Atma
Töreni’ne katıldı
8 Eylül 2017 İzmir

Bakan Arslan, Basbakan
Yıldırım’ın Maltepe İlçesi
Başıbüyük Mahallesi’nde
bir kahvehanede
vatandaşlarla yaptığı sohbete eşlik etti.
7 Eylül 2017 İzmir

Kars İl başkanı ve beraberindeki heyeti ağırlayarak
hasbihal etti. Ziyaretleri
için teşekkürler etti.
6 Eylül 2017 Ankara

Bakan Arslan, Sağlık Bakanı
Dr. Ahmet Demircan’ı
makamında ziyaret etti.
6 Eylül 2017 Ankara
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Kariyer Port Eğitim Merkezi ile sektöre
nitelikli iş gücü kazandırılacak
TÜRKLİM Kariyer Port Eğitim Merkezi ile ‘limandan limana’ değişen eğitim anlayışını değiştirecek. Kocaeli Sanayi Odası ve TÜRKLİM’in ortaklaşa hazırladığı ‘Kariyer Port Eğitim Merkezi’ projesinin planlanma amacı; sektöre nitelikli
iş gücü kazandırmak.
Mustafa Kenan Selçuk
Solventaş Teknik Depolama AŞ.
Genel Müdürü ve
TÜRKLİM Yönetim Kurulu Başkanı

Dolayısıyla verilen eğitim limandan limana değişmekte,
bu sistem genelde mevcut operatörlerin makineyi
kullanma becerilerinin iyi olmasına, ancak kullandıkları
makineyi tanıma seviyelerinin düşük olmasına neden
olmaktadır. Teorik eğitim almak liman çalışanları
için mümkün olmasına rağmen, çeşitli eğitim
ÜRKLİM Kariyer Port Eğitim
kurumlarından mezun olup, o mesleği yapmak
Mükemmelliyet
Merkezi’nin planlanma amacı
isteyenlerin böyle bir olanağı yoktur. Kurulan
Merkezi, simülatör
sektöre
nitelikli
iş
gücü
eğitim merkezi hem bu konuda fırsat eşitliği
/ iş makineleri ile
kazandırmaktır.
Günümüze
kadar
sağlayacak, hem de asıl işi ticarete konu
donatılmış olup; bu
operatörlüğe yönelik uygulamalı eğitimler
malları yükleyip boşaltmak olan limanların
açıdan Türkiye'de
iş makinesini satın alan liman işletmeleri
eğitim gibi bir konu ile ilgilenmelerinin önüne
bir ilktir.
tarafından personele verilmiş yada
geçecek, ana faaliyetlerine konsantre olmalarını
verdirilmiştir. Genelde makineyi satın alırken
sağlayacaktır.
ilk eğitim imalatçı firma tarafından verilmekte,
Bu kapsamda; Kocaeli Sanayi Odası (KSO) ile
gerekli
operatör
yetiştirilmekte,
sonrasında
Türkiye Liman İşletmecileri Derneği (TÜRKLİM) ortak
usta – çırak ilişkisi kapsamında yeni gelen personele bir proje hazırladı ve 28 Eylül 2016 tarihinde hazırlanan
aktarılmaktadır.
protokol taraflarca imzalanarak proje başlatıldı.

T
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- Eğitim sonunda belge veriliyor

Proje ile öncelikle, Doğu Marmara Bölgesi’ndeki liman
işletmelerinin büyük çoğunluğunun bulunduğu Kocaeli
ili olmak üzere, Marmara Bölgesi’nde teorik ve pratik
limancılık eğitim hizmetlerini sunabilecek bir Kariyer
Port Mükemmeliyet Merkezi kurulması hedeflendi. Bu
merkez yalnızca mevcut çalışanlara değil, ihtiyaç duyulan
nitelikli istihdamı karşılamak üzere lise ve üniversitelerde
okuyan, bu alanda çalışmak isteyen kişilere de bu eğitimleri
vererek, eğitim sonunda da belgelendirerek yeni istihdam
oluşturacak.

- 2 aşamalı sınav uygulanıyor

Mesleki Yeterlilik Belgesi almak için başvuranlardan,
hayat boyu öğrenim düşüncesi kapsamında hiçbir belge,
diploma talep edilmemektedir. Adaylar ulusal yeterliliklerde
yer alan yeterlilik birimlerinden teorik ve performans
sınavlarına tabi tutulmaktadırlar. Liman çalışanları veya
gelecekte limanda çalışmak isteyen adaylara teorik
ve performansa dayalı olmak üzere 2 aşamalı sınav
uygulanmaktadır.
Teorik sınavlardan başarılı olup, performans sınavına
katılan adaylar makine kullanmada yetersiz oldukları
takdirde üzerinde pratik yaparak kullanmayı öğrenecekleri
iş makinesi veya simülatörde becerilerini geliştirmeleri
gerekmektedir. Kişi Liman çalışanı ise esas görevi yük
elleçlemek olan iş makinesinde becerisini yükseltmektedir.
Ancak, çeşitli eğitim kurumlarından mezun olup, Limancılık
sektörüne girmek isteyenlerin böyle bir olanağı yoktur. Bu
kişiler uygulamalı eğitim alamamaktadırlar. Zira Liman iş
makineleri ve vinçler çok pahalı makineler olduğu için hiçbir
kuruluş bu değerli makineleri dışarıdan gelen birine eğitim
maksadıyla kullandırmamaktadır. Bu nedenle simülatör
/ iş makineleri ile donatılmış bir Liman çalışanları eğitim
merkezi kurulması gereği ortaya çıkmıştır.

- Simülatörde pratik eğitim verilecek

Mükemmeliyet Merkezi, simülatör / iş makineleri ile
donatılmış olup ve bu açıdan ülkemizde bir ilk. Bu maksatla
proje kapsamında mobil liman vinci ve konteyner istif
makinesi eğitimi verilebilen 1 adet simülatör alındı. Bu
simülatöre ilave olarak TÜRKLİM imkanları ile de RıhtımGemi Köprülü Vinci ile Lastik Tekerlekli Saha Köprü Vinci
eğitimi verilebilen 2’nci simülatör alındı ve her iki simülatör
de yerlerine monte edilmiş durumda. Böylece adaylara
seçilen meslekle ilgili önce teorik, sonrasında simülatörde
pratik eğitim verilerek iş makinesi kullanma becerileri
arttırılacak.
Mükemmeliyet Merkezi’ndeki eğitimini tamamlayanlar
TÜRKLİM
bünyesindeki
“Kariyer
Port
Personel
Belgelendirme Merkezi”nde sınava girerek, teorik ve
performans sınavlarında başarılı oldukları taktirde Mesleki
Yeterlilik Belgesi alabilecekler. Merkez KSO binasında
hizmet vermekte olup , mesleki eğitim müfredatı, simülatör
ve eğiticileri TÜRKLİM koordinesinde sağlanıyor.

- TÜRKLİM KariyerPort Projesi, 2 milyar 500 bin
Tl' lik bir yatırım

730 bin Tl.harcama hedefi ile başlanılan 'KariyerPort
Eğitim Merkezi Projesi', Türklim’in ikinci simülatörü de satın
alması ve diğer öngörülmeyen yan harcamalar ile birlikte
yaklaşık 2 milyar 500 bin Tl' lik bir yatırıma dönüşmüştür.
TÜRKLİM Eğitim Merkezi Projesi genel anlamı ile tecrübe
ile öğrenilmiş bilgiler ile mesleğini icra etmeye çalışan Liman
personelinin sistematik bir eğitim sürecinden geçirilerek
bilgi ve beceri düzeyini arttırmayı ve seviyelerini ölçen bir
sınav sonucunda başarılı olanların sertifikalandırılması
projesidir. Eğitim alan personel, sadece yaptığı iş ile ilgili
değil limanın bir bütün olarak çalışmasını anlayacak,
çevreye duyarlılığı öğrenecek iş kazaları konusunda bilgi
sahibi olacak ve yaptığı işin detaylarını öğrenecektir.

Kocaeli Odavizyon
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Mustafa Kenan Selçuk
Solventaş Teknik Depolama AŞ.
Genel Müdürü ve
TÜRKLİM
Yönetim Kurulu Başkanı

- 11 meslekte “Mesleki Yeterlilik Sertifikası”
veriyoruz

Limancılık son yıllarda dünya ticaretinin büyümesinden,
konteynerleşme ve başka formdaki yük elleçleme şekillerinin ortaya çıkmasından, malların ulaşım zinciri içindeki
hareketini yönetmeye ve takip etmeye yarayan yeni bilgi
ve iletişim teknolojileri, multi- modal taşıma sisteminin
yaygınlaşması ve Liman faaliyetlerinin gittikçe az sayıdaki
küresel Liman işletmecilerinin kontrolü altına girmesinden
dolayı değişikliğe uğramaktadır.
Bu gelişmelere paralel olarak derneğimizce “TÜRKLİM
Kariyer-Port” projesi geliştirildi. Liman işletmelerinde çalışan beyaz ve mavi yakalı tüm personelin uluslararası deniz
taşımacılığı norm ve kurallarına uygun çalışması, bu kuralları bilmesi, limanlarda sağlık ve güvenliğin korunması,
Liman işçilerinin yeteneklerini arttırılması, verilen hizmetin
kalitesinin arttırılması ve limanlarda düzgün ve sürdürebilinir bir çalışma ortamı yaratılması maksadıyla derneğimiz
2009 yılından beri bu yöndeki çalışmalarına devam etmektedir.
Projeyi 4 safhaya ayırmak mümkündür:
• Ulusal meslek standartları ve yeterliliklerin belirlenmesi çalışmaları
• AB hibe projesi
• Sınav ve belgelendirme merkezi ve
• Eğitim merkezi kurulması
Projeye başlangıç olarak, Mesleki Yeterlilik Kurumu
(MYK) ile işbirliği yapılarak sektörümüze ait meslekler belirlenmiş, bu mesleklere ait Ulusal Meslek Standartları ve
yeterlilikleri geliştirilmeye başlanmıştır. Halihazırda bu
çalışmalar devam etmekte olup bu güne kadar Limancılık
sektörü ile ilgili 14 Meslek Standardı derneğimizce hazırlanmış ve Resmi Gazete’de yayınlanmıştır.

- TÜRKLİM, yaklaşık 4 yıldır ‘Sınav ve
Belgelendirme Merkezi’ olarak görev yapıyor

Bu çalışmalar sırasında açılan Avrupa Birliği hibe projesine başvurulmuş ve projemiz kabul edilmiştir. 255 bin 517
Avro tutarında yüzde 90’ ı hibe olan proje belirtilen sürede,
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27 ayda tamamlanmış, bu sayede sınav ve belgelendirme
merkezi kurulması için gerekli
alt yapı çalışmaları tamamlanmıştır. Proje sonunda TÜRKAK
akreditasyonu ve MYK yetkilendirmesini müteakip derneğimiz 01.01.2014 tarihinden itibaren “Sınav ve Belgelendirme
Merkezi” olarak görev yapmaya başlamıştır.
Bu merkezde faaliyet alanı “Liman İşletmeciliği” olan
limanlarımızda halen çalışan
ve ileride bu iş kolunda çalışacak olan personelin mesleki
niteliklerini belgeli / sertifikalı
duruma getirmek üzere Devletimiz bünyesindeki Mesleki
Yeterlik Kurumu (MYK) tarafından tanımlanmış “Ulusal
Meslek Standartları” ve “Ulusal Yeterliklere” uygun olarak,
Türk Akreditasyon Kurumu
(TÜRKAK) ve Mesleki Yeterlilik
Kurumu (MYK) tarafından resmi olarak tanınan “sınav ve belgelendirme işlemleri” yapılmaktadır. Kariyer Port Personel Belgelendirme Merkezi’nde
halihazırda 11 meslekte “Mesleki Yeterlilik Sertifikası” verilmektedir.
• Liman Forklift Operatörü
• Liman Saha İstif Mk. Operatörü (CRS-ECS)
• Mobil Vinç Operatörü
• Pompa Tank Saha Operatörü
• Liman Vinç Operatörü ( SSG/RTG)
• Puantör
• Endüstriyel Taşımacı
• İşaretçi
• Kapı/ Kantar Görevlisi
• Terminal Çekici Operatörü
• Liman Planlama Uzmanı
MYK sertifikası ile birlikte Europass Sertifikası da verilmektedir. Europass dokümanları, Avrupa Birliği düzeyinde
bir eğitim programına girmek isteyen veya iş arayan Avrupa vatandaşlarının kullanımına açık ve sahip oldukları niteliklerini ve yeterliliklerini daha iyi göstermelerini sağlayan,
beceri ve yeterliliklerin Avrupa’da (AB, EFTA / EEA ve aday
ülkeler) açıkça ve kolayca anlaşılmasını sağlamak amacıyla
verilen bir belgedir.

- Kocaeli Sanayi Odası Başkanı'na ve tüm
destek olan dostlarımıza teşekkür ederiz

Türklim’in kurmayı hedeflediği ilk Mükemmeliyet
Merkezi’nin kurulması konusunda çok büyük destek ve yardımları olan Kocaeli Sanayi Odası Meclis ve Yönetim Kurulu
başkanlarımıza, yönetim kurulu üyelerine, bizlere destek
olan tüm dostlarımız ile Oda profesyonel çalışanlarına şükranlarımızı sunuyoruz.
Ayrıca, Türklim için önemli bir başarı olan bu kilometre taşının aşılmasında, önceki hazırlık aşamalarında çok
önemli emek ve katkıları olan önceki Türklim Yönetim Kurulları Üyelerimiz’e ve güven, katkı ve yardımlarını hiçbir
zaman esirgemeyen tüm üye Limanlarımızı yöneten çok
değerli dostlarımıza sonsuz teşekkür ediyoruz.

KariyerPort Simülasyon Merkezi mesleksiz
gençlerin meslek edinmesine katkı verecek
TÜRKLİM işbirliği ile, MARKA’dan destek alarak kurulan 'KariyerPort
Simülasyon Merkezi'nin açılışı Başbakan Yardımcısı Fikri Işık ve protokol
tarafından yapıldı.

T

ÜRKLİM işbirliği ile, MARKA’dan destek alarak;
“KariyerPort Simülasyon Merkezini” kurduk.
Merkezin
açılışını
geçtiğimiz
Meclis
Toplantımızda, Başbakan Yardımcımız Sayın Fikri

Port Personel Belgelendirme Merkezi”ndeki sınava girip,
teorik ve performans sınavlarında başarılı oldukları
taktirde, müracaat ettikleri meslekte “Mesleki Yeterlilik
Belgesi”ne de sahip olabilecekler.
Dil kursları ile de desteklenen eğitimlerle bu merkezden
sertifika almaya hak kazanmış olan kursiyerlerimiz
böylece yurtdışında da çalışabilecek düzeyde eğitim alma
fırsatını yakalamış olacaklar.
Buradan meslekli insan ihraç edeceğiz.

- Eğitimler, KSO'nun Astakoz Eğitim Salonu'nda
gerçekleştirilecek

Işık’ın katılımı ile gerçekleştirdik. Bu Merkez mesleksiz
gençlerimizin, meslek edinmesine katkı verecek. Bir
taraftan limanlarımızın ara eleman ihtiyacını karşılarken,
diğer taraftan istihdama katkı vereceğiz.
Simülasyon eğitimlerini gerçekleştirmek için gerekli
olan iki adet simülasyon cihazı aldık. Merkezde pratik
eğitimlerin yanı sıra, liman işletmeciliğine yönelik
simülasyon eğitimleri de verilecek. Yılda pazar günü hariç
tam kapasite ile eğitim verebilirsek yılda 400 kişiye meslek
edindirebileceğiz. Talebin yüksek olması durumunda
vardiyalı eğitimler ile bu kapasite yüzde 20 artarak 500
kişiye ulaşabilecektir.
Ayrıca, kursiyerlerimiz; TÜRKLİM bünyesindeki “Kariyer

“Kariyer Port Mükemmeliyet Merkezi”nin açılışı
Başbakan Yardımcısı Fikri Işık ve protokol tarafından
yapıldı. Sivil toplum kuruluşlarının işbirliğine de güzel bir
örnek olacak olan proje, bölgemize hayırlı olması dileğiyle
hizmete sokuldu.
Doğu Marmara Kalkınma Ajansı (MARKA) Mali Destek
Programı çerçevesinde, Kocaeli Sanayi Odası ve TÜRKLİM
işbirliği ile hazırlanan, “Liman İşletmelerinde Nitelikli
İşgücü ile İş Verimliliği ve Etkinliği Modelimizle Türkiye’de
Öncü Oluyoruz” projesi MARKA tarafından destek almaya
hak kazandı.
Projenin toplam bütçesi: 1 milyon 38 bin 58 TL olup,
MARKA tarafından desteklenecek olan miktar; 682 bin
195,64 TL’dir. Projenin süresi ise 12 aydır.
Proje ile Türkiye’deki liman işletmelerinin büyük
çoğunluğunun bulunduğu Kocaeli’nde; hem teorik, hem de
pratik limancılık eğitim hizmetlerini sunabilecek bir “Kariyer
Port Mükemmeliyet Merkezi” kurulması sağlanmıştır.
Pratik eğitimler kapsamında, liman işletmeciliğine
yönelik simülasyon eğitimleri verilecektir. Kariyer Port
Mükemmeliyet Merkezi ile ihtiyaç duyulan nitelikli
istihdamı karşılamak amacıyla, yalnızca mevcut
çalışanlara değil, bu alanda çalışmak isteyen kişilere de
eğitimler düzenlenecektir.
İstihdama katkı sağlayacak olan bu eğitimlerin
yapılacağı merkez için Kocaeli Sanayi Odası’nın Astakoz
eğitim salonu tahsis edilmiştir. Simülasyon eğitimlerini
gerçekleştirmek için gerekli makine ve teçhizat alınmış,
merkezde eğitimleri gerçekleştirmek üzere eğiticiler
seçilmiş, eğitici eğitimleri tamamlanmıştır. Sözkonusu
eğitimler, Mesleki Yeterlik Kurumu’ndan belgelendirme
desteği alınarak düzenlenecektir. Böylece eğitim alanların
geçerli sertifikaları olacaktır.
Bu proje ile birçok liman işletmesinin çok önemli
bir ihtiyacına büyük ölçüde katkı sağlanması
hedeflenmektedir.
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Zeytinoğlu: KariyerPort’un bölgemize
hayırlı olmasını diliyorum

İşsizlik ülkemizin en önemli sorunu
olmaya devam ediyor. Ancak bölgemizde ciddi iş açığı olduğunu da biliyoruz.
Reel sektör temsilcileri olarak eleman
bulmakta zorlanıyoruz. İşsizliğin kalıcı çözümünde eğitimin büyük rolü var.
Burada esas çözümün mesleki eğitim
olduğunu düşünüyoruz. Mesleki eğitimdeki yapısal reformların sonucunu uzun
vadede görebiliriz, ama kalıcı bir çözüm
olur.
Bu kapsamda Kocaeli Sanayi Odası
olarak biz de üzerimize düşeni yapmaya
çalışıyoruz.
29 Eylül 2016 tarihinde Doğu Marmara Kalkınma Ajansı (MARKA)’dan mali
destek alarak, Odamız ve TÜRKLİM işbirliği ile “Liman İşletmelerinde Nitelikli
İşgücü ile İş Verimliliği ve Etkinliği Modelimizle Türkiye’de Öncü Oluyoruz” projesini hayata geçirdik. Projenin süresi 12
ay olup toplam bütçesi bir milyon TL’dir.
MARKA tarafından bu tutarın 682 milyon
TL’si desteklendi.
Proje ile Türkiye’deki liman işletmelerinin büyük çoğunluğunun bulunduğu
ilimizde; hem teorik, hem de pratik limancılık eğitim hizmetlerini sunabilecek
bir “Kariyer Port Mükemmeliyet Merkezi” kurulmasını hedefledik. Eğitimlerin
yapılacağı merkez için Odamızın Astakoz
eğitim salonunu tahsis ettik. Bu kapsamda simülasyon eğitimlerini gerçekleştirmek için gerekli olan iki adet simülasyon
cihazı aldık. Merkezde pratik eğitimlerin
yanı sıra, liman işletmeciliğine yönelik
simülasyon eğitimleri de verilecek. Tam
kapasite ile eğitim verebilirsek yılda 400
kişiye meslek edindirebileceğiz.
Eğitimlerde her bir grup 15 gün sürüyor. Pazar günleri dışında yılın 300
gününü kullanabiliyoruz. Her bir eğitim
grubu kapasitemiz 20 kişidir. Yıllık tam
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kapasitemiz 400 kişidir. Talebin yüksek
olması durumunda vardiyalı eğitimler ile
bu kapasite %20 artarak 500 kişiye ulaşabilecektir.
“Kariyer
Port
Mükemmeliyet
Merkezi”nde ilk planda verilmesi planlanan eğitimlerimiz; Liman Saha İstif Makinesi Operatörü (CRS-ECS), Mobil Vinç
Operatörü (MHC), Liman Vinç Operatörü
(RTG) ve Liman Vinç Operatörü (SSG)
olarak sınıflandırılmıştır.
Projemiz kapsamında, merkezimizde
eğitimleri gerçekleştirmek üzere eğiticiler, eğitici eğitimlerini tamamladılar.
Böylece kursiyerlerimiz; eğitimlerini uzman, konularında tecrübeli eğitmenlerden almış olacaklardır. Kurslar süresince eğitimini tamamlayanlardan başarılı
olan kursiyerlerimize “Eğitim Başarı Belgeleri” verilecektir. Ayrıca, kursiyerlerimiz; TÜRKLİM bünyesindeki “Kariyer Port
Personel Belgelendirme Merkezi”ndeki
sınava girip, teorik ve performans sınavlarında başarılı oldukları taktirde, müracaat ettikleri meslekte “Mesleki Yeterlilik
Belgesi”ne de sahip olabilecekler.
Odamız hizmet binasında kurduğumuz “Kariyer Port Mükemmeliyet Merkezinin” açılışını 16 Ağustos tarihinde
gerçekleştirdiğimiz Meclis Toplantımızın
bitiminde, Başbakan Yardımcımız Sayın
Fikri Işık’ın katılımlarıyla yaptık.
Bu merkez mesleksiz gençlerimizin,
meslek edinmesine katkı verecek. Hem
limanlarımızın ara eleman ihtiyacı karşılanırken, hem de istihdama destek olacağız.
Diğer taraftan, yatırım maliyeti yüksek olan liman işletmelerinin ihtiyaçlarını gidermiş olacağız. Bu proje ile limanların operasyonel risklerini azaltarak ve
bu risklerden doğan iş kaybını da önleyebileceğiz.

Kariyer Port Mükemmeliyet merkezinin sağlamış olduğu teorik ve simülasyon eğitimlerini alan kişilerin mesleki
nitelikleri aynı zamanda uluslararası
standartlarda olacak. Dil kursları ile de
desteklenen eğitimlerle bu merkezden
sertifika almaya hak kazanmış olan kursiyerlerimiz böylece yurtdışında da çalışabilecek düzeyde eğitim alma fırsatını
yakalamış olacaklar. Buradan meslekli
insan ihraç edeceğiz.
Projenin hedef grupları ve nihai yararlanıcıları Kocaeli Sanayi Odasına kayıtlı işletmelere hizmet sunan 35 liman
işletmesi, TÜRKLİM‘e kayıtlı 60 liman
işletmesiyle birlikte 59 denizcilik meslek
lisesi, 9 fakülte, 13 meslek yüksekokulu
ve gelecekte bu sektörde çalışmak isteyen kişilerden oluşuyor.
Diğer taraftan, Kariyer Port Mükemmeliyet Merkezinde ihtiyaç duyulan
nitelikli istihdamı karşılamak amacıyla, yalnızca mevcut çalışanlara değil,
bu alanda çalışmak isteyen kişilere de
eğitimler düzenlenecek. Bu kapsamda
Meslek Yüksek Okulları ve Meslek Lisesinde eğitim gören gençler için de hafta
sonu sınıfları açılacak.
Bilindiği gibi, liman isletmeleri çok
büyük yatırımların gerçekleştirildiği, her
bir alet ve ekipmanın oldukça yüksek
maliyetlere sahip olduğu bir sektördür.
Oldukça karmaşık ve kullanımı için uzmanlık gerektiren bu makine alt yapısı,
nitelikli işgücü eksikliği durumunda çok
basit kullanıcı hataları nedeniyle, çok
büyük maliyetler ve ciddi is kazalarına
açıktır. Yedek parça temini ve onarımının
dışa bağımlı olma ve uzun zaman gerektirmesi nedeniyle büyük is kayıpları, can
güvenliği ile ilgili büyük risklerle karsı
karsıya kalınmaktadır. Nitelikli işgücünün olduğu liman isletmeleri ise hem bu
alandaki yatırımcıların hem de limanlarla bağlantılı iş yapan diğer firmalar için
yatırım yapma konusunda çekici bölgeler olmaktadır.
“Kariyer Port Mükemmeliyet Merkezi” ile liman isletmelerinin iş verimliliğini artırmak, iş kazaları ve kayıplarını
azaltmak, nitelikli istihdam oluşturmak
amaçlarını gerçekleştirmek mümkün
olabilecektir. Projemizin; ihracat yoğun
çalışan işletmelere liman hizmeti sağlayan ilimizdeki sanayi sektörünün çok
önemli bir sorununa çözüm getireceğine
inanıyoruz.
Sivil toplum kuruluşlarının işbirliğine
de güzel bir örnek olacak olan projenin,
bölgemize hayırlı olmasını diliyoruz.

[etkinlik ►

‘Kurumsal Dönüşüm Farkındalık Günü’
Kocaeli Sanayi Odası’nda gerçekleştirildi
Kocaeli Sanayi Odası ile ERP Komitesi ve Kurumsal Dönüşüm Platformu işbirliği ile marka bağımsız
olarak düzenlenen “Kurumsal Dönüşüm Farkındalık Günü” etkinliği 23
Ağustos’ta gerçekleştirildi. Sanayi
Odası ile ERP Komitesi ve Kurumsal Dönüşüm Platformu işbirliği ile
marka bağımsız olarak düzenlenen
etkinlik; ERP, MES, CRM, İş Zekası ve
Karar Destek Sistemlerinin sunduğu
stratejik önem ve proje örnekleri konusunda firmalarda farkındalığı artırmak amacıyla düzenlendi. Böylece
mevcutta bu uygulamaları kullanan
firmalar ile aday firmalar için bilgilendirme yapılması ve bu
konuda var olan çalışmaların geliştirilmesi hedeflendi.
Toplantı; Polin Su Parkları Teknik Birimler Direktörü (Etkinlik Moderatörü) ve ERP Komitesi İzmit Temsilcisi Özkan
Sur’un açılış konuşmasının ardından, ERP Komitesi Koordinatörü M.Göker Sarp’ın dijital dönüşüm, Yönetim Danışmanı
Hakan Zobu’nun kurumsallaşmanın önemi, Yalın Yönetim
Danışmanı Emin Taner’in Kurumsal Yazılımlar ve Süreçlerde
Yalın Dönüşüm, Kromel Genel Müdürü Fatih Üreten’in Kromel
ERP Projesi Başarı Hikayesi ve Entovest Arge Sorumlusu Gökhan Ayan’ın Entovest ERP Projesi Başarı Hikayesi sunumları
ile devam etti.
ERP Komitesi İzmit Temsilcisi ve Polin Su Parkları Teknik
Birimler Direktörü Özkan Sur konuşmasında; “Bugünkü etkinliğimizde kurumsal dönüşümün ve ERP’nin farkındalığını
arttırmayı amaçlıyoruz. ERP komitenin altı yıldır üyesiyim ve
bir yıldır da Kocaeli temsilciliğini yapıyorum. Öncelikle ERP
hiçbir ticari bağı olmayan bir komitedir. Kurumsal dönüşümün farkındalığını arttırmayı amaçlar ve bununla ilgili sosyal
sorumluluk projesi gibi çalışmalar yaparız. Bu çalışmalarımızda işletmelerimizin kendi kurumsal dönüşümlerini ve
verimliliklerini nasıl arttırabilecekleri ile ilgili kendi yollarını
çizebilmeleri için onlara kendi yaptığımız çalışmaları, başarı
hikâyelerimizi ve nerelerde tökezlediklerimizi anlatırız.” dedi.
Polin Su Parkları hakkında da bilgi veren Özkan Sur, firmanın
bir taahhüt firması olduğunu, müşterilerine anahtar teslim
su parkı yapmayı taahhüt ettiğini belirtti. Özkan Sur, ERP sürecine firmalarının adaptasyonu konularında deneyimlerini
paylaştı.
ERP Komitesi Koordinatörü M. Göker Sarp ise konuşmasında; “Türkiye’de firmaların digitalleşme oranlarına baktığımızda sanayide bu oranın çok düştüğünü görüyoruz. Kendi
üyelerimizle yaptığımız araştırmada ERP kullanım oranın
yüzde 17 olduğunu tespit ettik. Endüstri 4.0’ın konuşulduğu
dönemde biz hala endüstri 2.5 ya da 2.6’dayız diye konuşuyoruz. Kısacası durumumuz pek parlak değil.” dedi. Göker Sarp
konuşmasının devamında çeşitli istatistiklerden örnekler
vererek, ERP sürecinin tarihsel gelişimi ve verimliliğe katkısı
hakkında bilgiler verdi.

Ardından; Yönetim Danışmanı Hakan Zobu söz
aldı. Hakan Zobu konuşmasında; “kurumsallaşma
tarihte ticari risklerden korunmak amacıyla ortaya
çıkmıştır. Ancak kurumsallaşmanın kendisi de bir
ticari risk olduğu için onun
kontrol altına alınarak denetlenmesi gerekir. ERP sistemlerine genellikle yabancı
ortak sözkonusu olduğunda
ihtiyaç duyuluyor. Çünkü yabancı ortaklar denetlemek,
bilgi sahibi olmak istiyorlar. Ayrıca uzaktaki yatırımlarda da
başında durmadan denetleyebileceğimiz sistemlere ihtiyaç
duyuyoruz. Kendi kültürümüze yakın bir kurumsal yapı tasarlamamız gerekiyor. Ancak bunu da ilkeler çerçevesinde geliştirmeliyiz. Devlete karşı sorumlu olduğumuz gibi paydaşlara
karşı da sorumlu olmalıyız. Adil, şeffaf ve hesap verilebilir bir
sistem kurmalıyız.” dedi.
Kromel Genel Müdürü Fatih Üreten “Kromel ERP Projesi
Başarı Hikayesi” konulu konuşmasında; “Kromel firması süt
ve süt ürünleri üreten makinalar, ketçap, mayonez makinaları, ultrafiltrasyon, nanofiltrasyon, ısıtıcılar üretmektedir.
ERP sayesinde kritik önem taşıyan işletme bilgilerini tek bir
veri tabanında saklayabildik. Böylece anında sağlıklı verilere
ulaşarak satış ve müşteri hizmetlerinin daha iyi olmasını sağladık. İnsan kaynakları ile ilgili birçok veriyi kayıt altına alabildik.” dedi.
Toplantı, diğer konuşmacıların sunumları ve katılımcı firma temsilcilerinin sorularına cevaplarla sona erdi.
ERP, Kurumsal Kaynak Planlama anlamına gelen “Enterprise Resource Planning” kelimelerinden oluşmaktadır. ERP
bir organizasyonun tüm veri ve proseslerinin tek bir noktada
entegre edildiği bilgi sistemleridir. Genellikle ERP sistemleri
donanım ve yazılımın da dahil olduğu çok sayıda bileşen içerir.
ERP (Enterprise Resources Planning–Kurumsal Kaynak
Planlama) şirketleri çalıştırmak için gereken pek çok işlevi tek
bir sistem altında sunan bütünleşik bir yapıyı refere eder. Bu
yapının ana yararı, değişik departmanlarda gerçekleştirilen
aynı iş sürecine ait faaliyetleri konsolide etmek ve verilerin
tutarlılığını sağlamaktır. Böylelikle süreçler hem disiplin altına alınırlar hem de kesintisiz ve sorunsuz işleyişe kavuşurlar.
ERP Komitesi ise, Türkiye’deki ERP kullanıcıları, akademisyenler, yönetim danışmanları, stratejistlerin yani sıra ticaret,
sanayi ve hizmet sektöründeki kuruluşlar ile is uygulamaları
sektöründe faaliyet gösteren firma ve organizasyonlar arasında bir iletişim merkezi olmayı amaçlayan marka bağımsız
bir organizasyondur. ERP Üreticileri ile birlikte sektörü geliştirerek, bu alandaki uygulamaların kullanımlarını artırmayı
hedefleyen ERP Komitesi, 13 Şubat 2012 tarihinde kuruldu ve
10.000’den fazla bireysel ve kurumsal üyesi vardır.
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Temmuzda 166 milyon lira harcama
gerektiren 16 proje yatırım için Kocaeli’yi seçti

Temmuz ayında yatırım yeri olarak
Kocaeli’yi seçen 16 firma toplam 166
milyon 59 bin liralık yatırım yapmak
üzere harekete geçti. Bu firmalar tarafından öngörülen yatırımlar Ekonomi
Bakanlığı tarafından teşvik belgesine
bağlandı.
Tammuz ayında teşvik belgesine
bağlanan 17 yatırım projesi tamam-

landığında 544 kişilik istihdam imkanı
yaratılacak.
16 yatırım projesinin 8’i komple
yeni yatırımlardan oluşurken, 8 yatırım projesi ile mevcut işletmelerin
tevsii ve modernizasyonu yapılacak. 1
7 yatırım projesinin 3’ü yabancı sermaye eliyle gerçekleştirilecek. Yabancı
sermaye yatırımcı firmalar arasında

Pimsa Otomotiv, Taegutec Kesici
Takımlar ve Autoliv Cankor yer aldı.
Teşvik belgelerine göre Haziran
ayının en büyük yatırımı Tuğçelik Alüminyum gerçekleştirecek.
Bu yatırım tamamlandığında beyaz
eşya ve otomotiv sektörü için 10.5 bin
ton basınçlı döküm parçaları imalatı
üretim kapasitesi yaratılacak.

TEMMUZDA TEŞVİK BELGESİNE BAĞLANAN KOCAELİ’DEKİ YATIRIM PROJELERİNİN BÜYÜKLÜKLERİNE GÖRE SIRALAMASI (TL)
TUĞÇELİK ALÜMİNYUM VE METAL
MAMÜLLERİ SAN. VE TİC. A.Ş.

94.650.000 Beyaz eşya ve otomotiv sektörü için basınçlı döküm parçaları imalatı 10495 TON/YIL

SIRDAŞ ULUSLARARASI NAKLİYAT İTH.
İHR. GÜMRÜKLEME TİC.LTD.ŞTİ.

10.400.000 Soğuk hava deposu hizmetleri 3500 M2

MİKROSAN MAKİNA VE KALIP SAN. A.Ş.

8.800.000 Ekstrüzyon makinası vidası 525000 KG/YIL, Ekstrüzyon makine kovanı 598750 KG/YIL

ÖZEL GÖLCÜK EĞİTİM HİZ. LTD. ŞTİ.

8.650.000 Okul Öncesi, İlkokul ve Ortaokul Eğitimi 540 öğrenci, lise eğitimi 200 öğrenci

PİMSA OTOMOTİV ANONİM ŞİRKETİ

8.410.000 Otomotiv için sünger parçaları üretimi 3975000 adet/yıl, otomotiv için poliüretan paspas
parçalar üretimi 3916800 kg/yıl, otomotiv güneş siperliği 1705600 adet /yıl, otomotiv
için rrim poliüretan ürünler 150000 adet/yıl, otomotiv için vakumlu poliüretan ürünler
10000 adet /yıl, otomotiv için sprey poliüretan ürünler 250000 adet/yıl, otomotiv için akü
izolatörü 500000 adet/yıl

TOBEST MAKİNA SAN. VE TİC.A.Ş.

7.316.000 Cam veya cam eşyanın imaline veya sıcak olarak işlenmesine özgü makineler 1750 adet
/yıl

MES MAKİNA ELEKTRİK KİMYA SAN.A.Ş.

4.500.000 Alüminyum Ekstrüzyon Ürünler 3120 TON/YIL, Alüminyum Sıcak Dövme Ürünler 3600
ton/yıl, Alüminyum Soğuk Şekillendirme Ürünler 2700 TON/YIL, Askeri Amaçlı Üretim
Yapılan Ürünler (Hafif Silahlar için aksam ve parçalar) 800 TON/YIL, Askeri Amaçlı Üretim
Yapılan Ürünler (Ağır Silahlar için aksam ve parçalar) 200 TON/YIL

ÇİFTEL ELEKTROMEKANİK SANAYİ VE
TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

4.483.350 Oto Sigortası 36212000 ADET, Oto sigorta kutusu 1076000 ADET

PİMSA OTOMOTİV TEKSTİLLERİ SAN.
VE TİC. A.Ş.

4.170.000 Nonwoven keçe 2304000 M2/YIL, Otomotiv taban halısı(NON Wovın) 1566720 M2/YIL,
tehlikesiz atıktan çamurluk halıları 460800 ADET/YIL

YERDEKİ YILDIZLAR ÖĞRETİM KURUMLARI LTD. ŞTİ.

3.400.000 Ortaokul eğitim hizmetleri 400 ÖĞRENCİ

TAEGUTEC KESİCİ TAKIMLAR SANAYİ VE
TİCARET A. Ş.

3.100.000 Özel Kesici Takımlar 18420 ADET/YIL

BİOSAN BİYOTEKNOLOJİ SAN. VE DIŞ
TİC. A.Ş.

2.200.000 İntraartiküler Enjeksiyon 600000 ADET/YIL

AUTOLIV CANKOR OTOMOTİV EMNİYET
SİSTEMLERİ SAN. VE TİC. A.Ş.

1.710.000 Direksiyon simidi kılıfı dikimi ve montajı 585480 adet/yıl, direksiyon simidi 734000
adet/yıl

HAS ALÜMİNYUM SAN.VE TİC.A.Ş.

1.610.000 Alüminyumdan profil 3786 TON/YIL

HDM ÇELİK BORU SAN. VE TİC. A.Ş.

1.460.000 Spiral kaynaklı çelik boru 10000 TON/YIL

DORA EĞİTİM KURUMLARI İŞLETMECİLİĞİ LTD. ŞTİ.

1.200.000 ORTAOKUL 384 ÖĞRENCİ
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Posco Assan Genel Müdürü Haeik Jeong’dan
Kocaeli Büyükşehir’e ziyaret

Türk Dünyası Belediyeler Birliği
(TDBB) ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu,
Kibar Holding ve Daewoo International ortaklığı ile yaklaşık 350 milyon
dolar yatırım ile 2011 yıllında kurulan
Türkiye’nin ilk ve tek soğuk haddeleme paslanmaz çelik üreticisi olan
Posco Assan TST’nin Genel Müdürü
Haeik Jeong, İş Destek Birimleri Grup
Müdürü Kyung Wook Min ve Strateji
Geliştirme Takımı Birim Müdürü Emrah Çamur’u makamında ağırladı.
Başkan Karaosmanoğlu işletme
yöneticilerine ülkemizin üretimine
katkı sağladığı için teşekkür ederek,
“İki ülke halkı birbirlerini seven iki millettir. Kore ile gönül birlikteliğimiz var”
dedi.

istihdam gerek paslanmaz çelik üretiminde katkı sağladıkları için mutlu
olduklarını da belirtti.
Türkiye’nin ithalat kalemlerinden
olan tek soğuk haddeleme paslanmaz
çeliğin Türkiye’de imal edilmesinden
duyduğu memnuniyeti de ifade eden
Karaosmanoğlu, “Üretim ve yatırımcımızı her daim destekliyoruz” diye
konuştu.
“MESAFELER UZAK AMA
GÖNÜLLER YAKIN”
Güney Kore’nin gerek Türkiye’ye
gerekse kentimize çok kıymetli yatırımları olduğunu birliktelikte bir kez
daha vurgulayan Kocaeli Büyükşehir
Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, “İki ülke halkı birbirlerini seven

iki millettir. Gönül birlikteliğimiz var.
Mesafeler uzak, ancak gönüller yakın.
Güney Kore’nin her daim yanındayız”
sözlerini sarf etti.
Türkiye paslanmaz çelik sektörüne yüksek kalitede ürünler sunarak,
Türkiye’nin gelişimine katkıda bulunmak vizyonu ile kurulan Posco Assan
TST’nin, müşterilerine en iyi hizmeti
en hızlı şekilde verdiğini de belirten
Genel Müdür Haeik Jeong, “Müşterilerimizin ürün geliştirme konusundaki
ihtiyaçlarına teknik destekler sağlıyoruz. Posco, soğuk haddeleme kapasitesiyle Türkiye’nin üretimine destek
sağlamayı sürdürecektir” diyerek sözlerini tamamladı.
Görüşme karşılıklı fikir alışverişinin ardından sona erdi.

“470 KİŞİLİK DOĞRUDAN İSTİHDAM
SAĞLIYORUZ”
Posco’nun inşaat sürecini hızlı bir
şekilde tamamlayarak 2013 yılının
temmuz ayında üretime başladığını
söyleyen Posco Assan TST’nin Genel
Müdürü Haeik Jeong da,
“Yıllık yaklaşık 300 bin ton kapasite ile üretimimizi sürdürmekteyiz.
Kocaeli’ye 470 kişilik doğrudan istihdam sağlıyoruz” açıklamasını yaptı.
Posco’nun ulaşımını sağlayan yol için
ayrıca teşekkür eden Genel Müdür
Jeong, Türkiye’ye ve Kocaeli’ye gerek

Kocaeli Odavizyon
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Ayın en büyük yatırımı
Tuğçelik Alüminyum’dan geldi
İstanbul merkezli olarak faaliyet
gösteren ve Gebze’de üretim tesislerine sahip olan Tuğçelik Alüminyum
ve Metal Mamülleri Sanayi ve Ticaret
AŞ, Kocaeli’de yatırım yapmak üzere
temmuz ayında teşvik belgesine
bağlanan yatırım projeleri arasında
yatırım büyüklüğü itibariyle ilk sırayı
aldı.
Tek başına 94.5 milyon liralık
komple yeni yatırım gerçekleştirerek
200 kişilik istihdam yaratacak olan
Tuğçelik, bu yatırım projesi ile beyaz
eşya ve otomotiv sektörü için yılda 10
bin 495 ton basınçlı döküm parçaları
imalatı gerçekleştirecek.
Firma bu yatırımı için KDV İstisnası, Gümrük Vergisi Muafiyeti, Vergi
İndirimi, Sigorta Primi İşveren Hissesi
teşviklerinden yararlanacak.
TUĞÇELİK HAKKINDA...
ALÜMİNYUM DÖKÜM
1988 yılında kurulmuş olup,
uzman kadrosu, bölge içine dağılmış
tesisleriyle değişik ticaret ve sanayi
kollarında faaliyetlerini sürdürmektedir.
Ülkemizde ve dünyada sürekli
gelişen otomotiv, beyaz eşya, telekomünikasyon, tarım aletleri, elektrik ve
mekanik endüstrilerinde hızla artan
talebi karşılamak amacıyla 2004 yılında Pres Döküm Tesisi’ni kurmuştur.
Yüksek kalitede alüminyum ve
zamak basınçlı döküm parçaları üretmektedir.
Alüminyum ve zamak enjeksiyon
pres döküm konusunda Türkiye’de
orta vadede, gerek kapasite gerekse
kalite bakımından ülkemizdeki lider
firmalar arasına girmeyi hedeflemektedir.
Yüksek nitelikli personeli, modern
tesisleri ve “ISO/TS 16949 Kalite
Yönetim Sistemi” ile müşterinin her
türlü ürün ihtiyacına kısa sürede cevap verme yeterliliğine sahiptir.
Toplam 10.000 m2 Üzerine Kurulu / 7500 m2 Üretim Alanı / 1000
m2 Faal Stok Alanı

DÖKÜMHANE
ENJEKSİYON MAKİNELERİ
1 adet 200 ton 4 adet 400 ton
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4 adet 450 ton 4 adet 550 ton
adet 560 ton 2 adet 750 ton
1 adet 900 ton

1

STANDART EKİPMANLAR
Enjeksiyon ve çalışma eğrilerini
takibe imkan sağlayan Grafik LCD
ekranlı kumanda paneli
Otomatik piston yağlama sistemi
Otomatik kepçe ve otomatik kalıp
yağlama sistemi
Otomatik sıcaklık göstergeli,
(Start – Stop) Bek brülörlü bekletme
ocakları
ANA ERGİTME OCAKLARI
2 Adet 800 kg/h ön ısıtma ve ergitmeli, devirme potalı, ısı kontrollü,
doğalgaz yakıtlı.
2 Adet 1000 kg/h ergitme ve 2000
kg/h bekletme kapasiteli, STRIKOWESTOFEN &

trol üniteleri
İŞLEME
Trimleme Presleri
Askılı, Döner tablalı ve Bant Tipi
Kumlama Makineleri
Vibrasyon makineleri (Yüzey İşleme ve Kurutma)
CNC İşleme Makinaları
KALİTE KONTROLl
Spektrometrik Analiz
X – Ray Radyaskopik kontrol
3 Boyutlu CMM Koordinat Ölçümü
SERTLİK ÖLÇME
Sızdırmazlık Testi
Yüzey Pürüzlük Testi
Boyutsal Ölçüm Testi

GAZ ALMA
ROTORJET , döner gaz giderme,
flux besleme cihazı

KALIPHANE BAKIM
TAMİR BAKIM ATÖLYESİ
CNC İşleme Merkezi
Radial Matkap
Universal Torna, Universal Freze
Dalma Erozyon

KALIP ISITMA
Tüm makinelerde, yağ ısıtmalı,
otomatik ısı ayarlayıcılı, kalıp ısı kon-

YAZILIM VE PROGRAMLAR
CAD - CAM
Kalıp Hazırlama Programları

DEMİR ÇELİK
Demir çelik sektöründe uzun yıllara dayalı piyasa ve sanayi tecrübesi
sayesinde 1988 yılında kurulmuştur.
Yıllar içinde artan iş hacmiyle ve
büyüyen gücüyle demir çelik sektöründe saygın bir konuma gelmiştir
Modern teknolojiyi kullanan
uzman kadrosu, bölge içine dağılmış
modern tesislerinin sağladığı olanaklarla müşteriye en iyi hizmeti sunmayı ilke haline getirmiştir.
Stoklarında çeşitli kalitelerde
özellikle yassı metaller (levhalar, ağır
levhalar, gemi saçları, soğuk/sıcak
paket ve rulolar), karbon çelikleri, ve
muhtelif çelikler bulundurmaktadır.
Ereğli Demir Çelik, mamüllerinin
yanı sıra Romanya, Ukrayna, Rusya,
ve Avrupa topluluğu menşeili ürünleri, yüksek stok kapasaitesi ve çeşidi
sayesinde yıl boyunca her an ihtiyaç
sahiplerine ulaştırmaktadır.
Aynı zamanda gemi inşaatı, ağır
makine ve talaşlı imalat sektörleri-

ne stokların dışında proje bazında
belirlenen zaman ve kalitedeki malzemeleri, anlaşmalar çerçevesinde
sağlamaktadır.
Ürünler
Ürün çeşitlerimiz arasında;
S235 / S275 / S355 ve değişik
kalite ve standartlarda, ağır makina
sanayii, talaşlı imalat, kalıp imalatı,
gemi ve inşaat sanayiinde (Baraj,
köprü, yol, konstrüksiyon) kullanılmak üzere Sıcak Haddelenmiş Levhalar, Muhtelif kalınlık ve kalitelerde,
otomotiv, makine ve hafif sanayide
kullanılmak üzere Soğuk / Sıcak Haddelenmiş Rulolar, Muhtelif kalınlık ve
kalitelerde, hafif makina, kazan, tank,
depo ve değişik imalatlar için Soğuk /
Sıcak Paket Saclarbulunmaktadır.
Depo ve Fiktif Antrepo
Toplam 8.000 m² üzerine kurulu
5.000 m² Kapalı Saha
3.000 m² Açık Saha

UNIMAR DENİZCİLİK
Bir aile şirketi olan Unimarin Denizcilik San. ve Tic. Ltd Şti’nin geçmişi
Osmanlı döneminde İnebolu’da faaliyet
gösteren Kayıkçılar ve Mavnacılar
Loncası’na kadar uzanır. İnebolu’daki
birçok aile gibi küçük ahşap teknelerle denizcilikle uğraşan aile bireyleri,
Kurtuluş Savaşı yıllarında İstanbul ile
kurmuş oldukları ilişkiler neticesinde, savaş sonrasında İstanbul’a göç
etmişlerdir. İstanbul’da, ahşap mavna
diye tabir edilen, zamanına göre büyük
sayılabilecek tonajda bir tekne sahibi
olmasıyla birlikte, ailenin denizcilik
hayatı daha belirgin bir hal almıştır.
Aile bireyleri, Osmanlı döneminden
günümüze kadar denizcilik sektörünün
değişik branşlarında kurmuş oldukları
şirketlerle faaliyetlerini sürdürmektedirler. Unimarin Denizcilik San. ve Tic.
Ltd. Şti., günümüzün modern gemi işletmeciliği anlayışıyla, alanında en son
teknolojiyi kullanan uzman personel
kadrosuyla deniz işletmeciliği ve boğaz
acenteliği faaliyetlerini sürdürmektedir

Tuğçelik Yönetim Kurulu
yılında Tuğçelik Ltd. Şti’ni kurmuştur.
Halen demir çelik, alüminyum ithalatihracat ve armatörlük üzerine çalışan
şirketlerde yönetim kurulu başkanı
olarak görev yapmaktadır. Ayrıca
çeşitli sivil toplum örgütlerinde görev
almaktadır.
Tuba NERGİZ - Yönetim Kurulu
Başkan Yardımcısı
1965 yılında İstanbul’da doğmuştur. İlk ve orta öğrenimini İstanbul’da
tamamlamıştır. Aile şirketlerinde
yönetim kurulu üyesi ve ortak olarak
yer almaktadır.

Mehmet NERGİZ - Yönetim Kurulu
Başkanı
1962 yılında İstanbul’da doğmuştur. İlk ve orta öğrenimini İstanbul’da
tamamlamıştır. 1982 yılından itibaren aile şirketlerinde görev almaya
başlamıştır. Muhtelif şirketlerde
profesyonel yönetici olarak çeşitli
görevlerde bulunmuş olup demir
çelik, denizcilik ve inşaat konularında faaliyetlerde bulunan şirketlerde
çeşitli ortaklıkları olmuştur. 1988

Burak NERGİZ - Yönetim Kurulu
Üyesi ve Genel Müdür
1987 yılında İstanbul’da doğmuştur. 2005 yılında TED İstanbul Koleji’ni
bitirmiş, 2009 yılında Bilgi Üniversitesi İktisat Fakültesi’ni bitirmiştir.
2009 ve 2010 yılları arasında London
Shipping and Transport Institute’de
“Shipping Management” diploması
almıştır. 2010 yılında Tuğçelik’te çalışmaya başlamış ve çeşitli kademelerde görev almıştır. Mevcut durumda şirketin Genel Müdürlük görevini
yürütürken, aynı zamanda yönetim
kurulu üyesidir. Burak Nergiz, İngilizce ve Almanca bilmektedir.

Burcuhan YILDIRAN - Yönetim
Kurulu Bağımsız Üyesi
İstanbul doğumludur, ilk ve orta
öğrenimini İstanbul’da tamamlamıştır. Lisans eğitimini 2004/2008 yılları
arasında İstanbul Bilgi Üniversitesi
Hukuk Fakültesi’nde tamamlamıştır.
2007 yılında Anadolu Üniversitesinde
iş idaresi konusunda eğitim almıştır.
2010/2011 yılları arasında University
Of Bournemouth, LLM International
Commercial Law’da Uluslararası
ekonomi hukuku, ticaret hukuku
alanlarında eğitimler almıştır. Eğitim
ile iş hayatını çoğu zaman birlikte
yürütmüştür. Bu dönemlerde avukatlık yapmış ve aile şirketlerinde üst
düzey yöneticilik yapmıştır. İngilizce
ve Almanca bilmektedir.
Mustafa Şahin ERSOY - Yönetim
Kurulu Bağımsız Üyesi
1961 yılı İstanbul doğumludur.
İlk ve orta öğrenimini İstanbul’da
tamamladıktan sonra iş hayatına
atılmıştır. Aile şirketlerinde çeşitli görevlerde bulunduktan sonra
1992 yılında İdris Mustafa Et ve Gıda
Pazarlama Ltd. Şti.’ni kurmuş ve et
ithalat- ihracatına başlamıştır. Halen
bu işi devam ettirmektedir. İngilizce
bilmektedir.
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GÜBRETAŞ Genel Müdürü İbrahim Yumaklı:

Verimliliğin yolu bilinçli tarımdan geçiyor
Son yıllarda yaptığı Ar-Ge çalışmaları sonucu geliştirdiği “bitkiye ve bölgeye özel” gübre
çeşitleriyle ülke tarımının geleceği için katma değer üretmeye devam eden GÜBRETAŞ,
Türkiye’nin farklı illerinde yaptığı deneme ekimleriyle de bilinçli tarım konusundaki çalışmalarını yaygınlaştırıyor.

G

ÜBRETAŞ’ın “Bilinçli üretici kazanır” sloganıyla
düzenlediği iyi tarım uygulamaları kapsamında,
fındık tarımındaki kalite ve verimliliği artırmaya yönelik örnek uygulamalar, bu yıl Ordu ve Sakarya’da
yapıldı. İki ildeki örnek çalışmada toprak analizi sonuçları,
arazi yapıları ve iklim şartları gibi tarımsal üretimi etkileyen faktörler dikkate alarak geliştirilen bitki besleme ve
koruma programları uygulandı. Bu uygulamaların sonucunda her iki arazide de hem verim hem de kalite açısından bölge ve Türkiye ortalamasına göre oldukça yüksek
verimler elde edildi. GÜBRETAŞ uzman ziraat mühendislerinin oluşturduğu gübreleme programıyla Sakarya’nın
Kocaali ilçesinde 4 dekarlık bir alanda yapılan deneme
ekiminin sonuçları ise düzenlenen Bahçe Günü etkinliğinde paylaşıldı.
Oçak ayından bu yana örnek uygulama yapılan Sakarya-Kocaali’deki fındık bahçe sahibinin normalde “yok yılı”
olması nedeniyle 100-150 kg/da civarında ürün beklediği bahçeden, GÜBRETAŞ’ın Tekirdağ Bölge Müdürlüğü’ne
bağlı saha ekiplerinin yaptığı toprak analizi ve gübreleme
programı sayesinde 300 kg hasatla bölge ortalamasına
göre 2 kat ve Türkiye ortalamasına göre 3 kat üzerinde
verim elde edildi.

-Yumaklı: Optimum gübre kullanımı ile Türkiye
ortalamasının 3 katı verim sağladık

GÜBRETAŞ Genel Müdürü İbrahim Yumaklı, Türkiye’nin

yılda ortalama 600 bin ton üretimle dünyadaki toplam fındık üretiminin %75’ini tek başına karşılayarak bu alanda
dünya lideri olduğuna dikkat çekti. En önemli tarımsal ihracat ürünümüz olmasına rağmen fındıkta bazı verim ve kalite sorunları da yaşandığını belirten Yumaklı, “Türkiye’de
dekar başına ortalama 84 kg olan fındık verimi, Sakarya
bölgesinde yıldan yıla dekar başına ortalama 120 ila 150
kg arasında değişmektedir. Bahçe sahibinin normalde bu
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sene “yok yılı” olması nedeniyle düşük verim beklediği bu
araziden dekar başına 300 kg üzerinde verimle var yılı gibi
Sakarya ortalamasının iki katı verim elde edildi. Bu oran,
Türkiye verim ortalamasının 3 katından fazla demektir”
dedi.
Bu örnek uygulama sırasında optimum gübre kullanımına da dikkat edildiğini belirten İbrahim Yumaklı, “Üreticinin yaşlı ve oldukça sık fındık ocaklarına ve geçmiş
yıllarda kullandığı gübre miktarından yüzde 20 daha az
gübre kullanımına rağmen iki katı verim edilmesi, doğru
gübre kullanımının sağlayacağı sonuçları göstermesi açısından da önemlidir” diye konuştu.
Genel Müdür Yumaklı, “Yaklaşık aynı emek ve hatta
daha az girdi maliyetiyle daha kaliteli ve verimli fındık üretiminin elde edilmesi sayesinde, üreticilerimizin kazançları da yükselmiş oluyor. Fındık gibi milli ekonomi açısından
stratejik bir üründe böyle güzel sonuçların elde edilmesi,
ülke tarımı açısından mutluluk ve umut verici” dedi.
Bu örnek çalışmalardaki yüksek verim ve kalitenin,
GÜBRETAŞ uzman ziraat mühendisleri danışmanlığındaki
bilinçli tarım ve kullanılan özel fındık gübresi sonucunda
elde edildiğini belirten Genel Müdürü İbrahim Yumaklı,
şirket olarak özellikle son 10 yılda geliştirdikleri bitkiye ve
bölgeye özel gübreler ile tarıma önemli katma değerler
sağladıklarını söyledi.
GÜBRETAŞ’ın tarımsal üreticileri her zaman bilinçli tarımsal üretim yapmaya teşvik ettiğini hatırlatan Yumaklı,
“Bu amaçla her yıl Türkiye genelinde 2 bine yakın noktada
100 binden fazla üretici ve ziraat mühendisini iyi tarım uygulamalarına yönelik eğitimlerde buluşturuyoruz. Türkiye
Toprak Verimliliği Haritası projesinde elde ettiğimiz birikimi, bu tür ürüne özel gübrelerin geliştirmesinde kullanıyoruz. Türkiye genelinde farklı ürünler için yaptığımız bu
gibi deneme tarla ve bahçeleri ile de çiftçilerimizle birlikte
örnek uygulamalar ortaya koyarken, diğer yandan farklı
iletişim kanallarıyla tüm üreticilere ücretsiz danışmanlık
hizmeti veriyoruz. Tarımda verim ve kaliteyi artırmak için
çiftçilere mutlaka toprak analizi yaptırmalarını tavsiye
ediyoruz” diye konuştu.
Genel Müdür Yumaklı, tarımda ‘periyodisite’ denilen
dönemsel verimliliği, “sürdürülebilir/ sürekli verimliliğe”
dönüştürerek, her yılı “var yılı” haline getirmenin püf noktasının bilinçli tarım olduğunu vurgulayarak etkinliğe katılan üreticilere bu konuda önerilerde bulundu.

bilişim ►

Bilişim Vadisi’nin ilk etabı tamamlandı
Bakan Faruk Özlü, Bilişim Vadisi'nin ilk etabının tamamlandığını belirterek, Bilişim
Vadisi’nde 28 firmanın yönetim kurulu tarafından onay aldığını kaydetti.

B

ilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, Bilişim Vadisi’nin ilk etabının tamamlandığını belirterek 28 firmanın yönetim kurulu tarafından
onay aldığını söyledi.
Gebze’de 3 milyon 340 bin metrekare alana inşa edilecek Bilişim Vadisi’ni kurma kararının, Cumhurbaşkanı
Recep Tayyip Erdoğan’ın Başbakanlığı ve kendisinden bir
önceki Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Nihat Ergün döneminde alındığını hatırlatan Özlü, projenin Türkiye’ye çok
önemli kazanımlar sağlayacağına işaret etti.
Özlü, etap etap faaliyete geçecek Bilişim Vadisi’nin
inşaatında büyük ilerleme kaydedildiğini anlattı. Bilişim
Vadisi’nin birinci etap inşaatının tamamlandığına dikkati
çeken Özlü, “Vadinin birinci etabında yer alan 55 milyon
lira artı KDV keşif bedelli, 48 bin metrekarelik inşaat alanlı,
52 ofisin yer aldığı idare binası ve 10 bin metrekarelik kuluçka merkezi inşaatları bitirildi. Bilişim Vadisi’nin ilk etabının tamamlanması ve Muallimköy Teknoloji Geliştirme
Bölgesi’nin çalışmalarına başlamasıyla, Türkiye’de faaliyette olan teknoloji geliştirme bölgelerinin sayısı da 55’e
ulaştı.” ifadesini kullandı.
Bilişim Vadisi inşaatının hız kazanmasıyla vücut bulan alanda, ilk olarak Smartface Bilgi Teknolojileri isimli
Ar-Ge firmasının faaliyetlerine başladığını belirten Özlü,
“Başta bilişim teknolojileri olmak üzere, elektrik, elektronik, telekomünikasyon, yazılım ve robotik gibi sektörlerden Ar-Ge yapan tüm firmalara ev sahipliği yapacak Bili-

şim Vadisi’nde yer almak için birçok yerli ve yabancı firma
başvuruda bulundu. Yapılan değerlendirmeler sonucunda
28 firma Bilişim Vadisi’nin Yönetim Kurulu onayından geçti.
Çalışmalarına hız verdiğimiz vadide, en kısa sürede söz konusu şirketlere de yer tahsis edilecek.” diye konuştu.

- Yaklaşık 50 milyar dolar ciro bekleniyor

Bakan Özlü, bilişim sektöründe ülkeyi Ar-Ge ve inovasyon üssü haline getirecek Bilişim Vadisi’nde, yüksek teknoloji şirketlerinin buluşacağının altını çizerek, “Sadece
Türkiye’nin değil, dünyanın da önemli teknoloji geliştirme
merkezlerinden biri olmaya aday olan Bilişim Vadisi’nin
tüm etaplarının tamamlanmasıyla, 5 bin Ar-Ge ve yazılım
firmasını barındırmasını, 50 milyar dolar ciro elde edilmesini ve 100 bin nitelikli insana iş ve istihdam sağlamasını
hedefliyoruz.” diye konuştu.
Bakan Özlü, öğretim üyelerinin teknokentlerde bulunmasının da üniversite-sanayi arasındaki kopukluğu azaltacağını vurgulayarak, “Öğretim üyelerimize teknokentlerde şirket kurma imkanı da verdik. Öğretim üyelerimizin
haftada bir günlerini ya da en azından ayda bir günlerini bir
şirket içerisinde geçirmelerinin çok faydalı olacağına inanıyorum. Bu şekilde üniversite-sanayi kopukluğu önemli
ölçüde giderilmiş olacaktır”. Bilişim Vadisi’nin, Türkiye’nin
teknoloji tabanlı büyümedeki yeni merkezi olacağını dile
getiren Özlü, vadide inşaatı tamamlanan birinci etap resmi
açılışının da yakın bir tarihte yapılacağını kaydetti.
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Başkan Zeytinoğlu:

Üretim maliyetlerinin düşürülmesine
yönelik reformlar çok önemli

“
“Üretim maliyetlerinin
düşürülmesine yönelik
alınacak tedbirler, enflasyonun aşağı çekilmesi adına çok önemli.
Üretim maliyetlerinin
sürdürülebilir olması, ihracatçılarımızın rekabetini de arttıracaktır.
Bu arada fiyat artışları
bakımından ana metaller, petrol, kağıt, tekstil,
kimyasallar, bilgisayarlar, tütün, metal gibi bazı
imalat sektörleri dikkat
çekiyor.

”
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Kocaeli Sanayi Odası’nın (KSO) Ağustos
ayı Meclis toplantısı Başbakan Yardımcısı Fikri Işık’ın katılımıyla gerçekleştirdi.
KSO’nun Ağustos ayı Meclis Toplantısına
Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, Milletvekili İlyas Şeker, AK Parti
İl Başkanı Şemsettin Ceyhan, Kocaeli Üniversitesi Rektörü, Prof. Dr. Sadettin Hülagü, Gebze Ticaret Odası Başkanı Nail Çiler,
Körfez Ticaret Odası Başkanı Sibel Moralı
ve il protokolünün temsilcileri katıldı. Meclis Toplantısı sonrası Başbakan Yardımcısı
Fikri Işık ve Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy
söz aldılar.Toplantı bitiminde “Kariyer Port
Mükemmeliyet Merkezi” açılışı gerçekleştirildi.
KSO Meclis toplantısının başlangıcında 17 Ağustos 1999 Marmara Depreminin
yıldönümü nedeniyle deprem şehitleri ve
görev şehitleri için saygı duruşu yapıldı.
Saygı duruşu sonrası söz alan KSO Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, “17 Ağustos 1999

depreminin üzerinden 18 yıl geçti. Bugün
buradan depremde hayatlarını kaybedenleri rahmetle anarak sözlerime başlamak
istiyorum.
Deprem sonrası yaptığımız anket çalışmasında, o dönemde 1062 faal olan firmamızın; 16’sının tamamen hasarlı ve 329’un
ise hasarlı olmak üzere, toplam 345’inin
depremden etkilendiğini tespit etmiştik.
2006 yılında yaptığımız araştırmada ise;
deprem ve zemin şartları, alanın dar olması, çevresel sorunlar gibi nedenlerden dolayı yer değiştirmek isteyen firma sayısının
182 olduğunu belirlemiştik. Bugün, 182 firmamızı tekrar mercek altına aldığımızda;
sadece 5’inin yer değiştirdiğini gördük. 48
firmamız kapanmış, 12 firmamızın kaydı
var ama aktif değil.” dedi.
-Zeytinoğlu’nun konuşması
Konuşmasına genel ekonomik gelişmeleri değerlendirerek devam eden Başkan Zeytinoğlu şunları söyledi:

Temmuz ayında yıllık ihracat 151,1
milyar dolar oldu. 2014 yılında yakaladığımız rekor ihracat olan 158 milyar
dolara ulaşmak için, yılın kalanında aylık
3 milyar doların üzerinde ihracat artışı
gerçekleştirmemiz gerekiyor.
İkinci yarıda beklediğimiz olumlu gelişmeyle, 158 milyar dolara ulaşma potansiyelimiz olduğunu düşünüyoruz.
Haziran ayında ihracata en büyük
katkı yine otomotiv ve otomotiv yan sanayinden geldi. Diğer taraftan hava taşıtları, uzay taşıtları, bunların aksam ve
parçaları faslındaki yüzde 500’e varan
artış dikkat çekici. Bu fasılda geçen yılın
aynı dönemine göre 306 milyon dolar
fazla ihracat yapmışız. Bu fark benzer
şekilde geçen yılın aynı dönemine göre
301 milyon dolar fazla ihracat yaptığımız otomotiv sektörünü geçiyor. Yüksek
teknolojili ürünleri içeren bu iki sektörün
ihracata verdiği katkıyı, çok olumlu değerlendiriyoruz.
Diğer taraftan ihracatın ithal girdiye
bağımlılığı, orta vadede aşılması gereken kronik bir sorun. İthalattaki artış
TL’nin değerlenmesinden ve baz etkisinden kaynaklanıyor.
Euro’nun dolar karşısında değer kazanması AB harici ülkelerle olan ithalatımızda artışa neden oluyor. Diğer taraftan Euro bazında (AB’ye) ihracatımız
artıyor.
Temmuz ayında yüzde 80 artarak
8,8 milyar dolara ulaşan dış ticaret açığımız da dikkat çekici boyuta ulaştı.
Bu durum ithalat artış hızının, ihracat artış hızından daha yüksek olmasından kaynaklanıyor. Önümüzdeki dönem
baz etkisi ile dış ticaret açığının daha da
artacağından endişe duyuyoruz.
Diğer taraftan; ilk 7 ayda yatırım
malları ithalatının gerilemiş olması (%18) yatırımlarda ciddi azalma olduğuna işaret ediyor.
-Euro-dolar paritesi
İş dünyası olarak önemle takip ettiğimiz bir konu da; euro/dolar paritesinin
seyri. Euro/dolar paritesi, 2015’in ocak
ayından bu yana geldiği en yüksek seviye olan 1,1893 doları gördü. ABD’nin
tutumu euro/dolar paritesi üzerinde oldukça belirleyici.
ABD Merkez Bankası FED’in ABD’nin
enflasyon verilerinde artış olmaması
nedeniyle yeni bir faiz artışına gitmemesi, doların seyrinin düşük kalmasına
sebep oluyor. Ancak FED’in önümüzdeki
aylardaki toplantılarında; bilanço küçültme ve faiz artışı kararı alması, euro/
dolar paritesinde trendin tekrar aşağıya
dönmesine neden olabilir.
Aslında bu sınırlı bir oynama olacaktır. Zira ABD bizim tersimize değerli bir
dolar istemiyor.

-Kocaeli’de dış ticaret
Yılın yedi aylık döneminde, geçen
yıla göre ihracatımız yüzde 38,6 artarak
14 milyar 148 milyon dolar, ithalatımız
yüzde 11,8 artarak 25 milyar 382 milyon
dolar olarak gerçekleşti.
Dış ticaret hacmi ise yüzde 20,1 artarak 39 milyar 531 milyon dolar oldu.
Aynı dönemde Türkiye dış ticaretinin
yüzde 18’ini karşılayan ilimiz, tek başına
ülke ihracatının yüzde 15,7’sini, ithalatının ise yüzde 19,6’sına katkı sağladı.
Kocaeli ihracatında sektörler arasında en fazla paya otomotiv sektörünün
sahip olduğunu biliyoruz.
İlimiz ihracatında otomotiv sektörü
geçen yıl temmuz ayında yüzde 50 paya
sahipken, bu yıl aynı dönemde payını
yüzde 54’e çıkardı.
-Enflasyon
Haziran ayında TÜFE 9,79, ÜFE yüzde
15,45 olarak gerçekleşti. Bundan sonra
enflasyonda tek hanenin kalıcı olmasını
umuyoruz.
Enflasyonunda gıda fiyatlarındaki
gerilemenin etkilerini gördük. Bu gerilemenin mevsimsel etki ile önümüzdeki
birkaç ayda da devam edeceğini bekliyoruz. Tabi reformlarla desteklenirse bu
gerileme daha da fazla olabilir.
Kur geçişkenliği de azaldıkça ve baz
etkisi ile enflasyondaki düşüşün devam
edeceğini bekliyoruz. Diğer taraftan,
imalat sanayi tarafında maliyet artışının
yüksek olduğunu görüyoruz.
İmalat sanayinde yıllık fiyat artışı yüzde 17,37 ile ÜFE’deki genel artışın
üzerinde seyrediyor.
Üretim maliyetlerinin düşürülmesine yönelik alınacak tedbirler, enflasyonun aşağı çekilmesi adına çok önemli.
Üretim maliyetlerinin sürdürülebilir

olması, ihracatçılarımızın rekabetini de
arttıracaktır.
Bu arada bazı imalat sektörleri fiyat
artışları bakımından fazlasıyla dikkat
çekiyor. Nitekim Ana metaller, petrol,
kağıt, tekstil, kimyasallar, bilgisayarlar,
tütün, metal sektörlerinde yıllık fiyat artışları yüzde 18 ile yüzde 36,7 arasında
değişiyor. Bu arada ÜFE’deki yükselişin
doğal olarak TÜFE’ye yansıması olacaktır, ancak baz etkisi ile ÜFE’de önümüzdeki ay 2 puan düşüş bekliyoruz.
Bu bakımdan TÜFE’de beklenen yukarı çekme etkisi sınırlı kalacaktır.
-Sanayi üretimi
Haziranda sanayi üretimi yıllık yüzde
3,4 olarak gerçekleşti.
Haziran ayı Ramazan Bayramı nedeniyle işgünü sayısının biraz azaldığı bir
aydı. Sanayinde büyümenin ılımlı seyrini olumlu değerlendiriyoruz. Temmuz
ayında baz etkisi ile sanayi üretiminde
önemli bir artış bekliyoruz.
Açıklanan haziran ayı sanayi üretim
endeksi ile ikinci çeyrek göstergeleri de
tamamlanmış oldu. İlk çeyrekte üretimdeki ortalama büyüme yüzde 2,1’di. İkinci çeyrekte bu oranın yüzde 4,6 olarak
gerçekleştiğini görüyoruz.
Buradan ülkemizin ikinci çeyrek büyüme oranına, sanayi üretiminden daha
fazla katkı geleceğini görüyoruz.
Diğer taraftan, bu yılın ikinci çeyreğinde, kredi artışı ve vergi indirimleri
ile tüketim, referandum etkisiyle kamu
harcamaları, kur etkisi ve Avrupa pazarının açılmasıyla ihracat iyiydi.
Bu performans, yılın 2. çeyreğinde
GSYH büyüme hızımızın yüzde 5’in üzerine çıkabileceğine işaret ediyor.
Tabii baz etkisi ile üçüncü çeyrekte
daha yüksek bir büyüme ile (yüzde 10’a
yakın) karşılaşmak mümkün. “
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Başbakan Yardımcısı Fikri Işık

Tempomuzu daha da artırmamız lazım
“Evet, biz de çalışıyoruz, ama rakiplerimiz bizden daha fazla çalışıyorsa, evet biz yol alıyoruz
ama rakiplerimiz bizden daha hızlı yol alıyorsa, o zaman biliniz ki daha da geride kalırız. Onun
için çalışmalarımızı artırmak durumundayız. Onun için tempomuzu artırmak durumundayız.
Onun için fırsatları değerlendirebilecek hazırlıkta ve hazırlık seviyesinde bulunmak durumundayız. İşte bunun için Ak Parti hükümetleri olarak gerçekten çok yoğun mesai harcıyoruz.”

“

“
Şu anda öyle bir dünyada yaşıyoruz ki ve öyle
bir coğrafyada yaşıyoruz
ki bu coğrafyada ve bu
konjonktürde fırsatlarla
tehditler o kadar iç içe
geçti ki her tehdidi bir
fırsat görme veya her
fırsatın çok kolaylıkla
tehtide dönüşme ihtimali
var. Coğrafya olarak biz
dünyanın adeta merkezinde yaşıyoruz. Şu anda
dünyanın tam merkezindeyiz desek doğrudur

”
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KSO Meclis toplantısına katılan
Başbakan Yardımcısı Fikri Işık hükümet
olarak Kocaeli’yi önemsediklerini vurgulayarak; ““Kocaeli’nin sanayinin sorunlarını dinlemesi aslında Türkiye’deki
tüm sanayinin sorunlarını da dinlemesi
anlamına geliyor. Bu açıdan da hükümet
olarak biz Kocaeli Sanayi Odası’nın toplantılarını önemsiyoruz.“ dedi.
-Fırsatlar ve riskler
Fikri Işık Türkiye’nin bulunduğu
coğrafyada fırsatlar ve tehditlerle içiçe
olduğunu belirterek “Şu anda öyle bir
dünyada yaşıyoruz ki ve öyle bir coğrafyada yaşıyoruz ki bu coğrafyada ve bu
konjonktürde fırsatlarla tehditler o kadar
iç içe geçti ki her tehdidi bir fırsat görme
veya her fırsatın çok kolaylıkla tehdite
dönüşme ihtimali var. Coğrafya olarak

biz dünyanın adeta merkezinde yaşıyoruz. Şu anda dünyanın tam merkezindeyiz desek doğrudur.
Bunun getirdiği inanılmaz fırsatlar
var. Bu fırsatları en iyi bilenler sizlersiniz.
3 saatlik bir uçak yolculuğuyla 1 milyar
insana ulaşıyoruz. 4 saatlik bir uçak yolculuğuyla da bir buçuk milyar insana ulaşıyoruz. Dünyanın en büyük ve en zengin
pazarlarına ulaşma imkânımız var.
Bunun getirdiği büyük fırsatlar var
ki başta otomotiv sanayi olmak üzere
aslında imalat sanayimiz bu fırsatları
değere dönüştürüyor.
Tabi bunun getirdiği büyük riskler de
var. Nitekim bunu da yaşıyoruz. Şuanda
dünyada var olan problemlerin şimdilik
en azından yüzde 50’den fazlası bizim
bölgemizde. İşte Suriye’yi düşünün, Irak’ı
düşünün, doğu bölgesindeki problemle-

rimizi düşünün yani ciddi problemlerin de önemli bir kısmı bu bölgede. İşte bizim yaklaşımımız bütün
bu tehditleri fırsata dönüştürecek
bir anlayışı hayata geçirebilmek.
Tehditlilerle baş başa kalmak
onlara vah vah deyip ağlaşmak
yerine bu tehditleri nasıl fırsata
dönüştürürüz. Fırsatları da ülkemiz
için nasıl değerlendiririz. Yine aynı
şekilde, düşünün küçülen bir dünya
var ve bu küçülen dünyada bu küçülmenin ortaya çıkardığı değerleri
bizim anında fırsata dönüştürebilme imkânımız olmalı. İşte ticaretin
kolaylaşması gibi, seyahatin kolaylaşması gibi ama küçülen dünyanın
bize küreselleşen bir terör olarak
döndüğünü de hesaba katmak durumundayız. Bütün hesaplarımızı
yaparken de buna uygun hesaplar
yapmak durumundayız. Kendi çalışmalarımızı buna uygun yapmak
durumundayız.” değerlendirmesini
yaptı.
-Eğitim ve teknoloji
Eğitim ve teknolojinin önemine
dikkat çeken Başbakan Yardımcısı
Işık şöyle konuştu:
“Yine çok genç bir nüfusumuz
var. Bu Türkiye için büyük bir
fırsat. Yaşlanan Avrupa’yı düşündüğünüzde genç nüfusu olan bir
Türkiye’nin çok büyük fırsatlara
sahip olduğunu biliyoruz. Ama eğer
bu genç nüfus iyi yetiştirilmezse,
iyi istihdam edilmezse de işsizlik
daha sonra sosyal problemler gibi
pek çok problemle karşı karşıya
kalmamız da hiç içten değil.
Şimdi dijital bir dönüşüm yaşıyoruz. Şu anda dünya dijital devrimi yaşıyor. Bu dijital devrimin çok
büyük fırsatlar sunduğunu hepimiz
iyi biliyoruz. İşte 4.Sanayi devrimi
gibi. Bir büyük fırsat var önümüzde ama iyi değerlendiremezsek
rekabette geri kalmanın getirdiği,
getirebileceği ölümcül sonuçlarda
bizim için tehdit olarak duruyor.
İşte şu anda güncel tartışmalardan
bir tanesi, yapay zekâ.
Şimdi yapay zekâ o kadar hızla
gelişiyor ki artık bir doktorun hastalığı teşhisinde kendi geleneksel
yöntemlerle isabet oranı yüzde 68.
Bir kanser türü için söylemişlerdi.
Ama aynı kanser türünü yapay
zekânın teşhis etme oranı yüzde
90’ın üzerinde. Şimdi bu büyük
bir fırsat. İnsanın hayat kalitesini,
konforunu arttıracak büyük bir
fırsat. Ama bu yapay zekânın ilerde
robotların sokağa çıkıp insanları

Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy: İş dünyasına

daha iyi bir çalışma ortamı sağlayacağız
Oda Meclisi toplantısına katılan
Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy, Türkiye
ekonomisi içinde Kocaeli’nin önemine
dikkat çektiği konuşmasında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından belirlenen 2023 hedeflerine dikkat
çekerek bu hedeflere ulaşılmasında
Kocaeli’de düşen rolün üzerinde durdu.
Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy şu
şekilde konuştu:
“Kocaeli, Türkiye’nin önemli bir şehri
ve bu önemli şehir Türkiye ekonomisine
çok önemli katkı sunuyor.
Cumhurbaşkanımız Sayın
Recep Tayyip Erdoğan’ın
Türkiye Cumhuriyeti’nin
kuruluşunun 100. yılında
2023’te dünyanın ilk on
ekonomisi içerisinde yer
alma hedefini ülkenin
önüne koymuştur.
Bu hedefin gerçekleştirilmesinde de Kocaeli çok önemli bir
görev yürütmektedir ve ülke ekonomisinin bu noktaya taşınmasında Türkiye’de
en başta gelen şehirlerden biri olmuştur ve olmaya devam etmektedir.
Dış ticaretin önemli kısmını Kocaeli tek başına ortaya koymaktadır. Bu
çalışmalar yapılırken birçok alt yapı ve
sanayicilerimizin desteklenmesi amacıyla gerçekleştirilen çalışmalar çeşitli
bakanlıklarımızın katkıları, Büyükşehir
belediyemizin destekleriyle belirli bir
noktaya kadar gelmiştir. Bunların daha
iyi bir noktaya gelebilmesi ve sanayicilerimizin daha rahat bir şekilde
çalışmalarını ortaya koyması da ülke
ekonomimiz açısından büyük önem

taşımaktadır.
Bu anlamda bizlerde Valilik olarak iş
dünyamızın bize intikal eden sorunları
varsa bunlara çözüm üretme ve onlara
daha iyi bir çalışma ortamı yaratma
adına gayret göstereceğimizi de ifade
etmek isterim.
Kocaeli’de çok güzel bir uyum var.
Başta Büyükşehir ve ilçe belediyeleri olmak üzere Valiliğimizle, kurum ve kuruluşlarımızla, siyaset kurumlarıyla, siyasi
partiler arasındaki diyalogla önemli ve
uyum sağlanan bir kent.
Bu anlamda bu uyumun
da hizmete dönüşmesi
ve ekonomiye daha fazla
katkı sunması bakımından da
önemli olduğunu ifade etmek
istiyorum. Bu noktada katkısı
olan herkese de teşekkürlerimi ifade etmek isterim.
Biz de Kocaeli’de göreve başladıktan sonra buna ne tür
katkılar sunabilirsek o gayret içerinde
olacağımızı da ifade etmek istiyorum.
Sayın Başbakan Yardımcımıza ve Sayın
Milletvekillerimize Kocaeli’nin sorunları
konusunda gösterdikleri duyarlılıktan
dolayı tekrar teşekkür ediyorum.
Sayın Meclis Başkanımıza bize
söz vererek burada Meclis Üyelerini
selamlama fırsatı verdiği için teşekkür
ediyorum. Yönetim Kurulu Başkanına
sanayicilerimizin sorunlarını dile getirme ve onlara çözüm üretme adına gösterdikleri gayretlerden dolayı teşekkür
ediyorum. Bu toplantının da amacına
ulaşması temennisiyle sizleri sevgi ve
saygıyla selamlıyorum.”
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öldürme riski de önümüzde duruyor.
Şimdi bu kadar fırsat ve bu kadar
tehditle iç içe yaşıyoruz. Bu fırsatları değerlendirmek ve tehditleri de
fırsatlara dönüştürmek aslında bizim
elimizde.
Eskilerin çok güzel bir ifadesi var.
Eskiler der ki fırsatlar hazırlıklı beyinler içindir. Eğer hazırsanız fırsat bir
kuş gibi önünüze gelir, onu yakalarsanız. Hazır değilseniz siz hareket edene
kadar uçar gider. Bu açıdan özellikle
çağımızda bu kadar küreselleşmiş bir
dünya teknolojide yeni bir çağın başlangıcında bizim her türlü fırsatı en iyi
şekilde değerlendirebilmemiz lazım.
Bakın bir örnek daha vereyim.

4. otomobil markası yapan şey? İşte
bu dijital devrimi iyi değerlendirip
bunu teknolojiye ve otomobil teknolojisine uyarlaması. Bunları iki - iki buçuk yıl önce buralar da konuşmuştuk.
Ve Türkiye’nin altın bir fırsatı olduğunu bunu değerlendirmesi gerektiğini
ifade etmiştik. Aradan ne kadar kısa
bir süre geçti ve bu süre içerinde
dünyanın ne kadar hızlı yol aldığını
aslında hep birlikte gördük.
Bu şu anlama geliyor. Evet, biz de
çalışıyoruz. Ama rakiplerimiz bizden
daha fazla çalışıyorsa evet biz yol
alıyoruz. Ama rakiplerimiz bizden
daha hızlı yol alıyorsa o zaman biliniz
ki daha da geride kalırız. Onun için

-Tempomuzu artırmalıyız
Yaklaşık iki buçuk yıl önce yine
bu meclis salonunda Bilim Sanayi ve
Teknoloji Bakanı olarak konuşmuştum ve orada elektrikli otomobilin ne
kadar önemli olduğunu bu konudaki
çalışmaları anlatmıştım. Aradan
geçen yaklaşık iki buçuk yıllık süreç
içerisinde ne oldu biliyor musunuz?
Şu anda Amerika’da bu işle uğraşan
şirketin piyasa değeri o yüz yıllık dev
şirketlerin tamamını nerdeyse geride
bıraktı. Bir şirketin piyasa değeri 50
milyar doların üzerine çıktı elektrikli
otomobille. Reklama girmesin diye
ismini vermiyorum. Ve şu anda dünyanın en değerli dördüncü otomobil
markası haline geldi. Ne kadar mal
varlığı var derseniz yok. Ne kadar borcu var derseniz epey çok. Ama piyasa
değeri 50 milyar doların üzerine çıktı.
Ve düşünün asırlık, yüz yıldan daha
fazla geçmişi olan onlarca otomobil
firma markasının önüne geçti. Peki,
nedir bu firmayı dünyanın en değerli

çalışmalarımızı artırmak durumundayız. Onun için tempomuzu artırmak
durumundayız. Onun için fırsatları değerlendirebilecek hazırlıkta ve hazırlık
seviyesinde bulunmak durumundayız.
İşte bunun için Ak parti hükümetleri
olarak gerçekten çok yoğun mesai
harcıyoruz. Değerli arkadaşlar iktidara geldiğimiz günden bugüne kadar
gerçekten biraz önce söylediğim o
tehditlerle uğraşırken bir taraftan da
Türkiye’nin fırsatları değerlendirecek
alt yapısını kurmak için uğraştık. Neler
yaptığımızı uzun uzun anlatacak
değilim. Ama şu son 3 yılda, 4 yılda
ortaya koyduğumuz özellikle sanayi
ile ilgili bazı çalışmaları ifade etmeme
müsaade edin.
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-Ar-Ge Reform Paketi
Mesela sizlerin de hazırlık sürecinde çok ciddi katkı verdiğiniz Ar-Ge reform paketini hükümet olarak hayata
geçirdik. O dönemde dedik ki Türkiye
iki ayaklı bir büyümeyi mutlaka ama

mutlaka sağlamalı. İki önceliği aynı
anda kapsamalı. Birincisi istihdam
öncelikli bir büyümeyi mutlaka ama
mutlaka sürdürmeli. Bu kadar genç
bir nüfusa sahip olan bir ülkede eğer
siz yeteri kadar istihdam üretemezseniz o zaman bunun oluşturacağı
sorunlarla ayrıca boğuşmak zorunda kalırsınız. Onun için geleneksel
olarak güçlü olduğumuz sektörlerde
istihdam odaklı büyümeyi kesinlikle
ihmal edemeyiz. O gün bugündür bu
istihdam odaklı büyüme üzerinde
gerçekten yoğun çaba sarfediyoruz.
Allah’a hamdolsun bunun ürünlerini
de alıyoruz.
-300 bin gence iş bulmak başarı
değil
Bakınız Türkiye nüfusu durağanlaşmış hatta azalan bir ülke değil.
Genç nüfus sıkıntısı çeken bir ülke
de değil. Statik hale gelmiş bir nüfus
yapımız yok. Aksine sürekli artan ve
her yıl yaklaşık bir milyon insanın
çalışma çağına ve istihdama katılma
noktasına geldiği bir ülke. Sizin için
her yıl 300 bin gence iş bulmak bir
başarı sayılmıyor. Bugün belki bütün
Avrupa’da bir milyon insana iş bulduğunuz zaman bu çok büyük bir rakam
olarak kabul edilir. Ama Türkiye her yıl
yaklaşık en az 700-800 bin insanına
iş oluşturmak durumunda. Onun için
istihdam odaklı büyümeden vazgeçemeyiz. Bununla ilgili pek çok programı
art arda hayata geçirdik. Bundan sonra da bu programları art arda hayata
geçirmeye devam edeceğiz.
Ama Türkiye’nin kesinlikle ihmal
edemeyeceği ve orta gelir tuzağından
da çıkmak için mutlaka ama mutlaka
yapması gereken katma değer üreten
teknolojik imalat sanayi. Bunu eğer
istihdam odaklı büyümeyle birlikte
başarabilirsek işte o zaman var olan
o orta gelir tuzağından da çıkmış
olacağız.
-Ar-Ge Merkezi sayısı 600
İşte bunun için Ar-Ge reform
paketini çok önemsemiştik ve çok
detaylı bir hazırlık süreci yaşamıştık. Allaha hamdolsun Ar-Ge reform
paketi hayata geçti. İkinci mevzuatı
tamamen oluşturuldu ve hayata geçti.
Ne oldu? Değerli arkadaşlar Ar-Ge
merkezi sayısı reform paketi hayata
geçtiğinde 169’du. Şu anda 600 oldu.
Yani şu anda Türkiye Ar-Ge merkezi
sayısı 600’e çıktı. Şu anda bu 600 ArGe merkezinin biraz önce Ayhan Bey
söyledi 69 tanesi de ilimizde. Bu rakam yani yüzde 10’dan fazlası sadece
Kocaeli’de. Ama Kocaeli’nin potansi-

yelini düşündüğümüzde bu rakamın
en az yüzde 20 olması lazım. Çünkü
Türkiye’nin en büyük 500 kuruluşunun
80 tanesi Kocaeli’de. Orta ölçekli veya
bu ilk 500 dışında da büyük ölçekli
epey sanayi kuruluşumuz var. Artık ne
üretiyorsak inovasyon odaklı üretmek
zorundayız. Yenilikçi anlayışı üretimimizin her alanına oturtmak durumundayız.
-Tasarım Merkezleri
Bu açıdan bakınız yine o dönemde
birlikte çalışmıştık tasarım merkezleri.
Şu anda Türkiye’de 80 tane tasarım
merkezi kuruldu. Yeni çıkarmıştık
kanunu. 3 tanesi şu anda Kocaeli’de.
Ama az. Kocaeli’ne daha fazla tasarım merkezi yakışır. İnanıyorum ki
hep birlikte göstereceğimiz gayretle
bu tasarım merkezlerin sayısını da
arttıracağız.
-Teknoloji Geliştirme Bölgesi
Teknoloji geliştirme bölgesi şuanda faal olarak 54 tane Türkiye’de.
Resmen kurulmuş 69 tane. Ama fiilen
çalışan 54 tane. Bu 54’ün 4 tanesi
Kocaeli’de. Bu sayının arttırılması için
veya niteliklerin artırılması için çalışmalarımızı birlikte sürdüreceğiz. Tabi
Türkiye’nin en büyük teknoloji geliştirme bölgesi olacak Bilişim Vadisinin
de ilk etabı hayata geçiyor. Bunun
da Kocaeli’ne katacağı çok ciddi bir
katma değer olduğunun bilincindeyiz.
Şimdi hükümet olarak bakınız Ar-Ge
konusunda sanayicimizin, girişimcimizin önünü tamamen açtık. Yine de
uygulamada yaşanan sorun varsa bu
sorunlarla ilgili de sizlerle birlikte çalışmaya hazırız. Bu konuda sizlerden
gelecek her türlü teklifi hükümet olarak değerli bakanımız, ilgili arkadaşlarımız her zaman almaya ve bununla
ilgili çalışmaya hazırlar. Yeter ki bu
alanda sizlerin gerçekten kendinize
de ülkemize de kazandıracak çalışmalarınızı arttırın.
-Üretim Reform Paketi
Yine üretim reform paketi, hayata
geçti. Bakın değil üreticiyi destekleyen
çok güzel paket çıktı. Bunun da hazırlıklarını birlikte yapmıştık yoğun bir
çalışma olmuştu, Allah’a hamdolsun
şu anda paket yürüklükte. İkinci mevzuatta arkadaşlarımdan bilgi aldım.
Şu anda hazırlık sürecinde. İstiyoruz
ki artık üretimin önünde hiçbir engel
kalmasın. Sizler de uygulamada yaşadığınız sorunları lütfen ilgili arkadaşlarımıza gerek bizlerle gerekse diğer
arkadaşlarımızın aracılıyla mutlaka
iletin ve bu paketin de olumlu sonuç-

larını ülke olarak görelim.
-Patent Yasası
Yine patent yasası en fazla şikâyet edilen konulardan bir tanesiydi.
2009’da Anayasa Mahkemesi iptal
etmişti ve ondan sonra maalesef ciddi
bir boşluk oluşmuştu. Şimdi patent
yasası da yürüklükte. Hem fikri mülkiyeti koruyan hem de yerli üreticinin
önündeki engelleri kaldıran güzel bir
patent yasamız var. Yani üretim ile
ilgili aslında önemli sorunları çözmüş
durumdayız.
-Finansmana Erişim
Finansmana erişim konusunda
çok önemli mesafeler aldık, kredi
garanti fonu piyasada oluşma ihtimali
olan tıkanıklığı açacak çok ciddi bir
işlev gördü ve bunun sonucunda ilk
çeyrek büyümemiz yüzde 5 inşallah
2. Çeyrekte de yüzde 5’in üzerinde
bir büyümeyi bekliyoruz. Üçüncü
çeyrek büyümenin daha da iyi olacağını öngörüyoruz. Arzumuz ne? Hem
istihdam oluşturan hem de katma
değer üreten bir ekonomi olarak
yolumuza emin adımlarla yürümek.
Elbette büyük sıkıntılar çektik. Elbette
dünyadaki FED’in faiz artışı ile birlikte
Türkiye’nin içinde yaşanan sıkıntıların
üst üste gelmesinden dolayı sanayiciler olarak ciddi sıkıntılar çektiğinizin
biz farkındayız ve bilincindeyiz. Ama
hiçbir zaman sıkıntılardan dolayı pes
etmek, umutsuzluğa düşmek gibi
bir durumumuz olmadı. Hamdolsun
bugün geleceğe güvenle bakacak pek
çok sebebimiz var. İşte bunun için
buradayız. Sizlerin bu noktada bizlerle
paylaşmak istediğiniz konuları özellikle sizlerle dinlemek bizim için çok
daha önemli.
-AB ile ilişkiler
Değerli arkadaşlarım Avrupa
Birliği ile ilişkiler konusunda belki
bir iki cümle söylememde fayda var.
Tabi 2017 Avrupa için zor bir yıl oldu.
Avrupa’da arka arkaya büyük ülkelerin
Avrupa Birliği’nin bel kemiğini oluşturan ülkelerin seçimleri vardı ve hala
Almanya’nın 25 Eylül’deki seçimi ile
birlikte büyük ülkelerin seçimleri bitmiş olacak. Maalesef Avrupa’da son
dönemde ırkçılık, yabancı düşmanlığı
artış trendinde. Bunun bize yansıttığı
olumsuz maalesef bir takım sonuçlar
var. Ama özellikle 25 Eylül’den sonra
Almanya’daki seçimlerden sonra
Avrupa Birliği ile ilgili ilişkilerin bütün
zorluklara rağmen belirli bir düzeye
geleceğine inanıyoruz. Gümrük birliğinin güncellenmesi talebi karşılıklı bir

taleptir. Kamu alımları da dâhil bu talep karşılıklı bir taleptir. Bizim bu noktadaki en önemli önceliğimiz TTIP olur
da Türkiye TTIP’e giremezse büyük
pazar kaybına sebep olabilirdi. Zaten
şuanda yeni Amerikan yönetimi TTIP‘i
biliyorsunuz rafa kaldırmış durumda.
Ama Türkiye’nin gümrük birliğinin
güncellenmesi konusundaki karşılıklı
iradeye bağlı anlayışı sürüyor. Ben
eminim 25 Eylül’de Almanya’daki
seçimler bittikten sonra ilişkilerimizde bir normalleşme olacaktır. Buna
hem Avrupa’nın hem Türkiye’nin
ihtiyacı var. Karşılıklı ihtiyaçlar ilişkiye
mutlaka bir denge oluşturur. Buna
inanıyorum.
-Kocaeli’de yatırımlar
Özellikle Kocaeli ile ilgili birkaç
söz söyleyip tamamlıyım. Değerli
arkadaşlar ben bu şehrin insanıyım.
Milletvekilliği, Bakanlık ayrı. Ama ben
bu şehrin insanıyım. Yarın, görevimiz
bittiği zaman da yine bu şehirde inşallah yaşayacağız ve sizlerle birlikte
yine bu şehir için heyecan duymaya
devam edeceğiz. Onun için bu şehrin
her sorununu takip etmek benim için
bir milletvekili görevinden çok daha
öte bir görev.
-Her yıl nüfus 40 bin artıyor
Bu şehir kolay bir şehir değil. Bu
şehir her yıl 40 bin yaklaşık insanın
ilave olduğu ve nüfusu her yıl yaklaşık
40 bin artan bir şehir. 40 bin demek
Anadolu’da büyük ölçekli bir ilçe
demek. Dolayısıyla ya şu niye olmadı,
bu niye olmadı diye dışarıdan ahkâm
kesmek kolay olabiliyor. Ama şehrin
içinde yaşayanlar sizler ve bizler bu
şehrin temposuna ayak uydurmanın
dahi ne kadar zor olduğunu biliyoruz.
Ama Allah’a hamdolsun şehrin
her sorununun çözümü için de birlikte
gayret gösteriyoruz. Bakınız şuanda Kocaeli Büyükşehir olmasaydı
2004’de o tarihi karar verilmemiş
olmasaydı biz bugün yaşadığımız
sorunları kat ve kat fazla yaşıyor
olacaktık. Allah’a hamdolsun pek çok
sorunumuzu Büyükşehir Belediyemizle işbirliği içinde çözüyoruz.
-OSB çıkışları
İşte en son TOSB ve GOSB’un
İstanbul çıkışı bizim için adeta bir
işkenceydi. Ama değerli Büyükşehir
Belediye Başkanımızın fedakârca ve
konuya samimi yaklaşımı, organize
sanayi bölgelerimizin değerli yöneticilerinin işi sahiplenmesi ve taşın altına
ellerini koymaları, kamu idaresinin de
bu konuda gerekli çalışmayı yapma-
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sı orada büyük sıkıntıyı çok büyük
oranda aşmamızı sağladı. Şimdi aynı
çalışmayı doğu için yapıyoruz. Ama bu
defa sanayiciden bir şey istemeyeceğiz, rahat olun. Şu anda Büyükşehir
Belediyemizle Karayolları Genel Müdürlüğümüz doğudaki oluşan o trafik
sıkışıklığını çözecek projeyi hazırladı.
Proje onaylandı. İnşallah yakında imalat çalışmasına başlayacağız. Orada
hem Yumrukaya bölgesinin doğusundaki iki tane köprüyü büyüteceğiz hem
de köprüler arasındaki bağlantıları
viyadüklerin altından kurarak ışıkları
tamamen kaldıracağız ve orada akıcı
trafiği inşallah hayata geçireceğiz.

yolcu taşımacılığı işi bizim açımızdan
çok daha kolaylaşmış olacak.

-Kuzey Marmara Otoyolu
Kuzey Marmara otoyolu inşaatı
şu anda devam ediyor. Bizim ilimizle
ilgili kamulaştırma işlemleri devam
ediyor. Son derece başarılı yap işlet
devret ihalesi yapıldı biliyorsunuz. Ve
yapımcı firma da biran önce işletmeye
alayım diye gayret ediyor. İnşallah
birkaç yıl içerisinde, herhalde en geç
iki yıl içerisinde bu Kuzey Marmara
otoyolunu da hayata geçirmiş, hizmete açmış oluruz.
Burada iki önemli nokta var.
Bunlardan bir tanesi Dilovası’ndan
Osmangazi Köprüsüne bağlantıydı.
En zor proje buydu biliyorsunuz. O
projenin ciddi de bir maliyeti vardı.
Şimdi onu yap işlet modelinin içerisine
koyduk. Şu an inşallah bu yol inşaatı
yapılırken bu proje de hayata geçecek.
Diğer taraftan GOSB, Güzeller, Plastikçiler bağlantısını da Bakanımızla
konuştuk. Bunu projenin içerisine değil ama kamu yatırımı olarak yapacağız. O bağlantıyı da kuracağız. İnşallah
hem TEM’i rahatlatmış olacağız hem
de o bölgeye olan trafik yükünü özellikle azaltmış olacağız.

-İzmit Kandıra otoyolu
Bir Sayın muhalefet Milletvekili
İzmit - Kandıra yolu ne oldu diyor. Yol
çalışması başladı. Terminalin önündeki kavşak İzmit - Kandıra yolunun
bir parçası ve başlangıcı. Şu anda orda
inşaat devam ediyor. Diğer aşamala-

-Tren yolu-yük taşımacılığı
Tabi tren yolu özellikle yük
taşımacılığında olmazsa olmaz. Bu
noktada da bizim mevcut Abdülhamit
döneminde hatta daha önce başlayan
1870’lerde yapılan tren yolu hattımızın hızlı tren hattına çevrilmesi
sürecinde ciddi sıkıntılar yaşadık. Ve
orası 4’lü olsun diye çok uğraşıldı ama
mümkün değil 4 hat olması. 3 bile çok
zor sığdı. Ama şimdi sizlerde haritada
göstermişsiniz Köseköy’den Gebze’ye
yeni bir hızlı tren hattının çalışması
yapılıyor. Bu hat hayata geçtiğinde
burası bizim için şehir içi ulaşım ve
yük taşıma aksı olacak. Bununla ilgili
çalışmalarımızı da sürdürüyoruz.
Bunu başardığımızda inşallah göreceksiniz hem yük taşımacılığı hem de
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-Güney Marmara Otoyolu
güzergahı
Güney Marmara otoyolu konusunda güzergâh belirlendi Ayhan Bey.
Bizim şehrimizi çok bölen bir güzergâh vardı. Ona müdahale ettik. Pek
çok yerde tünel ve viyadükle şehrin
içinden geçmesini ve şehri bölmesini
engelledik. Şu anda teknik çalışmalar
sürüyor. Bu da yap işlet ile yapılacak
biliyorsunuz baştan beri özellikle
bunu ifade ettik. Bu arada belki bir
konunun da altını çizmem lazım.

rın da detay projeleri bitmek üzere. İnşallah 2019’a kadar o yolun da yapımı
bitmiş olacak. Hatta onunla da kalmadık Kandıra’dan Kefken’e kadar olan
alanın da şu anda ihale çalışmalarını
sürdürüyoruz. Yani Kefken’den İzmit’e
tamamen duble yol olacak. Bununla
da yetinmiyoruz Kaynarca, Kandıra ve
Ağva Kuzey Karadeniz sahil yolu çalışması da sürüyor. Aslında çok yoğun
yatırım yapıyoruz.
-Büyük yatırımlar yapıyoruz
Büyük yatırımlar yapıyoruz. Ama
İstanbul ve Kocaeli’yi düşündüğünüz
zaman değerli arkadaşlar Türkiye
ekonomisini adeta sırtlayan iki il. Dü-

şünün Türkiye’nin ekonomisinin yüzde
52’si sadece Marmara bölgesinde
dönüyor. Bu kadar yoğun bir alanda
yapılan yatırımın hiçbir zaman yeterli
olması mümkün değil. Ama bizler
hükümet olarak elimizden gelen her
türlü gayreti göstermeye devam edeceğiz. Sizler de destek olacaksınız.
-Cengiz Topel sorunu
Cengiz Topel konusu bizim her
Türk Havayolları Başkanıyla karşılaştığımızda tartıştığımız bir konu. En
son şöyle bir şeyimiz oldu, seferlerin
yüzde 50’sini siz garanti edin biz sefer
koyacağız dediler. Ben garanti ederiz
dedim. Kocaeli onu kaldırır. Şimdi
sizden ricam Büyükşehir Belediye
Başkanımız, Valimiz, Oda Başkanlarımız bir araya gelin, belli konularda
belli garantileri biz verelim. Ben
inanıyorum bizim garantimize ihtiyaç
kalmayacak. Bu şehrin dinamizmi
onu kaldırır. Ama onlar da işletmeci
mantığıyla bazı garantileri istiyorlar.
Cengiz Topel’i de inşallah sonuca
bağlayalım.
Değerli sanayicilerimiz, Sanayi
Odamızın değerli üyeleri gerçekten
zor bir süreci yaşadık ve yaşamaya
da devam ediyoruz. Ama zorluklar
bizi yıldırmak yerine bizi kamçılamak
durumunda. Her zorluğun üstesinden
geldikçe özgüvenimiz daha da artıyor.
Ve geleceğe daha da güvenle bakıyoruz.
-Birlik beraberlik avantajı
Bizim Kocaeli olarak en büyük
avantajımız, birlik ve beraberliğimiz.
Allaha hamdolsun şehrimizde bir
uyum var, şehrimizde bir birlik ve
beraberlik var, bir bütünlük var. Bu
da şehrin daha fazla hizmet almasına daha süratli hizmet almasına
sebep oluyor. Bu birlik ve beraberliği
sürdürmek durumundayız. Her birimizin ayrı siyasi görüşü olacak. Her
birimizin dünyaya bakışı farklı olacak.
Ama ortak paydalarımızda buluşup
o ortak payda üzerinden ülkemize
ve şehrimize hizmet etmek de her
zaman en önemli önceliğimiz olacak.
Bugüne kadar bu noktada hassasiyet
gösteren tüm değerli arkadaşlarımıza
başta sanayicilerimiz olmak üzere
teşekkür ediyorum. İnşallah önümüzdeki süreçte değişik vesilelerle yine
birlikte olmayı temenni ediyorum.
Sizlere çalışmalarınızda başarılar
diliyorum. Sanayi Odası Başkanımıza,
Meclis Başkanımıza da bize bu fırsatı
verdiği için çok teşekkür ediyorum.
Her birinizi en içten sevgiyle, saygıyla
selamlıyorum.

Ağustos ayında Kocaeli sanayinin kapasite
kullanımı yüzde 71,7 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

78,7

78,8

2017 (Kocaeli)

70,7

70,4

70,7

71,4

71,6

71,5

71,0

71,7

Kocaeli Sanayi Odası tarafından her ay açıklanan Kocaeli sanayi kuruluşlarının kapasite kullanım oranı ağustos ayında
yüzde 71,7 olarak gerçekleşti. Ağustos ayı kapasite kullanım oranı geçen yılın aynı dönemine göre 2,3 puan arttı.
Firmalarımızın önümüzdeki ay beklentilerine baktığımızda, yüzde 24’ü, eylül ayında alınan iç piyasa sipariş miktarının
arttığını, yüzde 60’ı bu miktarın değişmediğini ve yüzde 16’sı azaldığını belirtmiştir.
Benzer şekilde ihracat yapan firmalarımızın ise yüzde 20’si dış piyasa siparişlerinin arttığını, yüzde 62,5’u sipariş
miktarında bir değişme olmadığını, yüzde 17,5’u ise azaldığını ifade etmişlerdir.
Merkez Bankası tarafından açıklanan Türkiye geneli kapasite kullanım oranı ağustos ayında geçen yılın aynı dönemine
göre 2,5 puan artarak yüzde 78,8 olarak gerçekleşti.

İstihdam

İç
Siparişler

Dış
Siparişler

Firma Bildirimleri

Ağustos (yüzde )

Arttı

17

Değişmedi

70

Azaldı

13

Firma Bildirimleri

Eylül (yüzde )

Arttı

24

Değişmedi

60

Azaldı

16

Firma Bildirimleri

Ağustos ayı anketine yanıt veren firmaların bir önceki aya göre
yüzde 17’sinin istihdamlarının arttığı, yüzde 70’inin istihdamlarında değişim yaşanmadığı, yüzde 13’ünün ise istihdamlarının
azaldığı belirlenmiştir.

Firmaların yüzde 24’ü eylül ayında iç siparişlerinin arttığını
belirtilirken, yüzde 16’sı siparişlerinin azaldığını belirtmiştir.

Değerlendirmeye alınan firmaların ölçekleri

Eylül (yüzde )

Arttı

20

Değişmedi

62,5

Azaldı

17,5

Ankete katılan firmaların yüzde 20’si dış siparişlerinin eylül
ayında arttığını belirtirken, yüzde 17,5’u ihracatlarında azalış
bildirmişlerdir. Firmaların yüzde 62,5’unda ise alınan dış
sipariş miktarlarında bir değişim yaşanmamıştır.

24

76

KOBİ

Bölgemizdeki sanayi sektöründeki gelişmelerin ve değişmelerin aylık olarak takip edilmesi
amacıyla hazırlanan Ağustos ayı
anketi çerçevesinde Odamızca bir
araştırma yapılmıştır. Araştırmaya katılan firma sayısı 119 adet
olup bu firmaların yüzde 76’sı
KOBİ, yüzde 24’ü, büyük ölçekli
firma niteliğindedir

BÜYÜK ÖLÇEKLİ
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[girişim ►

İzmit Gazoz’u marka olma yolunda
İzmit Gazozu uzun çalışma ve araştırmalar sonrasında piyasaya çıktı

K

ocaeli’nin genç işadamlarından Tolga Bozüyük
tarafından uzun çalışmalar ve araştırmalar sonrasında piyasaya sunulan ‘İzmit Gazoz’u yüzde
100 şeker pancarından üretiliyor.
İzmit Gazozu markasıyla yeni bir ürünün piyasaya çıkmasının mimarlarından Tolga Bozüyük Kocaeli Sanayi Odası Başkanı Ayhan Zeytinoğlu’nu ziyaret etti. Genç işadamı
Bozüyük ziyarette yaptığı açıklamada şunları söyledi:
“İzmit Gazozu uzun çalışma ve araştırmalar sonrasında
İzmit’in kuruluş yıldönümü olan 28 Haziran 2017 tarihinde piyasaya çıktı. Şehirlerin markaları vardır. Şehirler ve o
şehrin insanları ile birlikte büyürler. Bir kentin ismi markalarıyla birlikte yürür. Biz bu kentin yeni nesil insanlarıyız.
Hamurumuzda da kentimize illa ki bir şeyler katmak var.
Doğup büyüdüğümüz kente renk vermek için sürekli üretmeye çalışırken bu topraklarda yaşayan insanların gurur
duyacağı işler yapmak için de çaba harcıyoruz. İzmit Gazozu glikoz kullanmadan yüzde 100 şeker pancarından üretiliyor. Glikoz ve tatlandırıcı içermeyen ürünümüz frambuaz
aromalı. Ayrıca şeker miktarı azaltılarak bal ile tatlandırılıp
daha sağlıklı ve içimi daha güzel bir ürün oldu.
İlk altı aylık hedefimiz Kocaeli’nin her köşesine İzmit
Gazozu’nu ulaştırmak. Sonrasında ise simit ve pişmaniyeden sonra İzmit’in tüm ülke çapında tanıtımına katkıda
bulunmak.

piyasaya çıkacak.
Kocaeli Sanayi Odası Başkanı Ayhan Zeytinoğlu’da ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi ve kendisine
başarılar diledi.

- İlk hafta 20 bin şişe satıldı

İzmit Gazozu’nun üreticisi Tolga Bozüyük, ilk hafta ne
kadar İzmit Gazozu satıldığıyla ilgili bilgiler aktardı. Bozüyük, “İzmit halkı İzmit Gazozu’na yoğun ilgi gösterdi. İlk
hafta tam 20 bin şişe gazoz tüketildi. Bize sahip çıkan İzmitlilere can-ı gönülden teşekkür ediyorum” dedi.

- Satılan her ürünün yüzde 10’u Kocaelispor’a
bağışlanıyor

Tolga Bozüyük şişenin rengi konusunda da görüşlerini aktardı. “Yeşil-siyah denilince akla ilk İzmit geliyor. Bu
bizim Kocaelispor’a olan tutkumuzdan da kaynaklanıyor.
Ben de Kocaelispor’a gönül vermiş birisiyim. Satılan her
ürün üzerinden Kocaelispor’a bağış yapıyoruz. Her şişede,
market satış fiyatının yüzde 10’u Kocaelispor’a bağışlanacak.

İzmit Gazozu piyasaya çıktıktan kısa bir süre sonra İzmit, Körfez, Kartepe ve Gölcük’te birçok noktada satılmaya
başladı. Diğer ilçelere de kısa bir sürede ulaşacağız. Kent
halkının hızlı bir şekilde sahiplendiği İzmit Gazoz’u bu sevgiye layık olmaya çalışacak ve çok yakında yeni çeşitleri de
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[ziyaret ►

Kocaeli Genç Girişimciler Kurulu
Moskova’ya heyet ziyareti gerçekleştirdi
Kocaeli Sanayi Odası, Kocaeli Genç Girişimciler Kurulu ve Doğu Marmara ABİGEM A.Ş.
organizasyonunda, 20-23 Ağustos 2017 tarihlerinde Moskova’ya bir heyet ziyareti düzenlendi.

K

ocaeli Genç Girişimciler Kurulu’nun Moskova ziyareti kapsamında T.C. Moskova Büyükelçisi ziyaret edildi, 21.Uluslararası Otomotiv Parçaları,
Bileşenleri, Araç Bakım Cihazları ve Ürünleri Fuarına katı-

G

ezinin ikinci gününde T.C. Moskova Büyükelçisi
Hüseyin Diriöz ve Ticaret Müşaviri Halit Oray
Akbal ziyaret edildi.

lım gerçekleştirildi ve Russian Agency for Small and Medium Enterprises Support ve Russian Union of Innovation
and Technology Centers İşbirliği ile Türk ve Rus firmalar
arasında ikili iş görüşmeleri yapıldı.

G

ezinin son gününde Russian Agency for Small
and Medium Enterprises Support ve Russian
Union of Innovation and Technology Centers İşbirliği ile Türk ve Rus firmalar arasında ikili iş görüşmeler
gerçekleştirildi.
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[yatırım ►

Kocaeli Üniversitesi’nde yeni poliklinik
binası inşaatı başladı

Kocaeli Üniversitesi Araştırma ve
Uygulama Hastanesi’nin sunduğu
sağlık hizmetlerinde kalitenin artırılması için geliştirilen büyük projelerden bir yenisi daha hayata geçiyor.
Her gün yüzlerce hastaya poliklinik hizmetinin sunulduğu mevcut
poliklinik binasındaki modern sağlık
hizmetlerinin daha da geliştirilmesi
amacıyla projelendirilen yeni poliklinik ek binasının inşaatına başlandı.
Poliklinik binasının 2019 yılında
hizmete sunulması bekleniyor.
-Yeni Poliklinik Binası Farklı Birimleri de Bünyesinde Bulunduracak
Bölgenin en önemli ve en güvenilir sağlık merkezi olan Kocaeli
Üniversitesi Araştırma ve Uygulama
Hastanesi’nin gelişmiş teknolojiyle
donatılan mevcut poliklinik binalarının, modern tıp standartlarına daha
uygun bir hizmet vermesi amacıyla
Kalkınma Bakanlığı’nın desteğiyle
yeni bir poliklinik binası yapılıyor.
Bilimsel çalışmaların yanı sıra
hizmet alanında da bölgenin en
başarılı sağlık merkezi olan Kocaeli
Üniversitesi Araştırma ve Uygulama
Hastanesi’nde yapılacak olan 4 katlı
yeni poliklinik binası, tüm poliklinikleri, sindirim sistemi hastalıkları
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44.542.000 (KDV Hariç) TL ile en düşük teklifi veren Yavuz Dekorasyon
İnşaat Tic. İhr. ve İth. Ltd. Şti. yüklenici firma olarak belirlendi.
Toplam 29.500 metrekarelik alana sahip olacak poliklinik binasının
inşaatına ise 18 Ağustos’ta başlandı.
Yaklaşık 2 yılda tamamlanacak olan
Kocaeli Üniversitesi Araştırma ve
Uygulama Hastanesi Yeni Poliklinik
Binası’nın 2019 yılı sonunda hizmete
açılması planlanıyor.
enstitüsünü, iyi klinik uygulamalar
merkezini, otoparkı ve helikopter
pistini de bünyesinde bulunduracak.
Vatandaşa her zaman en iyi
hizmeti vermek için projeler gerçekleştiren KOÜ Araştırma ve Uygulama Hastanesi’nin mevcut poliklinik
binasının karşısında konumlandırılacak olan yeni poliklinik binası, giriş
katı otopark olmak üzere diğer 4 katı
modern ve gelişmiş sağlık hizmeti
sunacak.
-Yeni Poliklinik Binası 2019’da
Hizmete Açılacak
16 Haziran’da gerçekleştirilen
yeni poliklinik binasının ihalesi firmalar tarafından yoğun ilgi gördü.
13 firmanın katıldığı ihalede,

-Yeni Poliklinik Binası İhtiyaçlara
Karşılık Verecek
Kocaeli Üniversitesi Araştırma ve
Uygulama Hastanesi Yeni Poliklinik
Binası ile, her geçen gün artan yurt
içi ve yurt dışı hasta potansiyelini
karşılamayı, sağlık hizmeti almak
isteyen vatandaşlara en iyi şartlarda
hizmet sunmayı, İstanbul ve Marmara Bölgesi’nde beklenen deprem
felaketi gibi ilerleyen zamanlarda
oluşabilecek afet durumlarında
Bölge Hastanesi olarak sorumluluk
üstlenebilecek fiziki ortamı sağlamayı, hizmet alıcıların KOÜ Araştırma ve Uygulama Hastanesi’ne araç
ile ulaşımı ve acil hastaların ambulansla acil servise ulaşımı konusunda düzenlemeler hedefleniyor.
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[ihracat ►

Tüm zamanların en yüksek
ağustos ihracatına ulaşıldı
Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, tüm zamanların en yüksek ağustos ayı ihracatına
ulaşıldığını bildirdi.

E

konomi Bakanı Nihat Zeybekci, tüm zamanların
en yüksek ağustos ayı ihracatına ulaşıldığını bildirdi. Bakan Zeybekçi yaptığı yazılı açıklamada,
Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan “geçici dış ticaret verileri”ni değerlendirerek, ağustos ayında
ihracatın artış ivmesini koruduğunu vurguladı.
Ağustos ayında ihracatın yüzde 12,36 artarak 13 milyar
287 milyon dolar, ithalatın ise yüzde 15,3 artarak 19 milyar 164 milyon dolar seviyesine ulaştığını anımsatan Nihat
Zeybekci, böylece ilk 8 ayda ihracatın yüzde 10,82 artışla
103 milyar 348 milyon dolar, ithalatın ise yüzde 13,74 artışla 148 milyar 971 milyon dolar olarak gerçekleştiğine
işaret etti.
Zeybekci, son 12 aylık dönem itibarıyla ihracatın yüzde
7,8 artış ile 152,6 milyar dolar sınırını aştığına dikkati çekerek, şu değerlendirmelerde bulundu:
“Ağustos ayında tüm zamanların en yüksek değerine
ulaştık. Tüm zamanların en yüksek ağustos ayı ihracatına ulaşmamız iki önemli hususu göstermektedir. Birincisi;
özellikle ağustos ayının son günlerinde bayram tatilinin
etkisine rağmen ihracatımız güçlü şekilde artışını sürdürerek, 2017 yılında büyümeye, üretime pozitif katkısının
güçlü şekilde devam edeceğini göstermiştir. İkinci olarak,
‘ihracat seferberliği yılı’ ilan ettiğimiz 2017 yılında, Orta
Vadeli Program hedefimiz olan 153,3 milyar doları kolaylıkla aşacağımıza, hatta 155 milyar dolarlık seviyeye de
ulaşacağımıza olan inancımızı pekiştirmiştir.”
Yılın 8 ayında, geçen yılın aynı dönemine göre 10,1 milyar dolar daha fazla ihracat gerçekleştirildiğine değinen
Bakan Zeybekci, yatırım malları ihracatında 8 aydaki yüzde 17,71’lik artışın önemine dikkati çekti.
Zeybekci, söz konusu dönemde ithalattaki artışın arkasında hammadde ithalat artışı yattığını ifade ederek, şunları kaydetti:
“8 ayda 10,1 milyar dolar artış gösteren ihracatımıza, 2016 yılının aynı dönemine göre otomotiv sektörü 3,2
milyar dolar, makine sektörü 700 milyon dolar ilave katkı
sunmuştur. İthalat tarafında ise küresel piyasalarda artış
gösteren hammadde fiyatlarının etkisi hissedilmektedir.
Nitekim, hammadde ithalatımız yüzde 24,4 artış göstermişken, yatırım malı ithalatımız yüzde 15,2 ve tüketim malı
ithalatımız yüzde 2,29 düşüş göstermiştir. Diğer bir ifade
ile özellikle enerji ve metal fiyatlarındaki toparlanma, ithalattaki diğer sektörlerdeki olumlu gelişmeleri gölgelemiştir. Örnek vermek gerekirse, 8 ayda makine ithalatımız
yüzde 5,3, elektrikli cihazlar ithalatımız yüzde 3,2 ve otomotiv ithalatımız yüzde 9,7 gerilerken, enerji ithalatımız
yüzde 33,9 ve demir-çelik ithalatımız yüzde 19,1 artış göstermiştir.”

- 17,94 artışı bunun göstergesidir

Hammadde ithalatı artarken sanayi ürünlerindeki it-
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halat düşüşünün etkisinin ithalatın ülke kompozisyonunda da görüldüğünü belirten Nihat Zeybekci, “İlk 8 ayda
Çin’den ithalatımız yüzde 12,42, Almanya’dan ithalatımız
yüzde 8,55 düşerken, Rusya’dan ithalatımızın yüzde 17,94
artışı bunun göstergesidir. 2017 yılının genelinde, sanayi
sektörlerinin pek çoğunda ithalatımızın düşmeye devam
edeceğini, diğer taraftan küresel fiyatların etkisiyle hammadde ithalatımızın ise artmaya devam edeceğini bekliyoruz.” ifadelerini kullandı.
Her yıl iş gücü havuzuna 1 milyon ilave işçinin eklendiğini ifade eden Zeybekci, 80 milyonun tamamına refah
getirecek sürdürülebilir büyümenin en güçlü kaynağının
ihracat olması gerektiğini vurguladı.
Bakan Zeybekci, 2017 ihracat seferberliği yılında bu
amaca yönelik pek çok tedbiri uygulamaya koyduklarını ve
olumlu sonuçların görülmeye başlandığını da kaydetti.

- Ayhan Zeytinoğlu: İhracattaki artış eğilimi
Türkiye’nin büyümesini de uyaracak

KSO Yönetim Kurulu Başkanı Ayhan Zeytinoğlu Gümrük
ve Ticaret Bakanlığı tarafından açıklanan geçici dış ticaret
verilerine ilişkin değerlendirmesinde, “Ağustos ayında ihracatımız geçen yıla göre yüzde 12,4 artarak 13 milyar 287
milyon dolar olarak gerçekleşti. İhracatımızdaki artış hızının devam ettiğini ve en yüksek ağustos gerçekleşmesi
olduğunu görüyoruz. Ocak-Ağustos 2017 döneminde ihracatımızın yüzde 10 artması memnuniyet vericidir. On iki
aylık ihracatımız ise 152 milyar 613 milyon dolara ulaştı.
İhracat artışlarının ikinci çeyrek büyümesine güçlü bir katkı
vereceğini düşünüyoruz.” dedi.
Ayhan Zeytinoğlu; “İthalat artış hızının daha yüksek
olması sebebiyle yine 8 aylık dönemdeki ihracatın ithalatı
karşılama oranının yüzde 71,2’den, yüzde 69,4’e gerilediğini görüyoruz. Nitekim Ağustos’ta dış ticaret açığı yüzde
22,6 artarak 5 milyar 877 milyon dolar olarak gerçekleşti.”
açıklamasını yaptı.

- İhracata en fazla katkı otomotiv sektöründen

Ayhan Zeytinoğlu her ay olduğu gibi yine Almanya’nın
ihracatta başı çektiğini ifade ederek “Almanya’ya ağustos
ayında 1,3 milyar dolar ihracat yaptık. Toplam ihracatımızda yüzde 47 pay alan AB, en önemli ticari partnerimiz olmaya devam ediyor.” dedi. Başkan Zeytinoğlu Birleşik Arap
Emirlikleri ve Irak’ın Türkiye’nin toplam ihracatında yüzde
14’e yakın bir paya ulaştıklarına dikkat çekerek bu iki ihraç
pazarının da özellikle değerlendirilmesi gerektiğini vurguladı. Otomotiv sektörünün ağustos ayında da ihracata
en fazla katkı veren sektör olduğunu belirten Zeytinoğlu, “Otomotiv sanayi ihracatını ilk sekiz ayda yüzde 26 ve
ağustos ayında yüzde 7,4 artırdı. Diğer taraftan sekiz aylık
ihracatımız geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 11 artarak 103 milyar 427 milyon dolar oldu.” dedi.

[görüş ►

Demir ve demir dışı metaller sektöründe
ihracat artışı sürüyor
Geçtiğimiz seneye göre olumlu bir ivme ile yükselişe geçen demir ve demir dışı metaller
ihracatı Ağustos ayında da büyümeye devam etti.

İ

stanbul Demir ve Demir Dışı Metaller İhracatçıları
Birliği Ağutos ayı sektör ihracat rakamlarını açıkladı. Geçtiğimiz yılın aynı dönemine kıyasla demir
ve demir dışı metaller sektörü ihracatı yüzde 17’lik bir
büyüme ile 623 milyon doları buldu. Bu rakamların ihracatçıyı ümitlendirdiğine değinen İstanbul Demir ve Demir
Dışı Metaller İhracatçıları Birliği (İDDMİB) Başkanı Rıdvan
Mertöz şunları söyledi:
“2017 yılında geçen seneye göre Şubat ayı dışında sürekli artış kaydeden sektör ihracatı Temmuz ayında yüzde
30 artışla rekora imza atmıştı. Türkiye geneli ihracat artışının yüzde 11,9 oranında gerçekleştiği Ağustos ayında,
sektörümüzün yüzde 17’lik bir büyüme ile gerçekleştirdiği 623 milyon dolarlık ihracat, genel ihracat büyümesinin
üzerinde seyreden sektörümüzü hedefleri doğrultusunda
umutlandırdı” dedi.
Sektörün 2017 yılında yakaladığı büyüme ivmesine
dikkat çeken Rıdvan Mertöz “Ocak-Ağustos dönemi ihracatına bakıldığında toplamda 4 milyar 505 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirildiği görüldü. Bu dönemde metal
ürünleri ihracatı miktar bazında yüzde 6,2, değer bazında ise yüzde 10,8 arttı. Sekiz aydaki sektör ihracatında ilk
10 ülke, Almanya, İtalya, İngiltere, Fransa, Irak, Romanya,
Bulgaristan, Polonya, İspanya, ABD olarak sıralandı. Alt
sektörler bazında bakıldığında ise birliğimiz bünyesinde
ilk 8 aylık süreçte gerçekleştirdiği 1 milyar 273 milyon dolarlık ihracat ile alüminyum sektörümüz birinci sırada yer
aldı.” dedi.
- Ur-Ge projeleri etkilerini göstermeye başladı
Daralan ihracat pazarlarını çeşitlendirmek ve ihracatçılara yeni pazarlar açmak için Ekonomi Bakanlığı’nın
destekleriyle gerçekleştirilen UR-GE projelerinin ihracat
rakamlarına yansımaya başladığını da vurgulayan Mertöz, şunları söyledi;
“Sektör ihracatı, alternatif pazarlarda ciddi bir artış
kaydetti. Özellikle birliğimizin bu pazarlara yönelik çalışmaları ve 2018 planlarındaki UR-GE projeleri faaliyetlerinde yer verdiğimiz alternatif pazarlarda yaşanan bu
gelişmelerin ihracatçının motivasyon ve başarı ivmesini
artıracağına inanıyorum” diye konuştu.
Birlik olarak son dönem faaliyetlerinde özellikle Güney Amerika’ya odaklandıklarını belirten İstanbul Demir
ve Demir Dışı Metaller İhracatçıları Birliği Başkanı Rıdvan
Mertöz, “İhracat rakamlarımıza baktığımızda da ne kadar
doğru yolda olduğumuzu anlıyoruz. Orta ve Güney Amerika bölgesinde ise miktarda yüzde 38,5 ve oranda yüzde
24 artış kaydedildi.
Asya ülkelerine gerçekleştirdiğimiz ihracatta da çok
ciddi bir büyüme ivmesi yakaladık. Asya kıtasına ihracat
değerde yüzde 39,3, miktarda ise yüzde 47,4 artış gösterdi. Özellikle Çin yüzde 111 ile Güney Kore de yüzde 49 değerinde artış göstererek ön plana çıktı” dedi.
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Gebze Teknik Üniversitesi
dünya sıralamasındaki yerini aldı
GTÜ Rektörü
Prof. Dr. Haluk Görgün’e ziyaretler...

Akademik
performansı
ile
Türkiye’nin en önemli üniversitelerinden biri olan Gebze Teknik Üniversitesi
Türkiye sınırlarını aştı.
Eğitim alanında dünyada otorite
olarak kabul edilen Times Higher Education’ ın yayınladığı Dünya Üniversite
Sıralaması’nda Gebze Teknik Üniversitesi de yer aldı.
2018 Times Higher Education World
University Ranking’ de yer alan Gebze
Teknik Üniversitesi(GTÜ) gösterdiği bu
performans sonucu Türkiye’nin yüz akı
oldu.
Göreve geldiği ilk günden beri üniversitenin etkinliğini her alanda artırmayı hedefleyen çalışmalar yürüten
Rektör Prof. Dr. Haluk Görgün ve üniversite hocalarının üstün gayretleri
yurt içi ve yurtdışında yapılan üniversite değerlendirme indeksleri açıklandıkça başarılar ile taçlanıyor.
Son olarak, eğitim konusunda dünyada otorite kabul edilen derecelendirme kuruluşlarından Times Higher
Education (THE) hazırladığı Dünya Üniversite Sıralaması’nda GTÜ’ de önemli
bir başarı göstererek sıralamada ilk kez
yerini aldı.
Dünya çapında yapılan üniversite
değerlendirmeleri sonucu hazırlanan
sıralamaya uluslararası bin 102 üniversite girdi. Eğitim, araştırma, atıf sayısı,
sanayi geliri ve üniversitelerin uluslararası görünümlerinin temel alınıp
değerlendirildiği araştırmada 601-800
bandında yer alan GTÜ, sıralamaya
Türkiye’den katılan devlet üniversiteleri içinde ise 2. oldu.
Akademik alanda üniversitenin
uluslararası tanınırlığını artırmak için,
Gebze Teknik Üniversitesi Rektörü
Prof. Dr. Haluk Görgün ve üniversitenin
gösterdiği yoğun çabanın meyvelerinin
alındığı bu sıralama ile önemli bir başarıya ülkemiz adına da imza atılmış
oldu.
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Ayesaş ve VESTEL Savunma Genel Müdürü Öner Tekin üniversite sanayi
işbirlikleri amacıyla GTÜyü ziyarete geldi.

Microsoft Türkiye Müdürü Dr. Anıl Çekiç’in ziyareti

sahibinden.com firması yetkililerinin ziyareti

[etkinlik ►

Ulusal Hippoterapi Kongresi Kartepe
Park Otel’de gerçekleştirildi
Kocaeli Üniversitesi ile Kartepe
Belediyesi tarafından gerçekleştirilen
“Uluslararası Katılımlı II. Ulusal Hippoterapi Kongresi” Kartepe Park Otel’de
düzenlenen açılış töreni ile başladı.
Açılış törenine Kocaeli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Sadettin Hülagü, Kartepe Belediye Başkanı Hüseyin
Üzülmez, Selçuklu Belediyesi Başkan
Yardımcısı Ali Ziya Yalçınkaya, Kartepe Atçılık MYO Müdürü Yrd. Doç. Dr.
Erdener Balıkçı, akademisyenler, bilim
insanları, STK temsilcileri, Hippoterapi
tedavisi gören çocuklar ve aileler katıldı.
Saygı duruşunda bulunulması ve
İstiklal Marşı’nın okunması ile başlayan törende, Üniversite- Yerel Yönetimler işbirliğinin güzel bir örneği olan
Hippoterapi Kongresi’nin ikincisinin
düzenlenmesinden mutluluk duyduğunu ifade ederek sözlerine başlayan
Kdcaeyi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr.
Hülagü, tarihimize baktığımızda at yetiştiriciliği ve biniciliğin önemli bir yeri
olduğunu söyledi.
Rektör Prof. Dr. Hülagü, “Türklerin,
atlar ile olan ilişkisi, onu ehlileştirmekteki mahirliği, kullanmadaki becerisi,
yetiştirilmesinde göstermiş olduğu
özen kendine has bir geleneğin yaratılmasına aracılık etmiştir.
Tarihte böylesine büyük hizmetlerde bulunmuş, yoldaşlık etmiş bir canlı
türü olan atlar, bugün bambaşka bir
amaçla yine insanlığın hizmetindedir.
Bugün bütün boyutları ile tartışmak
üzere toplanmış olduğumuz atla terapi (hippoterapi) belki de bu hizmetlerden en önemlisidir. Hippoterapinin, bir
taraftan hayvan sevgisi aşılayıp, bir
taraftan da tedavi olmak gibi bir im-

kanın sunmasını, hakikaten doğanın
insanoğluna bahşettiği büyük bir lütuf
olarak görmeliyiz. Bu alanda yapılacak
bu kongre ve benzeri bilimsel faaliyetlerin büyük katkı sunacağına inanıyor,
katılımcılara ve kongrede emeği geçen
herkese en kalbi teşekkürlerimi sunuyorum” dedi.
Kartepe Belediye Başkanı Hüseyin
Üzülmez ise, “Saygıdeğer Cumhurbaşkanımızın özellikle sosyal projelerin en
başında üniversitelere, yerel yönetimlere, hatta merkezi hükümete bir görev
olarak verdiği atla terapinin ayağından
bir tanesini Kocaelimizde ve Kartepemizde gerçekleştiriyoruz.
Kocaeli Üniversitemizin, Rektörümüzün ve Okul Müdürümüzün bu noktada bizlerle birlikte çalışma gayretleri
ve bizim konuya önem vermemizle
birlikte amacı atla terapi olan çok özel
bir kongrenin ikincisini yapıyoruz” ifadesinde bulundu.
Kartepe ilçesi ile ilgili bilgiler veren
ve Kartepe Belediyesi’nin projelerinden bahseden Üzülmez, kısa süre son-

ra Kartepe’de Atla Terapi Merkezi’nin
açılacağını müjdeledi.,
Atla terapi (Hippoterapi) yönetimini,
2006 yılında KOÜ’de uygulamaya başladıklarını ve bugün çok daha güçlü bir
şekilde yoluna devam ettiğini aktaran
Kartepe Atçılık MYO Müdürü Yrd. Doç.
Dr. Erdener Balıkçı, kongrenin gerçekleşmesinde destek veren başta Rektör
Prof. Dr. Sadettin Hülagü ve Kartepe
Belediye Başkanı Hüseyin Üzülmez olmak üzere, katılımcılara teşekkür etti.
Kongrede ,”Hippoterapi Uygulamasında Görev Dağılımı ve Sorumluluklar”, “Hippoterapi Uygulamasında Her
Yönden Atın Değerlendirilmesi”, “Serebral Palsili Bireylerde Hippoterapi”,
“Üniversitelerde Hippoterapi Eğitiminin
Önemi ve Uygulaması”, “Otizm ve Otistik Bireylerde Hippoterapi”, “Terörizm
ve Teröre Maruz Kalmış Bireylerde
Hippoterapi”, “Hippoterapi Uygulanan
Hastalar ile Değerlendirme” ve “Kocaeli Üniversitesi Kartepe Atçılık MYO
Hippoterapi Uygulamaları” konu başlıklarında oturumlar yapıldı.
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Biyoteknolojide Vizyon Zirvesi 22 Eylül’de...

Türkiye’nin en sanayiyoğun bölgelerinden birinde
konumlanmış olan Gebze
Teknik Üniversitesi Biyoteknoloji Enstitüsü’nün faaliyete
geçmesi onuruna düzenlemekte olduğumuz Biyoteknoloji Vizyon Zirvesi’nde, kurumumuz misyon ve vizyonu
doğrultusunda Enstitü Bilimsel Danışma Kurulu’ndaki
ulusal ve uluslararası çeşitli
kurumlardaki seçkin bilim
insanları, akademi ve endüstri temsilcileri ile Türkiye’de
Biyoteknoloji alanındaki sorunlar ve aksaklıkları masaya yatırarak, çözüm önerileri
getirmeyi hedeflediğimiz bu
toplantıda sizleri de aramızda görmeyi çok isteriz.
Üniversite-sanayi işbirliğine yönelik Biyoteknoloji alanında çalışan öğretim
üyeleri ve Teknoloji Transfer
Ofisimizin imkanlarını da tanıtma fırsatı sunacağımız Biyoteknoloji Showcase fuaye
alanında gerçekleşecektir.
Görüşmek
le….

dileklerimiz-

Tarih:
22 Eylül 2017
Cuma, 9:00-18:30
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“Türkiye’de Antimikrobiyal Direnç: Ekonomik
Değerlendirme ve Öneriler” Raporu Yayımlandı
Antimikrobiyal direnç, gerek halk
sağlığı etkisi gerekse ekonomik maliyeti nedeniyle son yıllarda küresel
gündeminin en temel meselelerinin
başında geliyor. Geçtiğimiz yıl, G20
Çin Başkanlığı döneminde 2016 Liderler Bildirgesi’ne giren sağlık ile ilgili
tek konu antimikrobiyal direnç olurken, bu yıl da G20 Hamburg Liderler
Bildirgesi’nde tekrar yer aldı.
Küresel halk sağlığı açısından bakıldığında, antimikrobiyal dirence bağlı
olarak her yıl yaklaşık 700 bin kişi hayatını kaybediyor. Ayrıca direnç oranının bu hızla artmaya devam etmesi
halinde, 2050 yılında antimikrobiyal
dirence bağlı olarak her yıl 10 milyon
kişinin hayatını kaybedeceği tahmin
ediliyor. Ekonomik açıdan ise, artan
direnç oranı sonucu 2020 ve 2030
yıllarında küresel GSYİH’nın sırasıyla
yüzde 0,5 ve yüzde 1,5 düşmesi bekleniyor. Hiçbir tedbir alınmadığı taktirde ise, 2050 yılında küresel GSYİH’nın
yüzde 2-3 oranında azalması ve 100600 trilyon dolarlık bir küresel ekonomik kayba yol açması bekleniyor.
Antimikrobiyal direnç küresel ekonomik etkilerinin yanı sıra sürdürülebilir
kalkınma ile de doğrudan ve dolaylı
olarak ilişkili. Bu nedenle Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri söz konusu
olduğunda da gündeme gelen başlık-

ANTİBAKTERİYEL DİRENÇ...
Mikroorganizmaların,
antimikrobiyal ilaçlara
maruz kalmalarıyla birlikte zaman içinde direnç
kazanıp değişim göstermeleri sonucu ortaya
çıkan antimikrobiyal direnç mikroorganizmaları
ilaçlara karşı dirençli hale
getirerek hastalıkların
tedavisi için mevcut olan
seçenekleri azaltmaktadır.
Antimikrobikler sadece
tıpta değil, tarım ve veterinerlikte de yaygın kullanıldığından, antimikrobiyal
direnç tarım ve veterinerlikte kullanılan ilaçların
etkisiyle de gelişebilmektedir.

lardan.
Türkiye, hem antibiyotik tüketiminin hem de antimikrobiyal direnç seviyesinin en yüksek olduğu ülkelerden
biri. Bu nedenle küresel ekonomik kayıp tahminlerinin de pay olarak önem-

li bir bileşenini oluşturuyor. Bu kapsamda dünya için yapılan ekonomik
kayıp tahmin senaryoları Türkiye için
güncellendiğinde, Türkiye’nin, yüksek
antibiyotik direnci sebebiyle 2050’ye
kadarki süreçte, 220 milyar ile 1,4 trilyon dolar arasında bir ekonomik ka-

yıp yaşama riski taşıdığı görünüyor.
Türkiye’nin mevcut antibiyotik direnç
seviyesini yıllar içerisinde koruması
halinde, 2010’dan başlayarak ekonomiye etki edecek toplam zarar ise,
220 milyar dolar olarak hesaplandı.
Önlem alınamaması ve direnç oranlarının artması halinde gözlemlenebilecek olan kötümser senaryoda ise,
bu etkinin 1,4 trilyon dolara ulaşacağı
tahmin edildi.
Antimikrobiyal direnç ve farklı
tedbir setlerinin uygulanması, uluslararası ortamda ve G20 gündeminde
yerini korurken, Türkiye’nin de bu tartışmaların dışında kalmaması ve hem
tarım hem de sağlık uygulamaları açısından pozisyonu belirlemesi büyük
önem taşıyor.
Bu çerçevede, MSD’nin desteğiyle, TEPAV tarafından hazırlanan ve
ilgili paydaşların katılımı ile yapılan
çalıştayla[1] geliştirilen bu raporda,
öncelikle dünyada ve Türkiye’de antimikrobiyal dirençte mevcut durum inceleniyor ve ekonomik etkilerine ilişkin
önümüzdeki dönem tahminleri ortaya
konuyor. Daha sonra farklı ülkelerdeki
uygulamalar değerlendiriliyor ve son
olarak uygulanan politikaların yanı
sıra Türkiye’de neler yapılabileceğine
ilişkin öncelikli bir öneri seti tartışılıyor.

TEPAV RAPORU’NDAN...
Küresel halk sağlığı açısından bakıldığında, antimikrobiyal dirence bağlı olarak her yıl
yaklaşık 700 bin kişi hayatını kaybetmektedir.
3 Ayrıca direnç oranının bu hızla artmaya devam etmesi halinde, 2050 yılında antimikrobiyal dirence bağlı olarak her yıl 10 milyon kişinin hayatını kaybedeceği tahmin
edilmektedir. Ekonomik açıdan ise, artan direnç oranı sonucu 2020 ve 2030 yıllarında
küresel GSYİH’nın sırasıyla yüzde 0,5 ve yüzde 1,5 düşmesi beklenmektedir. Hiçbir tedbir
alınmadığı taktirde ise, 2050 yılında küresel GSYİH’nın yüzde 2-3 oranında azalması ve
100-600 trilyon dolarlık bir küresel ekonomik kayba yol açacağı tahmin edilmektedir.
Antimikrobiyal direnç küresel ekonomik etkilerinin yanı sıra sürdürülebilir kalkınma ile
de doğrudan ve dolaylı olarak ilişkilidir. Bu nedenle Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri söz
konusu olduğunda da gündeme gelen başlıklardandır.
Türkiye, hem antibiyotik tüketiminin hem de antimikrobiyal direnç seviyesinin en
yüksek olduğu ülkelerden birisidir. Bu nedenle küresel ekonomik kayıp tahminlerinin de
pay olarak önemli bir bileşenini oluşturmaktadır. Bu kapsamda dünya için yapılan
ekonomik kayıp tahmin senaryoları Türkiye için güncellendiğinde, Türkiye’nin, yüksek
antibiyotik direnci sebebiyle 2050’ye kadarki süreçte, 220 milyar ile 1,4 trilyon dolar
arasında bir ekonomik kayıp yaşama riski taşıdığı görülmektedir. Türkiye’nin mevcut
antibiyotik direnç seviyesini yıllar içerisinde koruması halinde, 2010’dan başlayarak
ekonomiye etki edecek toplam zarar 220 milyar dolar olarak hesaplanmıştır. Önlem
alınamaması ve direnç oranlarının artması halinde gözlemlenebilecek olan kötümser
senaryoda ise, bu etkinin 1,4 trilyon dolara ulaşacağı tahmin edilmiştir.
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[yatırım ►

Duyas Lojistik: Bitkisel ve madeni yağ atık geri

kazanım tesisi kuruyor

Duyas Lojistik İnşaat ve Kimyevi
Madde San. Tic. Ltd. Şti. Kullar’da “Bitkisel Atık Yağ ve Madeni Atık Yağ Geri
Kazanım tesisi yutarımı başlattı.
Yatırım 3 bin 100 metrekarelik alanda gerçekleştirilecek.
Proje kapsamında I. II. Ve III. kategori
atık yağlar ve bor yağının geri kazanımı
yapılacak, atık yağ geri kazanım faaliyetinden elde edilen dip tortusundan zift
ve membran üretimi yapılacak ve bitkisel atık yağ geri kazanım faaliyetleri
gerçekleştirilecek.
Tesis, sanayi alanlarının yoğun olduğu bölgede yer almakta olup faaliyet
alanının 1,44 km güneyinde Kullar Mahallesi, 1,2 km kuzeydoğusunda Köseköy Mahallesi, 2,6 km kuzeybatısında
Karadenizliler Mahallesi, 5,2 km kuzeybatısında İzmit İlçe merkezi, 3 km batısında ise Marmara Denizi bulunuyor.
-Niçin geri dönüşüm
Dünya nüfusunun artması endüstrileşme şehirleşmenin yoğunluk kazanması ve insanların konfor ihtiyacı
enerji tüketimini katlanarak artırmaktadır. Dünyada en önemli enerji kaynağı olarak kullanılan petrol kaynakları
gün geçtikçe azalmakta ve fiyatları ise
giderek artmaktadır. Enerji kullanımındaki bu artışı karşılık genel fosil yakıt
rezervlerinin sınırlı olması ve çevreye
olan zararları yüzünden bir bölgeye
yada bir kaynağa bağlı olmayan yeni
evrensel yenilenebilir enerji kaynakları
üretmek insanlığın geleceği açısından
çok önemlidir.
Atık yağların yüksek verimde ve kalitede geri kazanılması ekonomik kazanımlar yanında kaynak tasarrufu ve
çevre kirliliğinin önlenmesi yönünden
de çok önemlidir. Geri dönüşüm uzun

40 Kocaeli Odavizyon

vadede verimli bir ekonomik yatırımdır. Hammaddenin azalması ve doğal
kaynakların hızla tükenmesi sonucunda ekonomik problemler ortaya çıkabilmekte ve işte bu noktada geri dönüşüm
ekonomi üzerinde olumlu etki yapmaktadır. Yeni iş imkanları sağlamakta ve
gelecek kuşaklara doğal kaynaklardan
yararlanma olanağı sunmaktadır. Söz
konusu projemizle hem atıl durumdaki
kaynaklarımızın değerlendirilmesi hem
de atık yağların geri kazanımında kullanılması ile ülke ekonomisine büyük kazançlar sağlanması amaçlanmaktadır.
Çevre ve insan sağlığını son derece olumsuz etkileyen atık yağların ülke
ekonomisine tekrar kazandırılması için
ve bu tesis ile çevreye uyumlu kalitesi
yüksek ürünler üretmek suretiyle atık
yağların Kocaeli ve çevre İllerin hava su
ve toprak ekosistemine zarar vermesini
önlenmesi ve şehrin yaşam kalitesinin
yükseltilmesi ve atık yönetim sistem
uygulamalarına destek sağlanması
amacıyla bu tesisin kurulması planlanmaktadır.
Projenin ana konusu olan yağ; oda
sıcaklığında yüksek vizkoziteye sahip
yüksek miktarda karbon ve hidrojen
içeren suyla karışmayan ancak diğer
yağlarla kolayca karışabilen bir maddedir. Atık yağ herhangi bir yağın veya
herhangi sentetik yağın sanayide veya
sanayi dışı alanlarda özellikle yağlama
amacı ile belli bir süre kullanım sonucu
kimyasal ve fiziksel kirletilmesi sonucu
oluşan orijinal özelliğini kaybetmiş yağlardır.
-Atık yağların tanımı
Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliğine göre ise Atık Yağ; Kullanılmış benzinli motor, dizel motor, şanzıman ve

diferansiyel, transmisyon, gres ve diğer özel taşıt yağları ile hidrolik sistem,
türbin ve kompresör, kızak, açık-kapalı
dişli, sirkülasyon, metal kesme ve işleme, metal çekme, tekstil, ısıl işlem, ısı
transfer, izolasyon ve koruyucu, izolasyon, trafo, kalıp, buhar silindir, pnömatik
sistem koruyucu, gıda ve ilaç endüstrisi,
kağıt makinesi, yatak ve diğer özel endüstriyel yağlar ve endüstriyel gresler,
kullanılmış kalınlaştırıcı, koruyucu, temizleyici ve benzeri özel müstahzarlar
ve kullanıma uygun olmayan yağ ürünleri, şeklinde tanımlanmaktadır.
Yağ içindeki katkı maddelerinin kırılması normal kullanım esnasındaki
kırmetal sürtünmeleri su veya kimyasallarla karışarak kirlenir ve rengi koyulaşarak kullanılamaz duruma gelir.
Tüketim miktarlarına bakıldığında yağın büyük bir bölümünün araçlarda ve
endüstriyel proseslerde kullanıldığını
göstermektedir.
Atık yağlar, kirletici özellikler taşımasından dolayı lisanslı firmalarca toplanıp, geri kazanım ve bertaraf işlemlerine tabi tutulmaktadır. Atık yağlara işe
yaramaz, ekonomik değeri olmayan
maddeler gibi bakmak son derece yanlış bir tutumdur.
Günümüzde atık yağlarda ürün geri
kazanımı ile sabun, yemlik, dizel yakıt
alternatifi olan biyodizel üretilmekte
ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığından lisanslı tesislerde yakma ile enerji geri
kazanımı sağlanmaktadır.
Türkiye’de mevcut madeni atık yağlarıniçindekikirleticimaddelerden(klorlu
bileşikler, ağır metaller vb.) arındırılarak
standartlara uygun baz yağ üretilmesi
işlemini gerçekleştiren, gelişmiş ülkelerdeki örneklere uygun tasarlanmış bir
tesisin olmaması önemli bir eksikliktir.
Toplanan atık yağ miktarı üzerinden
yapılan değerlendirmede; atık yağların
% 32’si enerji geri kazanım amaçlı olarak çimento, kireç, demir çelik tesislerinde, % 64’ü hammadde olarak geri
kazanım amaçlı olarak Rafinasyon/
Rejenerasyon Tesislerinde, % 4’ü ise
bertaraf tesislerinde kullanılmaktadır. Tesiste gerçekleştirilecek geri kazanım faaliyeti ile doğal kaynakların
korunması, enerji tasarrufu, atık miktarının azaltılması ve geleceğe yönelik ekonomik problemlerin ortadan
kaldırılmasına küçük ölçekli de olsa
katkı sağlanmış olacaktır.

[zirve ►

Marka, Ar-Ge İnovasyon Zirvesi ve
Sergisi’ne katıldı
Mimar ve Mühendisler Grubu
(MMG) tarafından ikincisi organize edilen Ar-Ge İnovasyon Zirvesi
ve Sergisi -7 Eylül 2017 tarihlerinde İstanbul Lütfi Kırdar Kongre
Merkezi’nde düzenlendi.
Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan ile
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı
Faruk Özlü’nün de açılışında yer
aldığı etkinlikte Ar-Ge merkezleri,
üniversiteler, teknoparklar, kalkınma ajansları ve özel sektör aynı
platformda buluştu
Etkinliğin bölgesel düzeye taşınarak Doğu Marmara Bölgesi’nin
inovatif projelerinin, ürün ve hizmetlerinin ulusal düzeyde tanıtılması ve ilaveten Ar-Ge temelli
yeni işbirliklerinin geliştirilmesi
amacıyla Doğu Marmara Kalkınma
Ajansı (MARKA) söz konusu etkinliğe TÜBİTAK Marmara Teknokent,
GOSB Teknopark, Kocaeli Üniversitesi Teknopark ve Düzce Teknopark ortaklığıyla katılım sağladı.
İlave olarak aynı etkinlikte yer alan
Bilişim Vadisi ile de yatırım imkân-

ları konusunda değerlendirmeler
gerçekleştirildi.
Etkinlik kapsamında
· Bölgemizde yer alan teknoparkların yatırım olanakları ve
mevcut projeleri tanıtıldı,
· Teknoparklarda yer alan firmalar için yeni işbirliklerinin kurulma-

sına yönelik bilgilendirme yapıldı,
· Kurumlar arasında işbirliği ve
sosyal ağların geliştirilerek olası
yeni projeler ortaklıkların geliştirilmesine katkı sağlandı,
· MARKA tarafından geliştirilen
Invprom, YATBİS ve Innoteam projelerinin ulusal düzeyde tanıtımına
devam edildi.

İzaydaş, Tübitak ve BAKKA heyetini ağırladı
Batı Karadeniz Kalkınma
Ajansı (BAKKA) ile Türkiye Bilimsel ve Teknolojik
Araştırma Kurumu Marmara Araştırma Merkezi
Başkanlığı’ndan (TÜBİTAK- MAM) 25 kişilik heyet
İZAYDAŞ’ı ziyaret etti.
ÖRNEK TESİS
İNCELEMESİ
İZAYDAŞ, BAKKA ile
TÜBİTAK MAM arasında
sürdürülen bölgedeki katı atıkların
bertarafı ve elektrik üretimi üzerine
“Katı Atık Bertaraf Tesisi İçin Ön Fizibilite Raporu” çalışması kapsamında
düzenlenen teknik geziye ev sahipliği
yaptı.
Programa, BAKKA, Zonguldak
ve Bartın Belediyeleri, Karabük ve
Bartın Özel İdareleri, Zonguldak,

Karabük ve Bartın Çevre ve Şehircilik
İl Müdürlükleri, Zonguldak Özel İdare
ve Belediyeler Çevre Altyapı Temel
Hizmetler Birliği (ZONÇEB), Bartın
Mahalli İdareler Birliği, Bülent Ecevit,
Bartın ve Karabük Üniversitelerinden
konu ile ilgili temsilciler katıldı.
İZAYDAŞ’TAN ANLAMLI DESTEK
İZAYDAŞ Genel Müdürü Muhammet Saraç’ın öncülüğünde tesis faali-

yetleri hakkında bilgilendirme yapılırken daha sonra
saha gezisine geçildi.
Tesisin düzenli depolama alanı, atık yakma ve
elektrik üretme birimleri
ayrı ayrı incelenerek, burada ziyaret heyetine detaylı
bilgi verildi.
Teknik gezi ve inceleme ziyareti sonrasında
İZAYDAŞ Genel Müdürü
Muhammet Saraç başkanlığında gerçekleştirilen değerlendirme
toplantısında, katılımcıların soruları
tüm teknik detaylarıyla yanıt buldu.
Genel Müdür Saraç, programın
sonunda yaptığı konuşmada, üzerinde çalışılan projedeki sürecin herhangi bir aşamasında ihtiyaç olması
durumunda gereken tüm teknik desteği sağlayabileceklerini ifade etti.
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[fuarlar ►

Eylül ayında programdaki fuarlar
07.09.2017

Doğalgaz Antalya

Antalya

Detay Fuarcılık Org. Ve Tanıtım
Hizmet. Ltd.Şti

07.09.2017

Worldfood İstanbul 2017 25.Uluslararası Gıda Ürünleri ve
Teknolojileri Fuarı

İstanbul

E Uluslararası Fuar ve Tanıtım
Hizmetleri A.Ş.

07.09.2017

Konya Tohum 2017 6.Tohum Teknolojileri ve Ekipmanları
Fuarı

Konya

Tüyap Konya Fuarcılık A.Ş.

07.09.2017

Konya 6.Sulama Teknolojileri ve Bitki Besleme Fuarı

Konya

Tüyap Konya Fuarcılık A.Ş.

07.09.2017

Konya Hayvancılık 2017 5.Hayvancılık, Hayvansal Üretim
Teknolojileri, Yem Endüstrisi Fuarı

Konya

Tüyap Konya Fuarcılık A.Ş.

07.09.2017

CNR Emlak Ankara- Konut İşyeri Satınalma, Kiralama ve
Finansman Fuarı

Ankara

İstanbul Fuarcılık A.Ş.

07.09.2017

7.Afyonkarahisar Tarım, Tarımsal Mekanizasyon, Tarım
Teknolojileri (AFTAR)

Afyonkarahisar

ART Fuar Org.Tic Ltd.Şti.

10.09.2017

İNTARF 2017 İnegöl Tarım Fuarı

Bursa

Modef Fuarcılık Ticaret Ltd. Şti

13.09.2017

Afyonkarahisar Hayvancılık, Tarım, Et ve Süt Teknolojileri,
Çiftlik Makine ve Ekipmanları, Canlı Hayvan Irkları Fuarı

Afyonkarahisar

Elit Fuarcılık Hizmetleri Ltd.Şti.

13.09.2017

Contemporary İstanbul Çağdaş Sanat Fuarı

İstanbul

İkon Fuarcılık Hizmetleri Ltd. Şti

13.09.2017

YÖREX- Yöresel Ürünler Fuarı

Antalya

Anfaş Antalya Fuarcılık İşletme ve
Yatırım A.Ş.

13.09.2017

Niğde Tarım Fuarı 2017, Niğde Tarım ve Hayvancılık Fuarı

Niğde

Atlas Uluslararası Fuarcılık Reklam Org. Ltd. Şti

14.09.2017

21.Uluslararası ISAF Fire & Rescue Fuarı

İstanbul

Marmara Tanıtım Fuarcılık Org.
Rek. ve Tic. A.Ş.

14.09.2017

6.Uluslararas ISAF Safety & Health Fuarı

İstanbul

Marmara Tanıtım Fuarcılık Org.
Rek. ve Tic. A.Ş.

14.09.2017

Tohum ve Fidancılık Fuarı

Ankara

İnfo Uluslararası Fuar Tan. Org.
A.Ş.

14.09.2017

Agrotec 2017 21.Uluslararası Tarım ve Tarım Teknolojileri
Fuarı

Ankara

İnfo Uluslararası Fuar Tan. Org.
A.Ş.

14.09.2017

Hayvancılık, Hayvansal Üretim Teknolojileri, Süt ve Yem
Endüstrisi Fuarı

Ankara

İnfo Uluslararası Fuar Tan. Org.
A.Ş.

14.09.2017

6.Uluslararası Isaf IT Security Fuarı

İstanbul

Marmara Tanıtım Fuarcılık Org.
Rek. ve Tic. A.Ş.

14.09.2017

6.Uluslararası Isaf Smart Home Fuarı

İstanbul

Marmara Tanıtım Fuarcılık Org.
Rek. ve Tic. A.Ş.

14.09.2017

Isaf Security Fuarı 21.Uluslararası Güvenlik Sistemleri, Hizmetleri Ekipmanları ve RFID Fuarı

İstanbul

Marmara Tanıtım Fuarcılık Org.
Rek. ve Tic. A.Ş.

14.09.2017

Spor ve Aktif Yaşam Fuarı

İstanbul

Tüyap Fuar ve Fuarcılık Hizmetleri
A.Ş.

14.09.2017

Batman Gıda Tarım ve Hayvancılık Fuarı

Batman

Start Fuarcılık ve Organizasyon
Ltd. Şti.

14.09.2017

Batman İnşaat, Mobilya ve Dekorasyon Fuarı

Batman

Start Fuarcılık ve Organizasyon
Ltd. Şti.

14.09.2017

ÇEV-TECH, Çevre Teknolojileri, Geri Dönüşüm, Atık Yönetimi
ve Yenilenebilir Enerji Fuarı

Gaziantep

Plexus Fuarcılık Kongre Yönetimi
Ve Tanıtım Hizmetleri Ltd. Şti.

14.09.2017

MEBEX, Belediye, Alt Yapı, Üst Yapı Malzemeleri, Belediye
İhtiyaçları ve Şehircilik Fuarı

Gaziantep

Plexus Fuarcılık Kongre Yönetimi
Ve Tanıtım Hizmetleri Ltd. Şti.

14.09.2017

42.Uluslarararası Gamex / Compex Bilgisayar ve Dijital Oyun
Fuarı

İstanbul

Rönesans Fuarcılık ve Yayıncılık
A.Ş.

14.09.2017

Tarım, Hayvancılık ve Gıda Sanayi, Makine ve Ekipmanları
Fuarı

Yozgat

Kobi Fuarcılık Tanıtım ve Organizasyon Ltd. Şti.

20.09.2017

CNR Ambalaj Fuarı

İstanbul

İstanbul Fuarcılık A.Ş.

20.09.2017

Food İstanbul 2017

İstanbul

İstanbul Fuarcılık A.Ş.
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Eylül ayında programdaki fuarlar
20.09.2017

Trakya 12.Tarımtech 2017

Kırklareli

Renkli Fuarcılık Ltd. Şti.

21.09.2017

Çeyiz ve Ev Gereçleri Fuarı

Adıyaman

Ruan Fuarcılık Ltd.Şti

21.09.2017

Anne ve Çocuk Ürünleri Fuarı

Adıyaman

Ruan Fuarcılık Ltd.Şti

21.09.2017

28.Uluslararası Züchex, Züccaciye Ev Eşyaları, Dekoratif
Ürünler ve Elektrikli Ev Gereçleri Fuarı

İstanbul

Life Media Fuarcılık A.Ş

21.09.2017

Çocuk ve Aile Fuarı İstanbul

İstanbul

Goca Fuar Kongre ve Sergi Hizmetleri Ltd. Şti

21.09.2017

İstanbullight 10.Uluslararası Aydınlatma, Elektrik Malzemeleri Fuarı ve Kongresi

İstanbul

UBM NTSR Fuar ve Gösteri Hizmetleri A.Ş.

21.09.2017

Türk Diş Hekimleri Birliği Expodental 2017

İstanbul

Türk Diş Hekimleri Birliği Fuar ve
Org. Ltd. Şti.

26.09.2017

İnanç ve Arap Turizm Fuarı

İstanbul

Meteks Fuarcılık Ltd. Şti

26.09.2017

Avrasya Boat Show 2017 13.Deniz Araçları, Ekipmanları ve
Aksesuarları

İstanbul

Pozitif Fuarcılık A.Ş.

27.09.2017

Gapplast 2.Plastik, Ambalaj, Kimya Teknolojileri, Hammadde
ve Ürünleri

Gaziantep

Akort Tanıtım Organizasyon ve
Fuarcılık Ltd. Şti.

27.09.2017

2.TOYS TURKEY

Antalya

Age Global Fuarcılık Org. Ltd. Şti

27.09.2017

Samsun Tarım Fuarı 2017 3.Tarım, Hayvancılık ve Teknolojileri

Samsun

Tüyap Tüm Fuarcılık Yapım A.Ş.

28.09.2017

Parasitec İstanbul 2017

İstanbul

Unique Event Fuar Hizmetleri Tic..
Ltd. Şti

28.09.2017

Marketek - Market ve Mağaza Ekipmanları Fuarı

Ankara

MCI Fuarcılık Dış Ticaret Ltd. Şti

28.09.2017

8.Van Turizm ve Seyahat Fuarı

Van

Ajansasya Fuarcılık Org. Ltd. Şti.

28.09.2017

Farmers’ Fairs -Batı Karadeniz 2.Gıda, Tarım ve Hayvancılık
Fuarı

Zonguldak Expolink Fuarcılık Org. Tan. Ltd.
Şti

28.09.2017

Flora Garden 2.Peyzaj ve Bahçe Mobilyaları Fuarı

Ankara

İnfo Uluslararası Fuar Tan. Org.
A.Ş.

28.09.2017

Citytech 11.Uluslararası Belediye ve Belediye Ekipmanları
Fuarı

Ankara

İnfo Uluslararası Fuar Tan. Org.
A.Ş.

28.09.2017

SU-TEK 1.Su ve Su Teknolojileri Fuarı

Ankara

İnfo Uluslararası Fuar Tan. Org.
A.Ş.

28.09.2017

Fav Turkey Sebze ve Meyve, Kuru Gıda, Kesme Çiçekcilik
Fuarı

İstanbul

İstanbul Dünya Ticaret Merkezi
A.Ş.

28.09.2017

3.Tarım, Seracılık, Hayvancılık ve Teknolojileri Fuarı

K.maraş

ECR Fuarcılık Ltd. Şti

28.09.2017

Elazığ Gıda Tarım, Tarım Makineleri, Gıda Hayvancılık ve
Teknolojileri Fuarı

Elazığ

Start Fuarcılık ve Organizasyon
Ltd. Şti.

28.09.2017

8.Doğu Anadolu Tarım Fuarı 2017 Erzurum Tarım ve
Hayvancılık Fuarı

Erzurum

Atlas Uluslararası Fuarcılık Reklam Org. Ltd. Şti

29.09.2017

Elazığ Kitap Fuarı

Elazığ

VAV Fuarcılık Ltd. Şti

Kocaeli Odavizyon

43

[ormancılık-mobilya ►

Orman ürünleri sektöründe beklenti
istihdam üzerindeki yüklerin azaltılması

TOBB Türkiye Orman Ürünleri ve
TOBB Türkiye Mobilya Ürünleri Meclisleri ortak toplantısı, TOBB Yönetim
Kurulu Üyesi Şahin Bilgiç başkanlığında TOBB İstanbul Hizmet Binası’nda
gerçekleştirildi.
Toplantıya kamu, özel sektör ve
sivil toplum kuruluşlarının üst düzey
temsilcileri büyük ilgi gösterdi.
Toplantıda, ağaç ve orman ürünleri sektörü ile mobilya ürünleri sektörünün dünya ve Türkiye’deki mevcut
durumu, sektörlerin ithalat ve ihracat
durumları; sayısal veriler ve ülkeler
bazında ele alındı.
Bunun yanında sektör sorunlarının çözümü için değerlendirilmelerde
bulunuldu.
-Mobilyacıların talepleri
Mobilya Ürünleri Meclis üyeleri,
emek yoğun bir sektörde çalıştıklarını vurgularken istihdam üzerindeki
yüklerin azaltılması gerektiğini belirtti. KDV indiriminin sektöre sağladığı olumlu etkiye dikkat çeken Meclis
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Üyeleri, KDV indiriminin uzatılmasına
yönelik taleplerini dile getirdiler.
-Bakanlığa teşekkür
Orman Ürünleri Meclisi üyeleri de, orman ürünleri üzerinden alınan Ağaçlandırma Fonu ile Bakanlık
Fonu’nun kaldırılmasından duydukları
memnuniyeti ifade ederek, Bakanlığa
teşekkürlerini ilettiler.
Toplantıda üyeler hammadde
üzerindeki fiyat artışlarına dikkat çekerek, maliyetlerin arttıkça, ara malı
üreten firmalarında yüksek fiyattan
mal alıp, pahalı fiyattan ürünlerini piyasaya sürdüklerini dile getirdi.

leri ve aldıkları payları üyelerle paylaştı.

-Sektörel sunum
Toplantıda Orta Anadolu İhracatçılar Birliğinden Ar-Ge Şube Şefi Sevil
Salman tarafından ağaç mamulleri ve
orman ürünleri sektörüne yönelik bir
sunum gerçekleştirildi. Salman, yaptığı sunumda Türkiye’nin ihracat ve
ithalat rakamlarını ele alıp, mobilya,
kağıt ve orman ürünleri sektöründe
ihracat ve ithalatta başta gelen ülke-

Sektörün dünyadaki durumu
Ayrıca toplantıya davet edilen İstanbul İhracatçı Birlikleri Danışmanı Haluk Ünaldı, ihracata yönelik bir
sunum gerçekleştirerek, dünya genelinde mobilya ihracatında bulunduğumuz noktayı işaret etti. Ünaldı,
dünya sıralamasında yükselebilmek
için yapılması gerekenler hususunda
yol haritasını paylaştı.

-İhracatta artış var
Tükiye Mobilya Ürünleri Meclis
Danışmanı Doç.Dr.Hamza Çınar yaptığı sunumda mobilya sektörüne yönelik değerlendirmelerde bulunarak,
durumu rakamlarla ortaya koydu.
Çınar, gerçekleştirdiği sunumda ihracatta 2017 yılının ilk altı ayında sektörün 2016 yılına göre %8’lik büyüme
kaydettiğini belirterek, ihracattaki en
büyük pazarın Irak olduğuna dikkat
çekti.

[havacılık ►

Sivil Havacılık Meclisi, üçüncü havaalanına geçiş
aşamalarını değerlendirdi
TOBB Türkiye
Sivil Havacılık
Meclisi toplantısında, Meclis
Başkanı Teoman
Tosun başkanlığında, Devlet
Hava Meydanları İşletmesi
Genel Müdürü
Funda Ocak’ın
da katılımlarıyla
TOBB İstanbul
Hizmet Binasında
gerçekleştirildi. Toplantıya
kamu, özel sektör
ve sivil toplum
kuruluşlarının üst düzey temsilcileri
büyük ilgi gösterdi.
Toplantının ilk bölümünde Devlet
Hava Meydanları İşletmesi Genel
Müdürü Funda Ocak ve Kamu Özel
İşbirliği Daire Başkanı Cengiz Kurt
üçüncü havalimanına geçiş süreci
hakkında meclis üyelerine detaylı
bilgilendirmede bulundu.
Ocak, yaptığı konuşmada, bugün

itibariyle projenin 60 fiziki gerçekleşmeye sahip olduğunu söyledi.
Toplantının ikinci kısmında meclis
üyeleri; problemli Anadolu meydanları, havalimanlarında polis azlığından dolayı yurtdışı çıkış ve girişlerde
yaşanan pasaport kuyrukları ve hac
mevsiminde hac seferlerinin çok pik
dönemlere getirilmesi konularındaki
sıkıntılarını Meclis Başkanı ve DHMİ
Genel Müdürü Funda Ocak’a ilettiler.

Sorunları dinleyen
Ocak, doğu
meydanlarının
standartlarını
yükseltmek
durumunda olduklarını ve bu
konuya verdikleri hassasiyeti
meclis üyeleriyle paylaştı.
Bunun yanında
otomatik yönetim pasaport sistemi
ve avantajlarından bahsederek bu uygulamanın tüm havalimanlarında kullanıma geçilmesinin
faydalı olacağını vurguladı.
Son olarak Rusya’ya yapılan
uçuşlarda yaşanılan sıkıntılardan
bahsedildi.Bu konuda üyelerle fikir
alışverişinde bulunularak getirilen
çözüm önerilerinin biran önce uygulamaya geçmesi konusunda mutabık
olundu.

TOBB’dan TIR taşımalarında karne başına 100 bin Avro
TOBB TIR taşımalarında beher TIR Karnesi başına 100.000,Avro’yu garanti ediyor.
TOBB, taşımacılık sektörüne desteğini artırdı. Daha önce
karayolu taşımacılarının TIR
sistemine kabul teminatlarını
düşüren TOBB, TIR Karnesi teminat limitlerini de 100 bin Avro’ya
çıkardı.
Türkiye sınırları içerisinde
TIR Karnesi teminat miktarının
artırılması konusunda TOBB,
Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ve
Uluslararası Karayolu Taşımacılığı Birliği (IRU) ile yürütülen çalışmalar tamamlandı.
TOBB ile Gümrük ve Ticaret
Bakanlığı arasında düzenlenen yeni
anlaşma kapsamında her bir TIR
Karnesi başına sağlanan kefalet 01
Temmuz 2017 tarihi itibariyle 100 bin

Avro’ya çıkarıldı.
Daha önce 3 bin Dolar’a düşürdüğü TIR Sistemine kabul teminatlarını artırmayarak herhangi bir ilave
maliyet oluşturmayan TOBB, yeni
anlaşma ile birlikte taşıma sektörünün yıllık yaklaşık 35 milyar Avro’luk
teminat riskini üstlenecek.

Diğer taraftan, Ermenistan, Azerbaycan, Bosna Hersek, Çek Cumhuriyeti, Fransa, Almanya, Macaristan,
İran, İtalya, Kırgızistan, Sırbistan,
İspanya ve Ukrayna’da kefalet limiti
100 bin Avro’ya çıkarılırken, diğer AB
üyesi ülkelerin de teminat limitlerini
aynı rakama çıkarması bekleniyor.
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[bayramlaşma ►

Geleneksel kent bayramlaşması gerçekleştirildi

Kocaeli Valiliği, Kocaeli Büyükşehir
Belediyesi, Kent Konseyi ile Sivil Toplum Örgütlerinin işbirliği ile düzenlenen
28. Geleneksel Kent Bayramlaşması
Yunus Emre Kültür Merkezinde gerçekleştirildi.
Kent Bayramlaşmasına; Başbakan
Yardımcısı Fikri Işık, Vali Hüseyin Aksoy, Kocaeli Milletvekilleri; Zeki Aygün,
Radiye Sezer Katırcıoğlu, İlyas Şeker,
Cemil Yaman, Mehmet Akif Yılmaz, K.K.
EDOK Muharebe Hizmet Destek Eğitim
ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Kazım Dalkıran, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu,
Vali Yardımcıları; Ahmet Büyükçelik,
Dursun Balaban, Abdullah Etil, Osman
Sarı, İzmit Kaymakamı Ersin Emiroğlu,
İl Emniyet Müdür Yardımcısı ve Vekili
Akif Aktaş, İl Jandarma Komutanı Albay
Osman Aslan, İlçe Belediye Başkanları,
Kocaeli Kent Konseyi Başkanı Adnan
Uyar, daire müdürleri, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluş temsilcileri, gaziler ve vatandaşlar katıldı.
Kocaeli Kent Konseyi Başkanı Adnan Uyar ve Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu’nun konuşmasından sonra kürsüye gelen Vali
Hüseyin Aksoy konuşmasında; “Değerli katılımcılar, değerli Kocaeli halkı
Kurban Bayramı münasebetiyle düzenlenen bu Bayramlaşmada sizlerle
birlikte olmaktan büyük memnuniyet
duyduğumu ifade etmek istiyorum,
sizleri sevgi ve saygıyla selamlıyorum.
28 yıldır düzenlenen bu etkinlikte bende Kocaeli Valisi olarak ilk bayramımı
yaşıyorum. Böylesine geleneksel bir
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bayramlaşmayı başaran Kocaeli’nde
görev yapmaktan büyük onur ve gurur
duyuyorum. Dünyada bir çok sıkıntı yaşanırken, milli birlik ve beraberlik
için yalpılan kent bayramlaşması çok
büyük önem taşıyor. Tüm katılımcılara
teşekkür ediyorum. Bayramın huzur,
mutluluk getirmesini diliyorum. Bu organizasyonda emeği geçen tüm kişi ve
kuruluşlara teşekkür ediyorum.” diyen
Vali Hüseyin Aksoy, “Tüm İslam aleminin Mübarek Kurban Bayramını tebrik
ediyor, Kocaelilere sevgi ve saygılarımı
sunuyorum,” dedi.
-Işık’ın konuşması
Başbakan Yardımcısı Fikri Işık yaptığı konuşmada; “Kocaelimizin güzel insanları ve değerli katılımcılar, öncelikle bayramınızı tebrik ediyor, sizleri en
içten sevgi ve saygıyla selamlıyorum.
Bayramlar; buluşmak için, dargınlıkların ortadan kalkması için , birliktelik
için çok güzel vesilelerdir. Kurban Bayramı vesilesiyle bir aradayız. Kurban
Bayramının bir özelliği vardır. Kurban;
paylaşmak, aynı kutsi değerler uğruna
yapılan fedakarlık demektir. Bizdeki şahadet makamı peygamberlikten sonraki en yüksek mertebedir. Bu toprakların bize vatan olması için canını veda
eden tüm şehitlerimizi ve gazilerimizi
rahmet, minnet ve şükranla anıyorum.
Rabbim mekanlarını cennet etsin. Hayatta olan gazilerimize de uzun ömür
diliyorum.
-İnsani yardımda ikinci ülkeyiz
Şu yaşadığımız dünyada bu kurba-

nın ruhuna ve anlamına çok ihtiyacımız
var ki şu kurbanı idrak edebilseydik, şu
an dünyada yaşanan pek çok sıkıntı yaşanmıyor olacaktı.
Dünyada maalesef obezite ve obeziteden kaynaklanan hastalıklardan
insanlar hayatını kaybederken diğer
yandan bir lokma ekmeğe ve bir damla temiz suya ulaşamadığı için ölen insanlar var. Bu dünya bizim dünyamız
olamaz. Bu dünya adaletin tecelli ettiği
bir dünya olamaz.
Bir taraftan daha fazla kar etmek
için tüm değerleri yok eden, doğası yok
edilen bir dünya var. İklim değişiklikleri
oldu. Bir yanda bu değişikliklerden dolayı hayatını kaybeden binlerce insanlar var.
Bir taraftan daha fazla refah için
hiçbir etik değeri tanımayanlar varken,
bir taraftan bunların yarattıkları tahribattan dolayı ölenler var. Eğer Kurbanın
ruhu anlaşılmış olsaydı inanın bugün
bu sıkıntılarla karşı karşıya olmayacaktık. Bunun için paylaşmayı, bölüşmeyi,
hakkın ve adaletin hakim olması için
mücadeleyi sürdürmeliyiz. Bu konuda
ülkemiz dünyaya örnek bir ülkedir. İnsani yardımda dünyada en fazla yardım yapan ikinci ülke Türkiye’dir. Bu
milletimizin asaletini gösteriyor. Bu
değerleri yaşatmak ve bu değerleri gelecek kuşaklara aktarmakta en büyük
görevimizdir. “ diyen Başbakan Yardımcısı Fikri Işık ve Vali Hüseyin Aksoy beraberindeki protokol üyeleri ile birlikte
programa katılan vatandaşlarla tek tek
bayramlaşarak toplu hatıra fotoğrafı
çektirdiler.

[etkinlik ►

Doğu Marmara Kalkınma Ajansı yönetim kurulu
toplantısı Bolu’da yapıldı
Doğu Marmara Kalkınma Ajansı
Ağustos ayı olağan yönetim kurulu toplantısı Bolu ilinde gerçekleştirildi.
Bolu Abant’ta gerçekleştirilen
toplantıya; Vali Hüseyin Aksoy’un yanı
sıra Doğu Marmara Kalkınma Ajansı
dönem başkanı ve Bolu Valisi Aydın
Baruş, Düzce Valisi Zülkif Dağlı, Sakarya
Valisi İrfan Balkanlıoğlu, Yalova Valisi
Tuğba Yılmaz, Sakarya Büyükşehir
Belediye Başkanı Zeki Toçoğlu, Düzce
Belediye Başkanı Mehmet Keleş, Yalova
Belediye Başkanı Vefa Salman, Düzce

İl Genel Meclisi Başkanı Dursun Çakır,
Yalova İl Genel Meclisi Başkanı Yaşar
Demirel, Kocaeli Ticaret Odası Başkanı
Necmi Bulut, Düzce Ticaret ve Sanayi
Odası Başkanı Fahri Çakır, Bolu Ticaret
ve Sanayi Odası Başkanı Türker Ateş ve
Doğu Marmara Kalkınma Ajansı Genel
Sekreteri Dr. Mustafa Çöpoğlu katıldı.

Toplantıda; ajansın aylık ekonomik
raporu, faaliyetlerinin değerlendirilmesi
ile ajansın 2018 yılı çalışma programı ve
bütçe taslakları görüşüldü.
Doğu Kalkınma Ajansı tarafından
güdümlü proje destek çalışmaları hakkında bilgilendirme sunumu gerçekleştirildi.

TOBB’dan yurt dışı bağımlılığın önlenmesi için
yeni bir adım daha...

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği
(TOBB) Sayısal Takograf Araştırma
ve Uygulama Merkezi (STAUM) aracılığıyla, yerli sayısal takograf araç
ünitelerinin elektronik sertifikalandırılmasına başladı.
Sayısal takograf araç ünitesi üretimi, hâlihazırda küresel düzeyde birkaç firma tarafından yapılıyor.
14 Temmuz 2017 tarihi itibariyle,
Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme
Bakanlığı’nın öncülüğünde ve TOBBSTAUM tarafından, Türkiye’de sayısal
takograf araç ünitesi üreten ASELSAN
Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş.’ye
ve PARS Ar-Ge Bilgi Teknolojileri Ltd.
Şti.’ne sertifikasyon hizmeti verilmeye başlandı.

TOBB tarafından 2010 yılında kurulan STAUM tesislerinde tamamlanan süreçle, ASELSAN ile Pars ArGe’nin girişimleri sonucunda, iki yerli
üreticinin piyasa ihtiyacını karşılaması mümkün kılındı.
Bu gelişme, yük ve yolcu taşımacılığı sektörünün araç dönüşümlerinde
ekonomik yerli bir ürün kullanmasına
imkân tanınması açısından da büyük
öneme sahip.
Türkiye’de yük ve yolcu taşımacılığında kullanılmakta olan 1996 model ve üstü araçlarda sayısal takograf
kullanımının zorunlu hale gelmesiyle,
teknolojik bir dönüşüm yaşanmaya
başlandı.
Buna yönelik teknolojik ihtiyaç,
günümüze kadar ithal yoluyla karşılanmakta idi.
Sayısal takograf araç ünitelerinin,
uluslararası sertifikasyon süreçlerinin ardından, Türkiye’de de üretilmesi

sağlanarak, yerli AR-GE ve teknik bilgi
birikimi tesis edildi.
Yerli sayısal takograf araç ünitelerinin üretilmesi ve yaygın kullanımı ile
sektörde haksız rekabetin önlenmesi
ve ulusal ve uluslararası taşımacılık
yapan profesyonel sürücülerin çalışma ve dinlenme sürelerine etkin
olarak uymalarının sağlanmasının
sonucunda karayollarında yaşanan
can ve mal kayıplarına yol açan trafik kazalarının ciddi oranda azalması
bekleniyor.
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[ar-ge ►

Artekya, Nasiol ile nano kaplamada
dünya pazarlarına yayılıyor

Artekya, Nasiol markalı nano
kaplama ürünleri ile hemen hemen
tüm yüzeye ve sektöre uygun nano
teknolojik hizmetler sunuyor.
Ar-Ge çalışmalarına son hızla
devam eden Artekya, nano kaplama
üzerine olan çalışmalarında gösterdiği üstün başarı ve istikrar ile Tübitak
Marmara Teknokent’teki irmalara
dahil oldu.
2005 yılında İstanbul Teknik
Üniversitesinde Ar-Ge çalışmalarına
başlayan Artekya, Sanayi Bakanlığı
ve TÜBİTAK tarafından destek gördü.
Proje başarılarını ticari ürünlere
çevirdi ve ticaret adını Artekya olarak
aldı.
Nasiolmarkası ile Nano Kaplama alanında lider konuma gelen
Artekya, bu marka ile tüm dünyaya
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yayılmakta, endüstriyel ihtiyaçları
karşılamakta ve deniz aşırı hizmetler
sunmaktadır.
Nasiol kişisel giyim koruma
ürünleri, ev koruma ürünleri, otomotiv koruma ürünleri ve endüstriyel
koruma ürünleri ile Arjantin’den tutun
da Meksika, Brezilya, Finlandiya,
Güney Afrika, Moroko, Oman, Qatar,
Fas, Filipinler, Güney Kore gibi daha
birçok ülkede distribütörlükler, yetkili
bayilikler ve özel markalama yolları
ile pazara nüfus etti.
Hali hazırda dünya genelinde
nano kaplama üzerine 24 distribütörlüğü bulunan Artekya, üretim kalitesi ve fiyat konusundaki liderliği ile
rakiplerini geride bırakıyor.
Teknolojik gelişmeleri çok iyi takip
edebilme yetisi ile tekstil, cam, se-

ramik, boyalı plastik ve metal, metal
ve alaşım, ahşap ve taş yüzeyler için
geliştirdiğiyüzeylerde oluşabilecek
çiziklere karşı koruma, UV ışınlarına
karşı koruma, kolay temizlenme, su
iticilik, boya koruma, leke tutmazlık,
derin parlaklık, uzun ömürlülük gibi
özellikleri nano kaplama ürünlerine
kazandırarak tüm dünyaya orta ve
endüstriyel boyutlarda ihraç ediyor.
Nasiol ürünlerinde kaplamalar
malzeme olarak silika, kalınlık olarak
ise 100 nanometre mertebelerindedir. Benzer silika ürünleri arasındaki
temel fark malzemenin modifiye
edilmesi ve içeriğindeki aktif bileşenlerdir.
Geliştirmiş oldukları ürünlere
ISO 9001, Reach ve TÜV Rheinland
9H sertifikalarını alarak her safhada yapılan kalite kontrolün, üretilen
ürünlerin üst düzey ve kusursuzluk
konularında geçerli not almasını
sağlamışlardır.
Artekya, nano kaplama ürünlerinin yanı sıra dünyada giderek artan
ve israf olan tahıl ve türevlerinin
verimli şekilde depolanması ile ilgili
çalışmalar başlatmış ve bunun sonucunda silo sektörüne de adım atmıştır. Çelik Silo Sistemlerinin üretimine
başlayarak ArtSilo markasını bünyesine katmıştır. Silo sistemlerinin
üretiminde de müşteri gereksinimi ön
planda tutularak, modern teknolojik
tasarımlar ile yine bu alanda da tüm
dünya ya hizmetini sunmaya devam
etmektedir.

[etkinlik ►

Tübitak Marmara Teknokent
86. İzmir Enternasyonal Fuarı’na katıldı

Tübitak Martek bu yıl 86. kez düzenlenen İzmir Enternasyonal Fuarı’na
katıldı.
19-26 Ağustos tarihinde düzenlenmiştir. ‘İnovasyon ve Enerji’ temalı
fuarın, onur konuğu Muğla ili ve
partner ülke ise Rusya Federasyonu
oldu.

18 Ağustos’ta fuara paralel
olarak düzenlenen İzmir İş Günleri
Toplantıları’na TÜBİTAK Marmara
Teknokent olarak iştirak edilmiş ve
Rusya Federasyonu’ndan çeşitli kurum
ve kuruluşlarla görüşmeler gerçekleştirilmiştir. Ayrıca fuar sırasında ikili
görüşmeler platformunda da temas-

larda bulunuldu.
İkili görüşmeler çerçevesinde ağırlıklı olarak Tataristan ile görüşmeler
gerçekleştirildi. INNOPOLIS ve CHELNY
Özel Ekonomi Bölge Temsilcileri TÜBİTAK Marmara Teknokent’i ülkelerine
davet ederek bünyelerinde yer alan
firmalarla teknokent firmaları arasında ortak işbirlikleri yapılabileceğini
ifade ettiler.
Tataristan Makine Mühendisleri
Kümelenmesi ve Kama Yenilik ve Sanayi Kümelenmesi yetkileriyle yapılan
toplantıda, Teknokent firmalarının
ücretsiz olarak oluşturdukları portal
sistemi üzerinden firma ürünlerini ve
yatırıma açık projeleri takip edebileceklerini ileterek ileriye dönük olarak
iyi niyet protokolü imzalamak arzusunda olduklarını ifade ederek yine
Teknokent ve Teknokent firmalarını
ülkelerine davet ettiler.
86. İzmir Fuar’ı boyunca açılan
TÜBİTAK Marmara Teknokent stand
alanında, teknokentte faaliyet gösteren
ISR Bilgi Güvenliği, Sanlab Simülatör,
Okosis Otomasyon, Enau Dizayn firmalarıda yer alarak ürünlerini tanıttılar.

Alibaba.com: İhracatta e-dönüşüm toplantısı...
TÜBİTAK Marmara Teknokent ve
Gebze Ticaret Odası ev sahipliğinde
Alibaba.com: İhracatta e-dönüşüm
toplantısı gerçekleştirildi.
‘Alibaba.com: İhracatta E-Dönüşüm’ toplantılarının altıncısı Türk
KOBİ’lerinin dijital dönüşümüne katkı
sağlamak ve e- ticarete geçişlerini
hızlandırmak amacıyla Türkiye’nin
önemli sanayi bölgeleri arasında yer
alan Gebze’de gerçekleştirildi. TÜBİTAK
Marmara Teknokent ve Gebze Ticaret
Odası ev sahipliğinde gerçekleştirilen
etkinlikte KOBİ’ler ve fikir liderleriyle
bir araya gelindi.
Alibaba.com ve Türkiye iş ortağı EGlober, geleneksel ihracattan e-ihracata dönüşüm hakkında bilgilendirmek
ve dijital dönüşüme destek olmak
amacıyla Gebze’deki KOBİ’lerle bir araya geldi. TÜBİTAK Marmara Teknokent
ve Gebze Ticaret Odası ev sahipliğinde
gerçekleşen toplantıya, Gebze Ticaret Odası Başkanı Nail Çiler, TÜBİTAK
Marmara Teknokent İş Geliştirme ve
Proje İzleme Müdürü Deniz Yayla ve

Alibaba.com’un Türkiye’deki iş ortağı E-Glober’ın CEO’su Orkan Aytulun
katılım gösterdi.
-E-ticaret’e ilgi artıyor
T.C. Ekonomi Bakanlığı ve TİM himayesinde geliştirilen e-ticaret projesinin lansmanından bu yana, KOBİ’lerin
dijital dönüşümlerinde artış, e-ticaret
platformlarına ilgilerinde yüksek katı-

lımlar kaydedildi.
E-ticaret projesi kapsamında, yeni
üyeler çok hızlı bir şekilde e-ticaret potansiyellerini keşfederek iş hacimlerini
de artırmaya başladılar.
Alibaba.com ve E-Glober, ‘Alibaba.
com: İhracatta E-Dönüşüm’ ile Türk
KOBİ’lerinin dünyaya açılma süreçlerini
bir adım daha kısaltarak yeni pazarlara
erişimlerini kolaylaştırmayı hedefliyor.
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Islak mendil Kurban Bayramı’nın da vazgeçilmezi oldu...

Sapro 20 yılda 150.3 milyar yaprak mendil üretti

Islak mendilde yüzde 40 pazar
payı ile Türkiye’nin lider firması Sapro, faaliyette bulunduğu 20 yılda 150
milyar 375 milyon yaprak ıslak mendil
üretti.
Sapro’nun ürettiği ıslak mendillerin her bir yaprağı yan yana konulduğunda 28.6 milyon kilometre uzunluk
elde ediliyor. Bu rakam, dünyanın
etrafını 714 kez dolaşacak, dünya
ile ayarasındaki mesafeyi 75 kez kat
edecek uzunluk anlamına geliyor.
Türkiye ıslak mendil sektörünün
gizli lideri Sapro Temizlik Ürünleri,
son 20 yılda Türkiye’nin 6 yıllık ıslak
mendil ihtiyacını üretti. Yatırımlarla
üretim kapasitesini artıran ve iç pazar
payını yüzde 40’a yükselten Sapro,
son verilerle her 2,5 yılda Türkiye pazarının bir yıllık ihtiyacı kadar üretime
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imza atıyor.
Günlük ıslak mendil üretimi 120
milyon yaprağa ulaşan Sapro’nun
ürettiği ıslak mendillerin her bir
yaprağı yan yana konulduğunda 28
milyon 571 bin kilometre uzunluk elde
ediliyor. Bu rakam, dünyanın etrafını
714 kez dolaşacak, dünya ile ay arasındaki mesafeyi 75 kez kat edecek
uzunluk anlamına geliyor.
Sapro, bu yıl 20’nci yaşını kutluyor. Privatelabel ürünlerle faaliyet
gösteren ve Dalin, Bebedor, e-bebek
gibi markalar ile Migros, CarrefourSA,
Aldi, A101, BİM gibi market zincirlerinin de dahil olduğu 1.152 farklı marka
için ıslak mendil üretimi gerçekleştiren Sapro, bu zamana kadar 4 milyar
metrekare, yani 4 bin kilometrekarelik (İstanbul il yüzölçümünün 2,6 katı)

alanı kaplayacak kadar üretim yaptı.
62 ülkeye ihracat yapıyor
1997 yılında faaliyete başlayan
Sapro, Türkiye’nin en büyük, ıslak
mendil üreticisi. Sektörün açık ara
farkla ihracat birincisi olan Sapro, 62
ülkeye ihracat yapıyor.
İstanbul Sanayi Odası’nın hazırladığı “Türkiye’nin ilk 500 Büyük Sanayi
Kuruluşu” listesinde 496. sırada yer
alan Sapro, 20 yılda Türkiye’nin en
büyük 500 sanayi kuruluşundan biri
olmayı başardı.
Proje geliştirme, 35 kimya mühendisi ve 5 biyoloğun görevyaptığı
Ar-Ge ünitesi, 4 adet kimyasal analiz,
mikrobiyoloji laboratuvarı, giriş
kontrol ve grafik birimlerini kendi
bünyesinde bulunduran Sapro, sektörün en güçlü, yenilikçi, teknolojik ve
dinamik firması.Sapro, Ar-Ge’ye en
fazla yatırım yapan 250 firma içinde
de yer alıyor.
Avrupa’da tek
Grup şirketlerindenTetra A.Ş,koli
ve ambalaj üretimini, Multipak A.Ş
plastik üretiminive Lotus Teknik A.Ş
nonwoven üretimini gerçekleştiriyor. 2017 yılı itibariyle “nonwoven”ı
da kendi tesislerinde üreten Sapro,
hammaddesini kendi bünyesinde üreten Avrupa’da bu alandaki tek firma
konumuna sahip oldu.
Kurulduğundan buyana üretiminin
ortalama yüzde 75’ini ihraç eden Sapro, en yakın rakibinin 10 katı ihracat
yaparak ıslak mendil ihracatında da
açık arayla birinci sırada bulunuyor.
Sapro, en fazla ihracat yapan ilk 1000
firma listesinin de 252’nci sırasında
yer alıyor.

[etkinlik ►

SEKA Kağıt Müzesi koleksiyonu genişliyor
MEHMET ALİ KAĞITÇI
TASARIM YARIŞMASI

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi
12 bin 345 metrekare alan üzerinde kurulu olan Mehmet Ali Kağıtçı
müzesine getirilen eski cihazlar ile
zengin bir koleksiyona sahip oluyor.
Seka çalışanlarının çabalarıyla müze
bünyesinde katılan koleksiyona
Hidrolik, Pnomatik ve Elektronik ölçü
aletlerinin ayarlanmasında kullanılan
Kalibrasyon Cihazı eklendi.
YENİ MAKİNE EKLENDİ
Büyükşehir Belediyesi tarafından
kente kazandırılan Seka Kağıt Müzesi, zamanında kullanılan cihazlar ile
tarihi yansıtmaya devam ediyor.
SEKA’da kullanılan makinelere
eklenen Kalibrasyon Cihazı ile de
bu kolleksiyonlar zenginleşti. Seka
zamanında Ölçü Aletleri Atölyesi’nde
kullanılan makine Güç Santrali salonunda sergilenmeye başladı.
KAĞIDIN ÖYKÜSÜ ANLATILIYOR
18 salondan oluşan Müze bünyesinde Cumhuriyet dönemi sanayileşme sürecinde önemli bir yer alan
fabrikanın kuruluş süreci ve İzmit’ten

Türkiye’ye yayılan kağıdın öyküsünü
görüntüler eşliğinde anlatılıyor.
Kağıt müzesinin her katında makinelerin sergilendiği büyük alanlar
bulunuyor.
Ayrıca Kağıt Müzesi bünyesinde
bulunan 115 vitrin içerisinde kağıdın yapım aşamaları, Kocaeli tarihi,
SEKA’nın kronolojik geçmişi, SEKA’da
Sosyal Hayat ve Kağıt Spor konulu
obje ve belgeler yer alıyor.
Vitrinlerde fabrika dönemine ait
toplam 443 adet belge 337 adet obje
yanı sıra 50 sözlü tarih videosu, tarihine ait belgesel video yer alıyor.
Müzede Kağıt Müzesi Geçiş Holü,
Karşılama Salonu, Türbin Dairesi
(enerji motoru), Şlayfer (parçalama)
Salonları, Güç Santrali, Doğu Galerisi,
Hamur Deposu, Hamur Temizleme Salonu, Kağıt Makinesi Salonu,
Mehmet Ali Kağıtçı Anı Salonu, Güney
Galerisi, Süreli Sergi Salonu ve Kağıt
Bitkileri Bahçesi Hamur Hazırlama
Salonu, Matbaa Salonu, Dekantasyon
Kuleleri, Teksif (elekleme) Dairesi ve
Seyir Terası bulunuyor.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi
Mehmet Ali Kağıtçı Tasarım Yarışması organize etti.
80 yıl önce bir kimyager olarak bilim adamı kimliği ile SEKA Kağıt Fabrikasını kuran ve geliştirdiği sistemle,
su ve buhar gücünün verimli kullanılmasını sağlayarak kağıt üretimini
gerçekleştiren Mehmet Ali Kağıtçı
anısına, geçmişin sanayi devrimi olarak sözü edilen bu değişim ve dönüşümlerin günümüzde geldiği son nokta olan Sanayi 4.0 üzerine liselerarası
(liseler, mesleki ve teknik eğitim liseleri vb.) bir proje yarışması düzenlenmesine karar verildi.
Yarışma Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından, 23-26 Kasım 2017
tarihleri arasında gerçekleştirilecek
Kocaeli Bilişim Fuarı kapsamında, düzenlendi.
Yarışma, öğrencileri bilimsel ve
teknolojik çalışmalara özendirmek,
araştırma ve geliştirmeye yöneltmek,
bilim ve teknoloji insanı olarak yetişmelerine katkı sağlamak amacını
taşıyor. Yarışma konuları olarak Sanayi 4.0 alanları seçilmesinin nedeni
ise; yeni sanayi devrimi ve yaşamın
her alanında dijital dönüşüm olarak
tanımlanan bu alanların gelecekte
daha da etkinleşeceği değerlendirildiğinden, gençlerde ve toplumda
farkındalık yaratmak, tanıtmak, bu
alanlarda çalışmaya teşvik etmek
olarak belirlendi. .Bu kapsamda, projeye kaynak olan fikrin ekipteki proje
sahibi öğrenci/öğrencilerden çıkmış
olması ve özgünlüğü çok önemli olacak. Öğrenciler, kendi ürettikleri fikir
ile ilgili olarak, danışman öğretmenlerinin yönlendirmesiyle, bilgi alma
ya da laboratuvarlardaki cihazların
kullanımıyla sınırlı olarak üniversitelerden ya da araştırma kurumlarından destek alabilecekler.
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TÜBİTAK’tan, ARDEB 1003 Programı kapsamında
25 yeni çağrı yapıldı
TÜBİTAK, ülkemizin öncelikli alanlarında sonuç odaklı, izlenebilir hedefleri olan,
ilgili bilim/teknoloji alanlarının dinamiklerini gözeten ve ülkemizde yapılan Ar-Ge
projelerini “1003-Öncelikli Alanlar Ar-Ge
Projeleri Destekleme Programı” ile desteklemekte ve bu projeler arasında eşgüdüm
sağlamaktadır. Bu bağlamda 1003 programı kapsamında 8 ana alanda 25 adet proje
çağrısı açıldı.
Proje önerilerinin hem katma değeri
yüksek, yaratıcı ve yenilikçi olması hem de
enerji verimliliği alanında uygulama projelerine temel teşkil edecek veya uygulama projelerine girdi sağlayacak, ülkemizin
mevcut enerji talebinin karşılanmasında
dışa bağımlılığı azaltacak ve uluslararası
düzeyde ülkemizin rekabet gücünü artıracak teknolojik ürün ve bilgi üretmeye yönelik olması hedeflendi.
1003 programı kapsamında yapılacak
proje başvuruları için iki aşamalı başvuru
sistemi uygulanacaktır. İlk aşama başvuruları için son başvuru tarihi 06/10/2017
olarak belirlenmiştir. “1003-Öncelikli Alanlar Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı”
ile ilgili ayrıntılı bilgi için tıklayınız.
1003 programına ait başvuru formları
güncellenmiştir. 1. ve 2. aşama başvuruları
sırasında güncel formların kullanılmaması halinde proje önerileri değerlendirmeye

alınmayacaktır. Güncel başvuru formlarına ulaşmak için lütfen tıklayınız.
Açılan çağrı başlıkları
1003-BIT-AKAY-2017-2 İleri Yazılım
Mühendisliği Araç ve Yöntemleri
1003-BIT-BBIL-2017-2 Birlikte Çalışabilirlik
1003-BIT-BGUV-2017-2 Akıllı Sistem
ve Ortamlarda Güvenlik Teknolojileri
1003-BIT-GNBT-2017-2 Karşılıklı Bağımlı Altyapı Sistemleri
1003-BIT-GOMS-2017-2 Haberleşme
Teknolojileri
1003-BIT-MILT-2017-2 İçerik Bilinçli
Ağ Teknolojileri
1003-BIT-MNOE-2017-2-1
MEMS/
NEMS Tabanlı Sensörler ve Yonga-ÜstüLaboratuvar Analiz Sistemleri
1003-BIT-MNOE-2017-2-2 Ataletsel
Ölçüm Birimleri (IMU)
1003-BIT-VERI-2017-2 Yenilikçi Veritabanı Yönetim Sistemleri
1003-ENE-DEPO-2017-2 Enerji Depolama Malzemeleri
1003-ENE-EVKN-2017-2 Binalar ve
Sanayi Proseslerine Yönelik Yalıtım Malzemeleri
1003-ENE-EVSA-2017-2 Sanayi Süreçlerinde Enerji Hasatlaması - Termoelektrik
Modüller

1003-ENE-GUNS-2017-2-1 Yoğunlaştırıcı Güneş Enerjisi Teknolojileri
1003-ENE-GUNS-2017-2-2 Yeni Nesil
Güneş Enerji Sistemleri
1003-GDA-GTHU-2017-2 Hayvancılıkta Verim Miktarı ve Ürün Kalitesinin Artırılması
1003-GDA-ISLM-2017-2 Kuru Meyve
ve Sebze Üretim Teknolojileri
1003-MAK-IMLT-2017-2 Nano-İmalat
Teknolojileri
1003-OTO-HEAT-2017-2 Araç Dinamiği ve Kontrolü
1003-OTO-MALZ-2017-2 Akıllı Malzemeler ve Nanoteknoloji Uygulamaları
1003-SAB-BMLZ-2017-2 Doku Mühendisliği
1003-SAB-TCHZ-2017-2 Tanı, Tedavi
ve Destek Amaçlı Yenilikçi Tıbbi Cihazlar
1003-SBB-AILE-2017-2 Çocuk Yetiştirme Tutumları
1003-SBB-EGTM-2017-2 Gerçek Yaşam Temelli Materyaller
1003-SBB-EKBY-2017-2 Etkin ve Büyüme Odaklı Kamu Politikaları
1003-SUA-ARTM-2017-2 Sudaki Mikrokirletici ve Mikrobiyal Kirleticilerin Giderilmesine Yönelik
Yenilikçi, Uygulanabilir ve Ekonomik
Arıtım Süreç ve Sistemlerinin Geliştirilmesi

TÜBİTAK’tan Şehit Öğretmen Necmettin Yılmaz Anısına Kütüphane
TÜBİTAK, Şanlıurfa’da görev yapan ve
memleketi Gümüşhane’ye gittiği sırada
terör örgütü PKK tarafından kaçırılarak
katledilen sınıf öğretmeni Necmettin
Yılmaz’ın anısına, doğduğu ve çalıştığı köy
okullarına kütüphane kuruldu.
TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. A. Arif
Ergin, öğretmen Necmettin Yılmaz’ın hain
ve alçak terör eylemi neticesinde şehit
düşmesinin, başta ailesi olmak üzere
Türk milletinin yüreğinde büyük bir acı
bıraktığını dile getirdi.
Ergin, Yılmaz’ın öğrencileri ve Türk
milletince asla unutulmayacağını belirterek, “Necmettin kardeşimiz, öğretmenlik
gibi en kutsal mesleklerden birini seçmiş
ve ömrünü, öğrencilerinin hayatlarını
güzelleştirmeye ve iyileştirmeye adamıştı.
O, çocuklarının hayatına anlam ve değer
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kazandıracak, öğrencileri de büyüdükçe
ülkenin daha güçlü, adil, huzurlu ve müreffeh bir ülke olmasını sağlayacaklardı.
Fakat eli kanlı terör örgütü buna izin
vermedi.” diye konuştu.
Necmettin öğretmen gibi işine aşık
nice öğretmenlerin, mutlu, iyi, doğru,
akıllı ve başarılı nesillerin yetişmesi için
canla başla çalışmaya devam edeceklerini kaydeden Ergin, “Necmettin
Yılmaz’ın hazinesi ve mirası öğrencileriydi.
Biz de TÜBİTAK olarak, Necmettin
öğretmenimizin aziz hatırasını yad etmek
amacıyla, onun mirası olan çocuklarımıza
ve öğrencilerimize yönelik bir adım atmak
istedik.
Hem vazife yaptığı Çiftçibaşı köyünde
hem de doğup büyüdüğü Demirkapı
köyünde Necmettin öğretmenimizin

hatırasına iki kütüphane oluşturduk.
İnşallah bu kütüphanelerden istifade eden çocuklarımız, Necmettin
öğretmenimizin hayalini kurduğu gençler
olarak yetişecekler.” değerlendirmesinde
bulundu.
Şehit öğretmenin ailesine gönderdiği
mektupta da duygu ve düşüncelerini
aktaran Ergin, mektubunda “Bazı insanları
daha önce tanımazsanız bile onlarla
kurduğunuz küçük bir temas onları
tanımanıza yeterli olacaktır. “ ifadesini
kullandı. Necmettin öğretmen gibi hayırlı
bir evlat yetiştirdikleri için TÜBİTAK adına
ailesine şükranlarını sunan Ergin, şehit
Yılmaz’a Allah’tan rahmet, aileye de sabır
ve başsağlığı diledi.
TÜBİTAK Bilim ve Toplum Dairesince,
Necmettin öğretmenin görev yaptığı
Şanlıurfa’nın Çiftçiler köyündeki Şehit
Öğretmen Necmettin Yılmaz İlkokuluna,
TÜBİTAK Popüler Bilim Kitapları’nın 7-14
yaş arası yaş gruplarından çocuk kitapları,
başvuru kitapları, içlerinde oyun setleri,
maket kartonları ve zeka oyunları bulunan Bilim Çocuk ve Meraklı Minik dergileri
ile Bilim Teknik dergisi setlerinden oluşan
yayınlar gönderildi.

[yatırım ►

Bilim İlaç’tan
60 milyon liralık komple yeni yatırım

Bilim İlaç Kocaeli’de 60 milyon lira
harcamayla gerçekleştireceği komple yeni bir ilaç yatırımı için çalışmalara
başladı.
Yatırımı teşvik belgesine bağlanan
Bilim İlaç, yatırım tamamlandığında
yılda 180 milyon adet likit steril flakon
üretimi gerçekleştirecek.
Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği, Faiz Desteği, Vergi İndirimi, KDV
İstisnası, Gümrük Vergisi Muafiyeti gibi
teşvikler tanınan yatırım 96 kişiye istihdam sağlayacak.
BİLİM İLAÇ HAKKINDA
1953 yılında faaliyete başlayan Bilim
İlaç, stratejik önemi olan ilaç konusunda, üretim ve pazarlama faaliyeti gösteren %100 Türk sermayeli bir şirkettir.
Türk ilaç sektöründeki 300 kuruluş
içinde 3. sırada yer alan Bilim İlaç, her
zaman pazarın üzerinde bir büyüme
gerçekleştirerek büyümeye devam etmektedir.
Bilim İlaç üretimlerini cGMP’ye (current good manufacturing practices-iyi
üretim uygulamaları) uygun olarak dizayn edilmiş Çerkezköy ve Gebze’de
olmak üzere iki ayrı tesiste gerçekleştirmektedir.
Almanya Sağlık Bakanlığı onaylı Bilim Çerkezköy, Türkiye’nin en önemli
penisilin üretim tesislerinden biridir.
İngiltere Sağlık Bakanlığı onaylı Bilim

Gebze, Türkiye’nin en büyük, en yeni ve otoritelerinden biri olan Amerikan FDA
çevreye en duyarlı ilaç üretim tesisidir.
(Food and Drug Administration) stanBilim İlaç 4.500 metrekare labora- dartlarına uygun olarak projelendiriletuar alanına sahip Türk ilaç sektörünün rek 2008 yılında üretim faaliyetlerine
en büyük Ar-Ge merkezinde geliştirdiği başladı.
yeni ürünlerle, Türk ekonomisine önemli
Gebze Organize Snayi Bölgesi’nde
katkılar sağlamaktadır. 55’ten fazla ül- 60 bin metrekare arazi üzerine kurulu
keye ihracat yapan Bilim İlaç’ın Moldo- tesisin kapalı alanı 51 bin 500 metrekava, Gürcistan, Ukrayna ve Arnavutluk’ta redir.
temsilcilik ofisleri bulunmaktadır.
Bina üretim kapasitesi, 250 milyon
Geniş bir ürün yelpazesine sa- kutu/kyıl olan Bilim Gebze kapasite
hip olan Bilim İlaç’ta üretim Gebze ve artış ihtiyacına uyum sağlayacak bir
Çerkezköy’deki fabrikalarda sürdürülü- biçimde planlandı. Tesis, Türk ilaç sekyor.
törü ihtiyacının yüzde 17’sini tek başına
FDA standartlarına uygun olarak karşılayabilmektedir. Bilim Gebze Üredizayn ve inşa edilen Bilim Gebze üre- tim Tesisi ISO 9001 Kalite Yönetim Sistim tesisi, 2008 yılında devreye alınarak temi, ISO 14001 Çevre Yönetim sistemi
faaliyete geçti. Tesiste solid (tablet, film ve OHSAS 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği
kaplı tablet, draje, kapsül, kuru toz sus- Yönetim Sistemi belgelerine sahiptir.
pansiyon) likit ve pomat
formlarındaki ürünlerin
Farmasötik Form
Yıllık Kapasite
üretimi gerçekleştiriliyor. Tesis yıllık üretim
Tablet			
72 milyon kutu (1.5 milyar tablet)
kapasitesi iki vardiyada
Kapsül			
18 milyon kutu (0,5 milyar kapsül)
250 milyon kutu. Tesis
Şurup
			
18 milyon şişe
2009’da İngiltere Sağlık
Sachet 			
5 milyon kutu
Otoritesi (MHRA) onaKuru toz süspansiyon
7 milyon kutu
yını aldı.
Krem/popad 			
5 milyon kutu
1998 yılında dev(*)Tesiste 1 vardiyada üretilebilecek ürün miktarlarıdır
reye alınan Bilim Çerkezköy tesisi ise iki vardiyada yıllık 44
milyon kutu üretim kapasitesine sahip.
ÜRÜNLER
Tesislerde Penisil Oral Solid ve Penisilin
Gatrointestinal ürünler, analjezikEnjectabl ürünler üretiliyor. Tesis 2006 antienflamatuvar ürünler, dermatoloyılında Almanya Sağlık Bakanlığı onayı- jik ürünler, antibiyotikler (beta-laktam
nı aldı.
olmayan), vitamin (eraller) solunum
sistemi ürünleri, antiparazit ürünler,
GEBZE ÜRETİM TESİSİ
tatlandırıcılar, merkezi sinir sistemi
Üretim formlarına göre Türkiye’deki ürünleri, kardiyovasküler ürünler, deen büyük ilaç üretim tesisi olan Bilim mir prepatları, kas gevşeticiler, antigriGebze, dünyadaki en önemli sağlık bal ürünler.
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10. Ereğli Balık Festivali gerçekleştirildi
Kocaeli’nin Karamürsel Belediyesi’nce denizlerde av yasağının sona ereceği 1 Eylül öncesinde 10.
Ereğli Balık Festivali gerçekleştirildi.

K

aramürsel Belediyesi’nce
düzenlenen 10.Ereğli Balık
Festival’inde de 5 bin kişiye
balık ekmek dağıtıldı. Etkinliğe Karamürsel Kaymakamı Ahmet Narinoğlu,
Belediye Başkanı İsmail Yıldırım, İlçe
Emniyet Müdürü Öner Bahçekapılı ve
vatandaşlar katıldı. Karamürsel Kaymakamı Narinoğlu ile Belediye Başkanı Yıldırım da vatandaşlara balık
ekmek ikramında bulundu.
Belediye Başkanı Yıldırım, burada
yaptığı konuşmada, yasağın kalkmasının ardından avlanacak balıkçılara
kolaylık diledi.
Bu yıl 1 Eylül’ün Kurban Bayramı’na
rastlaması dolayısıyla Ereğli’deki balıkçılar 4 Eylül gecesi denize açılabildiler ve 4 Eylül sabahı mezat yapabildiler.

‘15 Temmuz TIR’ı Kocaeli’deydi
15 Temmuz’da yaşananların 3D sanal gerçeklik teknolojisiyle izlenebildiği, 360 Derece/Karanlık
Gece TIR’ı, Kocaeli Fuarı kapsamında ziyaret edildi.

3

60 Derece/Karanlık Gece” TIR’ı, Türkiye turundaki yolculuğunda Kocaeli’ne geldi. Türkiye
genelinde tur yapan TIR’ın 41. durağı Kocaeli
oldu. Büyükşehir Belediyesi tarafından misafir edilen
360 derece sanal gerçeklik TIRI üç gün boyunca Kocaeli
Fuarında ücretsiz olarak ziyaret edildi.
15 Temmuz’daki darbe girişimine ilişkin görüntülerin, 360 derece sanal gerçeklikle izlenebildiği TIR, Tuzla
Belediyesince “İhanet gecesini unutmayacağız, unutturmayacağız” sloganıyla yürütülen proje kapsamında
hazırlandı ve yola çıktı. Türkiye genelinde 40 ili gezen
TIR’ın 41. durağı Kocaeli idi. Büyükşehir Belediyesi tarafından misafir edilen ekip ve sanal gerçeklik TIR’ı fuarın
son günü Kocaeli’den ayrıldı.
Darbe girişimiyle ilgili görüntülerin saati saatine üç
boyutlu ve harekete duyarlı şekilde hazırlandığı videolar, sanal gerçeklik gözlükleriyle ücretsiz izlenebildi.
İzleyiciler, 3D teknolojisi sayesinde yürüyerek gidebildikleri 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nde halkın demokrasi mücadelesine, Gölbaşı’ndaki Özel Harekât Daire
Başkanlığı ile TBMM’nin bombalanmasına ve halkın
darbecilere yönelik tepkilerine tanıklık edebildi..
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Es Grup Yönetim Kurulu Üyesi
Burak Kayan (41) gözyaşları ile
son yolculuğuna uğurlandı
Es Grup Yönetim Kurulu Başkanı Ender Kayan ile Jale Kayan’ın oğulları, Es İnşaat
Yönetim Kurulu Üyesi Burak Kayan, geçirdiği bir kalp krizi
sonucu hayata veda etti

E

S Grup Yönetim
Kurulu Başkanı
Ender Kayan’ın
41 yaşındaki oğlu inşaat
mühendisi Burak Kayan,
İzmir Çeşme’de tatil yaptığı sırada geçirdiği kalp
krizi nedeniyle vefat etti.
7 Eylül sabahı sabah saat
09.00 civarında kaldığı
otelde kalp krizi geçiren
Burak Kayan, hastaneye
kaldırıldı ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Burak Kayan’ın sağlıklı olduğu, daha önceden herhangi
bir kalp rahatsızlığının bulunmadığı öğrenildi. Burak Kayan’ın
babası Ender Kayan, annesi Jale Kayan ve kardeşi Işıl Kayan’ı
şok etti. Geçen yıl Aralık ayında ikinci evliliğini yapan Burak
Kayan’ın ilk evliliğinden de 1 çocuğu bulunuyordu.
Genç yaşta hayata gözlerini yuman Burak Kayan için Yahya Kaptan Akşemssettin Camii’nde cenaze töreni gerçekleş-

sıra ailenin yakınları ve sevenleri katıldı. Ani ölümü ile ailesini ve sevenlerini yasa boğan Burak Kayan geçtiğimiz yıl

Aralık ayında Welborn Otel’de gerçekleştirilen düğün töreni
ile hayatını Zeynep Oruç ile birleştirmişti. Kayan’ın cenazesi ikindi namazında Yahya Kaptan Akşemssettin Camii’nde
kılınan cenaze namazının ardından Bağçeşme Mezarlığında
toprağa verildi.

tirildi. Cenaze törenine AKP Milletvekili İlyas Şeker, AKP eski
İl Başkanı Mahmut Civelek, Kocaeli Sanayi Odası Başkanı
Ayhan Zeytinoğlu, Kocaeli Ticaret Odası Başkanı Necmi Bulut, Kocaeli Ticaret Odası Meclis Başkanı Akın Doğan’ın yanı

ODAVİZYON dergisi ve Anadolu Basın Merkezi olarak
merhum Burak Kayan’a Allah’tan rahmet, acılı Kayan ailesine baş sağlığı dileriz
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AVRUPA İŞLETMELER AĞI DOĞU MARMARA ABİGEM
TİCARİ ve TEKNOLOJİK İŞBİRLİĞİ PLATFORMU
Ticari ve Teknolojik İşbirliği Teklif ve Talepleri
Referans No: BOES20150714001
İspanya’da yerleşik, gıda konusunda uzmanlaşmış firma gıdaların sağlık üzerindeki etkilerini belirlemeyi amaçlayan nutrigenomik ve nutrigenetik çalışmaları üstlenmek için klinik denemeleri incelemek amacıyla entegre servisi
geliştirmiştir. Bu kapsamda hizmet veya alt yüklenici anlaşmaları için gıda
ve sağlık sektörleriyle ilgili araştırma grupları oluşturmak adına firmalar
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: BOIL20160412001
İsrail’de yerleşik ve uluslararası kalite standartları ve gözetimi altında diyet
ve gıda takviyeleri, vitaminler ve minerallerin üretilmesi konusunda faaliyet
gösteren firma jel kapsüllerde kullanılmaya hazır besin takviyesi ve şifalı
otlardan üretmekte olduğu ürünlerin dağıtımı konusunda hizmet anlaşması
imzalamak için distribütörler aramaktadır.
Referans No: BRQA20170720001
Katar şirketi, LED ışık ve ışık tertibatları, konvansiyonel aydınlatma armatürleri, kompakt floresan ışığı, yüksek basınçlı sodyum buharlı lamba, cıva
buharı, metal halojenür, iç mekan ve dış mekan aydınlatmalarının üretimi ve
dağıtımı konularında uzmanlaşmıştır. Şirket, özellikle LED aydınlatma gibi
yeni ürünlerle portföyünü genişletmek istemektedir. Bir dağıtım anlaşması ya
da ortak ya da kendi markası altında bir imalat anlaşması yoluyla olabilir.
Referans No: BOUK20170719002
Bir İngiliz şirketi, HV (yüksek gerilim) yeraltı kablolarının kurulumu sırasında kullanılmak üzere yeni bir gerilim kaydedici geliştirdi. Sağlam paslanmaz
çelik cihaz, kurulum sırasında kablo gerginliğini ve çekme başlatma / durdurma sürelerini kaydeder. Dağıtım anlaşmaları için HV kablo tesisatçılarına
tedarik eden Avrupalı şirketler arıyorlar.
Referans No: BOPL20170706001
Organik giysilerin tasarım ve imalatında uzmanlaşmış Polonyalı bir şirket;
pantolon, bluz, gömlek, elbise, tunik gibi kadınlar için keten kıyafetler sunmaktadır. İthalatçılar, toptancılar, butikler ve diğer moda giyim perakendecilerine bir çeşit dağıtım hizmetleri sözleşmesi ile ortaklık sunulmaktadır.
Referans No: BRRU20170801002
Ekaterinburg’dan Rus şirketi, mikro denetleyiciler temelinde elektronik cihazların geliştirilmesinde uzmanlaşmıştır. Şirket, elektrikli kazanlar için
uzaktan, yüksek gerilim anahtarları için kontrol ünitesi, optik duman sensörü
ve LED aydınlatma için güç kaynakları gibi elektronik cihazlar üretmektedir.
Şirket, imalat anlaşması veya ortak girişim anlaşması için ortak arayışındadır.
Referans No: TOIL20170801001
İsrailli bir KOBİ, şiddetli konuşma bozukluğu olan kişilerin kendi seslerini
kullanarak doğal olarak iletişim kurmalarını sağlayan bir konuşma tanıma
teknolojisi geliştirdi. Hoparlöre özel algoritma geliştirilmiştir ve patent korumalıdır. Test ve dağıtım ( teknik işbirliği veya araştırma sözleşmesi) içi özürlü
kurumları hedeflenmekte ve donanım aygıtlarına veya akıllı ev sistemlerine
entegrasyon ile ilgilenen teknoloji şirketleri (bir lisans anlaşmasıyla) hedeflenen ortaklardır.
Referans No: BOSK20170809001
Hedef yönetimi ve turizm alanında çalışan Slovak IT şirketi, hedef yönetimi,
istatistiksel çıktılar ve hedefli pazarlama oluşturma odaklı turistlerin ve şehir
kartlarının işletilmesi için benzersiz ürün bilgisi yazılımını sunmaktadır. Şirket, Avrupa’daki ortakların tümü ile ticari acentelik sözleşmesi kapsamında
bir işbirliği arıyor
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