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[Başkan’dan mektup ►

“İşkur her kayıtlı işsiz için bir performans sistemi geliştirmeli...”

KSO Yönetim Kurulu Başkanı Zeytinoğlu

Sistemdeki işsizlere rağmen sanayicinin
eleman talebi karşılanamıyor

“

Kocaeli-İŞKUR verilerine göre, şubat sonu itibariyle; alınan açık iş sayısı 15 bin 526 .
İşe yerleştirilen 6 bin 578 kişi. Yani bölgemizdeki sanayicinin 8 bin 948 kişilik istihdam
talebi karşılanamamış. Oysa sistemde yaklaşık 52 bin 714 kayıtlı işsizimiz var ve bu
işsizler firmalarımızın talebini karşılayamıyor.
KSO Yönetim Kurulu Başkanı Ayhan
Zeytinoğlu sanayicilerin nitelikli ara
eleman sorununun sürdüğünü, bölgede
52.7 bin kişi işsiz olmasına karşın, bu
işsizlerin firmaların talebini karşılayamadıklarını söyledi.
Sorunun çözümlenmesi için çalışmak isteyen meslek lisesi mezunlarına
sanayicilerin pozitif ayrımcılık uygulaması, öğretmenlerin farkındalık oluşumu için katkıda bulunması ve Kız Meslek
Lisesi mezunlarının girişimci yapılması
için TOBB ve odaların birlikte çalışacağı
formüller üretilmesi gerektiğini söyledi.
Ayhan Zeytinoğlu. İşkur’un her bir
kayıtlı işsiz için bir performans puanlamasına geçmesi gerektiğine dikkat çekerek özellikle iş değiştirmekten ve işsiz
kalmaktan yakınmayan kronik işsizler
sorununa dikkat çekti.
Sorunun çözümü için Sanayi
Odası’nın mesleki eğitim vermeye
başladığını ifade eden Ayhan Zeytinoğlu; mesleki eğitim konusunda bir dizi
değerlendirmelerde bulundu:
-İŞSİZLİK ÖNCELİKLİ SORUN
Oda olarak önem verdiğimiz ve son
3 yıldır çalıştığımız konuların başında
mesleki eğitim geliyor. Ülkemizdeki
yüksek işsizlik oranı, alınan tedbirlere
rağmen hala en önemli ve öncelikli sorunumuz olarak karşımızda duruyor.
Oysa gerek ülkemizde, gerekse bölgemizde ciddi iş açığı olduğunu biliyor
ve firmalarımızdan sürekli nitelikli ara
eleman bulamadıkları noktasında geri
bildirimler almaya devam ediyoruz.
-İŞSİZLER İŞ TALEBİNİ
KARŞILAYAMIYOR
Kocaeli-İŞKUR verilerine göre, Şubat
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sonu itibariyle; Alınan açık iş sayısı 15
bin 526 . İşe yerleştirilen 6 bin 578 kişi.
Yani bölgemizdeki sanayicinin 8 bin 948
kişilik istihdam talebi karşılanamamış.
Oysa sistemde yaklaşık 52 bin 714 kayıtlı
işsizimiz var ve bu işsizler firmalarımızın
talebini karşılayamıyor.
İlimizdeki sanayi kuruluşlarımızın
ara eleman ihtiyacını karşılamada yaşadıkları sorunlardan yola çıkılarak ardışık
üç proje hazırladık.
-MESLEKİ EĞİTİMDE İMAJ SORUNU
İlk çalışmamız ile mesleki eğitimin
sorunlarını irdeledik. Aslında ülkemizdeki mesleki eğitim düzeyi, OECD
ortalamasına oldukça yakın. (TR % 43,6
/ OECD % 44)
Ancak Türkiye’deki mesleki alanların
hemen hemen yarısını imalat sanayi
dışındaki alanlar oluşturuyor. Aynı çalışmada Kocaeli’nin mesleki eğitimdeki
öğrenci dağılımlarını, ilimize benzeyen
İtalya’nın Torino şehri ile karşılaştırdık
ve sadece imalat alanında Torino’nun
çok gerisinde kaldığını gördük. (Kocaeli
% 21,2 / Torino % 44,8)
Diğer taraftan, yıllar içerisinde
imalat alanlarında öğrenci sayısının ve
mezun öğrenci sayısının giderek gerilediği tespit ettik. Ayrıca aynı çalışmada
öğretmenler, öğrenciler, veliler, sanayicilerle yaptığımız anket çalışmalarında;
1. Mesleki ve teknik eğitimin imajının
olumsuz olduğu,
2. Öğrencilerin yetkinlik ve yeterlilik
kapasitelerindeki yetersizliği,
3. Öğretmenlerin gelişen ve değişen
teknolojiye uyum sağlayamadıkları,
4. Meslek liselerimizin fiziki alt yapılarının yetersizliği ve
5. Mesleki eğitimin en önemli ayağı

olan staj programlarının çoğunlukla
amacına uygun gerçekleştirilemediği
belirlenmiştir.
-OLUMSUZ ALGI DEĞİŞMELİ
İkinci projemizde ise ilk çalışmamızda elde ettiğimiz bulguları ve oluşturduğumuz önerileri deneysel metotlarla
doğruladık.
Mesleki eğitimdeki kaliteyi artırmaya
yönelik yaptığımız deneysel uygulamalar sonrası; öğrenciler, veliler ve öğretmenlerin tutumlarında önemli ölçüde
yükseliş olduğunu gördük.
Hızlı bir şekilde hayata geçirilebilecek önerilerimizi paylaşmak istiyorum.
1. Staj öncesi öğrencilere; kariyer
gelişimi, işyeri kuralları, çalışma etiği,
iş hukuku gibi alanlarda eğitim vermek
gerekiyor.
2. Geleneksel staj uygulamalarından,
etkin staj uygulamalarına geçmeliyiz.
3. İşletmelerdeki usta eğiticileri eğitmeli ve teşvik etmeliyiz. Staja öğrencilerin bilinçli girmelerini sağlamalıyız.
Bunun sonunda öğrencilerin motive
olduğunu teyit ettik.
1. Yönlendirme aşamasında, ortaokul
rehber öğretmenlerin bilinçlendirilmesi
ve bilgilendirilmesi gerekiyor.
2. Ortaokul velilerinin motivasyonu
için özel çalışmalar yapılmalı.
3. Son olarak sektör içinden temsilcilerin, akademisyenlerin, rehberlerin
vereceği seminerlerle mesleki eğitime
yönelik tüm tarafların algısının olumlu yönde geliştirilmesinin gerektiğini
düşünüyoruz.
-İSTİHDAMDA ZIT VE ÇELİŞKİLİ
DURUM
Üçüncü bilimsel saha araştırmamızı

ise işsiz sayısındaki artış ve işletmelerin
işgücü ihtiyacı arasındaki zıt ve çelişkili
durumun anlaşılabilmesi için gerçekleştirdik.
Bunun için;
*İŞKUR’a kayıtlı işsizler,
*Meslek lisesi ve MYO mezunları,
*iş arayanlar,
*insan kaynakları yöneticileri olmak
üzere 481 kişi ile bilimsel bir saha araştırması yaptık.
Bu çalışmamız ile işgücü ihtiyacına
rağmen, işsiz sayısının yüksek oluşunun nedenlerini kapsamlı bir şekilde
araştırdık.
İŞKUR’a kayıtlı olan işsizlerin büyük
çoğunluğunun kronik işsizlerden oluştuğunu gördük.
Bu grup sürekli iş değiştirmekten ve
işsiz olmaktan rahatsız değil.
Ücreti ve rahatlığı ön planda tutan
ve çoğunlukla olumsuz tutum sergileyen İŞKUR’a kayıtlı uzun süreli işsizler,
üyemiz işletmelerin istihdam taleplerini
karşılayamıyor.
Kendilerini geliştirmeleri için sunulan kurslara rağmen işe yerleşemiyor.
Aldıkları mesleki eğitim amaçlı kursları
sosyal yardım olarak görüyor. İşveren
tarafı da işbaşı eğitimini, kısa süreli ücretsiz istihdam olarak değerlendiriyor.
Diğer taraftan bu işsizler, gerçekten iş
arayan meslek lisesi ve Meslek Yüksek
Okulu mezunları ile eşit koşullarda iş
daveti alıyorlar.
Bu bakımdan bizim önerimiz,
İŞKUR’un en kısa sürede, her bir kayıtlı
işsiz için performans puanı sistemi
geliştirmesidir. Bu sistemle gerçekten
çalışmak isteyen kişilerin işe yerleştirmelerine öncelik verilmesini istiyoruz.
Öte yandan, belli sayıda iş görüşmesine gittiği halde işe girmeyen, ya da
işte süreklilik eğilimi göstermeyenler
için sunulan sosyal yardım ve imkanlar
(kurs için günlük harcırah vb), belli kriterler ile sınırlandırılmalıdır. Ayrıca uzun
süre işe yerleştirilemeyen bu gruba psikolojik danışmanlık desteği verilmelidir.
Aksi takdirde yıllar içerisinde yığılarak
büyüyen bir sorunlar yumağıyla karşı
karşıya olacağız.
-SANAYİCİLER POZİTİF
AYRIM YAPMALI
Diğer taraftan; işe bağlılık
eğilimleri yüksek, kariyer
yapma fırsatı
verilmesini isteyen, iyi ücret
kazanma isteği
olan, işverenler tarafından
değer görme
arzusu içeri-

sindeki meslek lisesi ve meslek yüksek
okul mezunu olan gruba odaklanmamız
ve kazanmamız gerektiğini görüyoruz.
Sanayiciler olarak üzerimize düşeni
yapmalı ve Meslek Lisesi ve Meslek
Yüksek Okul mezunlarına ücret verirken
pozitif ayrım yapmalıyız.
Kocaeli Sanayi Odası olarak bu konuda ilk çalışmamıza başladık. “Makina
ve Metal İmalatı Elemanı” yetiştirme
konusunda uygulamalı ve istihdam
garantili bir proje yapıyoruz. Amacımız;
M.Y.O.’ndan endüstriye nitelikli işgücünün sağlanmasıdır.
-KIZ MESLEK LİSESİ MEZUNLARI
Üçüncü araştırmamızda; iş dünyasına katılımlarını arzu ettiğimiz kız meslek lisesi mezunlarımızı da inceledik.
Bu kızlarımızın çok büyük bir kısmının
istihdam edilemediğini gördük.
Çoğunluğu evli olduğu için, *esnek
mesai saatleri içerisinde çalışabilecekleri kurumsal iş ortamı isteyen
*finansal imkan verilmesi durumunda kendilerine ait işletme kurmayı arzu
eden,
*ücreti çok fazla önemsemeyen,
*mesleğini icra etmeyi arzulayan,
*istekleri çok net olan bir profil bu
grup.
Elverişli bir ortam sağlanırsa, girişimcilik desteği ile kolaylıkla ve kısa sürede, bu kızlarımızı işgücüne katabiliriz
diye düşünüyoruz. Bu konuda TOBB,
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı
ve İŞKUR ile yeni bir çalışma yapılabilir.

Türkiye’deki liman işletmelerinin büyük çoğunluğunun bulunduğu ilimizde;
TÜRKLİM işbirliği ile limancılık eğitimlerinin verileceği “Kariyer Port Mükemmeliyet Merkezi”ni açtık. Merkezin
açılışını Başbakan Yardımcımız Sayın
Fikri Işık’ın katılımı ile gerçekleştirdik.
Bu Merkez ile bir taraftan limanlarımızın ara eleman ihtiyacını karşılarken,
diğer taraftan istihdama katkı veriyoruz. Mesleksiz gençlerimizin, meslek
edinmesini sağlıyoruz. Liman işletmeciliğine yönelik teorik eğitimlerin yanı sıra,
simülasyon eğitimleri veriyoruz.
Tam kapasite ile eğitim verebilirsek
yılda 400 kişiye, talebin yüksek olması
durumunda vardiyalı eğitim verirsek
500 kişiye meslek edindirebileceğiz.
Diğer taraftan Mesleki Yeterlilik
konusunda Oda olarak 2016 yılından
beri TOBB-MEYBEM işbirliği ile mesleki
yeterlilik ve belgelendirme sınavlarını
yapıyoruz.
Bugüne kadar metal, makine, inşaat
meslek kollarında sınavlar düzenledik.
Toplantımızın sonunda mesleki yeterlilik sınavlarını bizimle tamamlayan
üye firmalarımıza sertifika ve
plaketlerini
vereceğiz.

-UMEM VE MEGİP’İ DESTEKLİYORUZ
Mesleksizlik konusunda 2010
yılında UMEM projesi ve bugün de
yeni başlattığınız MEGİP girişimlerinizi destekliyoruz. UMEM’de
bildiğiniz gibi il olarak toplam
5000’in üzerinde istihdam ile
projeyi birinci olarak tamamladık. MEGİP çalışmasında
da yine birinci olmayı hedefliyoruz. Oda olarak
meslek edindirme
konusunda biz
de üzerimize
düşeni
yaptık.
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Hisarcıklıoğlu: Hukuk sistemi sadece
devletin değil, ekonominin de direği
TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, Mersin Ticaret ve Sanayi Odası
Tahkim ve Arabuluculuk Merkezi’nin
açılışında yaptığı konuşmada, “yargı
sisteminin yavaş çalışmasından hepimiz şikâyetçiyiz. Hukuk sistemi, sadece devletin değil, ekonominin de direği.
Çünkü hukuk demek, güven demek”
dedi.
Mersin TSO’nun, Mersin’e yeni bir
eser daha kazandırdığını vurgulayan
Hisarcıklıoğlu, bu tahkim ve arabuluculuk merkezinin kurulmasının önemine değindi. “Güven olursa, girişimciler
önünü görür, daha kolay risk alıp yatırım yapar, üretim yapar, istihdam sağlar” diyen TOBB Başkanı, adil ve etkin
bir hukuk sisteminin bu noktada çok
önemli olduğunu söyledi.
-Mülkün temelinde adalet var
Türk kültüründe ve inancında, hukukun yerinin ayrı olduğunu belirten
Hisarcıklıoğlu, “Mülkün temelinde
Adaletin olduğuna inanan bir milletiz.
Bireylerin haklarını savunan, “İnsanı
yaşat ki, devlet yaşasın” ilkesi, bu topraklardan çıktı” dedi.
Hukuk sistemi iyi işlerse, toplumda
güven duygusunun artacağına işaret
eden Hisarcıklıoğlu şöyle devam etti:
“Kişilere ve kurumlara ne kadar çok
güven duyulursa, ekonomi de o kadar
iyi ve adil işler. Dolayısıyla su ve ekmek
nasıl bir ihtiyaçsa, hukuk da aynen öyle
bir ihtiyaç. Yani hukuk demek, ekmek
demek. Ne yazık ki mahkemelerimiz,
hâkimlerimiz, her gün artan, büyük bir
iş yüküyle karşı karşıya. Yargıdaki en
önemli sorun iş yükü. Hem süre uzuyor, hem kalite düşüyor. Bu da vatandaşın adalete erişimini zorlaştırıyor”.
-Adalet zamanında ve doğru
tecelli etmeyince...
Adalet, zamanında ve doğru tecelli etmeyince, adalet sistemine olan
güvenin de azaldığına vurgu yapan
Hisarcıklıoğlu, “Avrupa’da bir hâkim
yılda ortalama 200 dosyaya bakıyor.
Ülkemizdeki bir hâkimeyse, yılda 700-
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800 dosya geliyor. 1 yılda 250 iş günü
olduğunu varsaysak, hâkimlerimizden,
sabah 1 dosya, öğlen 1 dosya, akşam
da eve gitmeyip 1 dosyaya bakıp, karar
vermelerini bekliyoruz. Peki, hakimlere
böyle ağır bir yük binince ne oluyor?
Mahkemelere her sene 7 milyona yakın
dosya geliyor. Bunların ancak 4 milyonu o sene karara bağlanıyor. 3 milyon
dosya ertesi seneye kalıyor” şeklinde
konuştu.
-Ticaret Borsası Kompleksi açıldı
Aynı gün Adana Ticaret Borsası Kompleksinin açılışında konuşan
TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu,
hem Anadolu’da sanayileşmenin lokomotifi hem de bereketli toprakları ile
Anadolu’yu doyuran Adana’da olmaktan duyduğu mutluluğu ifade etti.
-Şehitlere rahmet diledi
Afrin’deki Zeytin Dalı Harekatı’nda
şehit olan askerlere ve Adana’nın şehidi uzman çavuş Halis Koca’ya Allah’tan
rahmet dileyen Hisarcıklıoğlu, “Çok şükür dün Afrin ilçe merkezinde kontrolü sağladık. Allah her daim ordumuzu
muzaffer eylesin. Askerlerimizi koru-

sun, onların ayağına taş değdirmesin.
Birlik ve beraberliğimizi muhafaza eylesin. Dün de Çanakkale Zaferi’nin 103.
yılını idrak ettik. Çanakkale şehitlerimizi
de rahmetle ve minnetle anıyoruz. Bugün aldığımız her nefeste, atalarımızın
vaktiyle verdiği son nefesin hakkı var.
Allah onlardan razı olsun” dedi.
Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent
Tüfenkci’nin kendilerini yalnız bırakmadığını belirten Hisarcıklıoğlu, “Bakanımız sadece iyi günde değil her sıkıntımızda da bizimle birlikte. Kendisinin
liderliğinde, iş dünyamızı rahatlatan,
iş ve yatırım ortamını iyileştiren, bizim
yıllardır beklediğimiz çok sayıda reform adımı atıldı ve atılmaya da devam
ediyor.
Bir günde şirket kurulabilmesinin
sağlanmasından, tarım ürünlerinin
finansmana erişimde teminat olarak kullanılmasına, lisanslı depoculuk
sisteminin ve Ürün İhtisas Borsasının
hayata geçmesinden, iş dünyasına
sağlanan finansman imkânlarının kolaylaştırılmasına kadar pek çok reform,
Bakanımız ve Bakanlığımızın değerli
bürokratları tarafından hayata geçirildi. Böyle bir bakanımız olduğu için ger-

çekten çok şanslıyız”.
Adana’da dinamizm, hareket ve bereket var diyen TOBB Başkanı, buradan
aldığı moral ve motivasyonu Türkiye’nin
80 ilindeki üyeleriyle paylaştığını söyledi. Hisarcıklıoğlu, Adana’nın; ticaret,
sanayi, turizm ve tarım kenti olduğunu, 86 milyar liralık ticaret hacmiyle
Türkiye’nin 9. Şehri olduğunu ifade etti.
Adana’nın, Türkiye’de tarımın yıldızı
olduğunu anlayan Hisarcıklıoğlu şöyle devam etti: “Birazdan açılışını yapacağımız elektronik satış salonunda,
ürünlerin fiyatları elektronik ortamda
belirlenmiş olacak. Akredite laboratuvarlarımızla, elektronik satış salonlarımızla, lisanslı depolarımızla, modern
borsacılığı üyelerimize hizmet sunuyoruz. Bugün ticaret borsalarımız dünyaya örnek hale geldi. 57 İslam ülkesine ve
Türk Cumhuriyetlerine Ticaret Borsacılığındaki tecrübelerimizi aktarıyoruz”.
-Tarım ve hayvancılıkta 3 adım
Son dönemde Türkiye’de gıda, tarım ve hayvancılık piyasasını daha da
geliştirecek 3 önemli adım attıklarına
değinen Hisarcıklıoğlu şunları kaydetti:
“Üretici, ürettiği ürününü artık lisanslı depoya getiriyor. Önce laboratuarda
ürünün analizleri yapılıyor, ürün sonra depoya konuyor. Karşılığında aldığı
elektronik ürünü senedini (ELÜS’ü) finansmana erişimde kullanıyor, teminat olarak veriyor. İşte Adana TB’nin
50 bin tonluk hububat ve mısır lisanslı
deposunun ve yetkili sınıflandırıcı ürün
analiz laboratuarının birazdan açılışını yapacağız. İnşallah 2. aşama da tamamlanınca lisanslı depo 115 bin tona
çıkacak. Lisanslı depoculuğa getirdiği
kira, lojistik ve analiz destekleri için huzurlarınızda Sayın Bakanımıza teşekkür
ediyorum.
-Ürün ihtisas borsası kuruluyor
Türk tarımının 50 yıllık rüyası olan
Ürün İhtisas Borsası’nın kurulumunu
da tamamlamak üzereyiz. Ürün İhtisas
Borsası’nın temelini de lisanslı depolarımız oluşturuyor. Lisanslı depodan
aldığınız ürün senetlerini, Ürün İhtisas
Borsası’nda alıp, satabileceksiniz. Tıpkı
Borsa İstanbul gibi. Bu da emtia borsası
olacak. Ürün İhtisas Borsasıyla birlikte
artık tarım ve hayvancılık ürünlerinin
fiyatları ülkemizde belirlenecek. Adana
Ticaret Borsamız da buranın ortağı olacak.
Üçüncü olarak Borsalarımızdaki tescil yazılımını da yeniliyoruz. Artık işyerinizden, cepten, internetten tescil yapmak mümkün hale geliyor. Yeni sistem
tüm kurumlarla da entegre çalışacak.
Kurum kurum gezmek zorunda kalmayacaksınız.

Türkiye Dünya Bankası’nın şirket kuruluş
işlemleri sıralamasında ilk 10’a girecek
Şirket kurulurken yaşanan bürokrasi kaldırıldı, maliyetler ve prosedür minimum noktaya geldi. Şirket kuruluş işlemleri artık başka bir
yere gitmeye gerek kalmadan, sadece odalarda faaliyet gösteren ve ‘tek
durak ofis’ olarak tasarlanan ticaret
sicil müdürlüklerinde yapılacak.
TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, bu
reformlar sonrasında Türkiye’nin
Dünya Bankası’nın şirket kuruluş
işlemleri sıralamasında ilk 10’a gireceğine dikkat çekti.
Ekonomiden Sorumlu Başbakan
Yardımcısı Recep Akdağ koordinasyonunda YOİKK çalışmaları bünyesinde yürütülen çalışmalar neticesinde şirket kuruluşlarında yaşanan
bürokrasiyi bitiren düzenlemeler
yürürlüğe girdi.
Türkiye Odalar ve Borsalar
Birliği’ne (TOBB) bağlı odalarda faaliyet gösteren ticaret sicil müdürlükleri ‘tek durak’ haline geldi. Şirket
kurmak isteyen girişimci tek tıkla
tek noktada bütün işlerini halledebilecek.
TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu konuya ilişkin yaptığı değerlendirmede, ticaret hayatına yeni

girecek müteşebbislerin önündeki
engelleri kaldırmak için uğraş verdiklerini vurgularken, “Risk alacak,
istihdam sağlayacak ve katma değer sağlayacak girişimcinin iştahını,
yüksek maliyetler ve gereksiz prosedürlerle yok etmek istemiyoruz.
Bu noktadaki sıkıntıları masaya yatırdık ve önerilerimizi Hükümetimiz
ile paylaştık. Başbakan Yardımcımız
Recep Akdağ’ın desteği ile belirlenen yol haritası dâhilinde çıkarılan
Kanun ile çok önemli bir adım atıldı”
dedi.
-Türkiye dünya sıralamasında
ilk 10’a girecek
Türkiye’nin şu anda Dünya
Bankası’nın şirket kuruluş işlemleri
sıralamasında 80’inci sırada olduğunu ifade eden Hisarcıklıoğlu, yapılan bu düzenlemelerle Türkiye’nin
ilk 10’a gireceğini söyledi. TOBB
Başkanı, bu önemli değişimin gerçekleşmesinde destek veren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan,
Başbakan Binali Yıldırım ve Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ, Gümrük
ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci ile
ilgili tüm Bakanlara teşekkür etti.

EKSEN PROJE İNŞAAT TURİZM VE TİCARET A.Ş.
Tel: 0262 751 26 28
Faks: 0262 751 26 55
E-Mail: s.kitapcigil@ekseninsaat.com.tr
Web Adresi: http://www.ekseninsaat.com.tr/
Adres: Mollafenari Yolu Cad. No:27
GEBZE / KOCAELİ
Hizmet(ler): ASFALT – ALT/ÜST YAPI
Sektör(ler): Otoyollar; Yollar
Demiryolu Altyapısı; Köprüler
Altyapı İşleri; Sulama Sistemleri
Turizm; Enerji
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KOSGEB Büyük Ödülü’nün sahibi olan
Cryocan’ın hedefi ‘İSO ilk 500’
KOSGEB tarafından gelenekesel olarak düzenlenen KOBİ ve Girişimcilik Ödül
Töreninin 5’incisinde, 9 kategoride finale kalan işletmeler arasından 1’inci seçilenler, ödüllerini Başbakan Binali Yıldırım’ın elinden aldılar. Büyük ödül ise,
başarısını son yıllarda farklı birçok ödül ile taçlandıran Cryocan’ın oldu.

"

5. KOBİ ve Girişimcilik Ödülleri Töreni”, Başbakan
Binali Yıldırım’ın himayelerinde, Bilim, Sanayi ve
Teknoloji Bakanı Dr. Faruk Özlü’nün ev sahipliğinde KOSGEB’in Ankara’daki yeni binasında gerçekleştirildi.
Törende konuşan Başbakan Binali Yıldırım, taş üstüne taş
koyanın baş tacı olduğunu söyleyerek;
"Vatandaşımıza iş, aş kapısı açan bütün
girişimcileri, bütün işletmeleri tebrik ediyorum. Bizim için en kutsal görevi icra
ediyorlar.” dedi.
KOBİ’lerin Türkiye’nin isimsiz kahramanları olduğunu söyleyen Başbakan
Binali Yıldırım, “KOBİ’ler istihdamımızın
yüzde 56’sını sağlıyor. Anlı şanlı şirketler
herkesin bildiği bunların sayısı toplam
şirketlerin içerisinde yüzde biri geçmez.
Yurdun her yerinde kendi halinde çalışan,
üreten fakat gürültü çıkarmayan milyonlarca girişimcilerimiz var. Asıl Türkiye’yi
ayakta tutan KOBİ’lerdir. KOSGEB bugün
bütün vilayetlerimizde hizmet vermeye
devam ediyor. Bugün OSB’lerde çalışan
sayısı 1 milyon 750 bin kişiye çıktı. Milli gelirimiz 860 milyar dolara, ihracatımız 159 milyar dolara çıktıysa tabii ki
KOBİ’lerimizin sayesinde.” dedi.

- Bakan Özlü: Dünyada en büyük ve değerli
sermaye, girişimci sermayesidir

KOSGEB 5. KOBİ ve Girişimcilik Ödülleri Töreni”ne katılan Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Dr. Faruk Özlü ise
burada yaptığı konuşmada; dünyada en büyük ve değerli
sermayenin, girişimci sermayesi olduğunu vurgulayarak,
bir ülkenin nitelikli girişimci sayısı ne kadar çoksa, o ülkenin ekonomisinin o kadar büyük ve geleceğinin de o kadar
parlak olacağını dile getirdi. Ne kadar çok fikir ve girişimci olursa o kadar çok istihdam, büyüme ve katma değer
oluşacağının altını çizen Özlü, bu sebeple KOBİ’lere verilen
desteklerle girişim, Ar-Ge ve inovasyon becerilerini teşvik
ettiklerini bildirdi.
KOSGEB’in, 28 yıldır KOBİ’lerin ve girişimcilerin yanında
olan, üretimin ve yatırımın bütün aşamalarına yardım elini
uzatan, teşvik eden kurumlardan biri olduğuna işaret eden
Özlü, kurumun bir yandan KOBİ’lere destekler sunarken,
diğer yandan yeni girişimcileri ekonomiye kazandırdığını
söyledi. “Sanayide Yüksek Teknolojiye Geçiş Programı”nı
başlattıklarına değinen Bakan Özlü, KOSGEB’in, yüksek
teknolojiye vereceği destekleri programın önemli bir aşaması olarak gördüklerini bildirdi. Özlü, çalışmalarından
dolayı KOSGEB yöneticilerine teşekkür ederek KOBİ’leri
kutlarken, “Güçlü KOBİ, güçlü girişimci, güçlü Türkiye” he-
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defiyle üretmek isteyen herkesin yanında olmayı sürdüreceklerini kaydetti.

- Büyük ödülün sahibi Cryocan ödülü Başbakan
Binali Yıldırım’dan aldı

2015 verileriyle yapılan değerlendirme sonucunda KOSGEB Büyük Ödülü’nü Cryocan Yönetim Kurulu Başkanı Tekin
Urhan, Başbakan Binali Yıldırım’ın elinden aldı.
KOSGEB’in sağladığı çok sayıda destek sayesinde; kurumsallaşma, Ar-Ge ve inovasyon, üretim ve alt yapı geliştirme projelerini başarıyla uygulana Cryocan, sözkonusu çalışmalar sayesinde ihracatını da katlayarak büyüttü.
Güney Amerika ile Uzak Doğu gibi yeni pazarlarda da aranan marka haline gelen Cryocan; 2016 verilerine göre KOBİ
statüsünü de aşan Cryocan gelişmekte olan işletmelere rol
model olmuş ve İSO ilk 500 hedefine ise daha da yaklaşmıştır.
2009 yılında 11 kişilik bir ekip, 2000m2 üretim alanı ile
yola çıkan Cryocan, bugün 20.000m2 yakın kapalı alanda ve
200’ün üzerinde çalışanıyla 45’ten fazla ülkeye toplam satışlarının yaklaşık %80’ini ihraç etmektedir. 32 ülkede marka tesciline sahip olan Cryocan, İngilizce, Fransızça, Rusça,
Arnavutça, İspanyolca, Farsça, Arapça dilleriyle ve dünyanın
farklı ülkelerindeki çalışanlarıyla çok uluslu bir şirket yapısına sahiptir. TOBB öncülüğünde gerçekleştirilen “Türkiye
100 Ekonomi Araştırması’nda”, satış geliri artış hızına göre
yapılan sıralamada, en hızlı büyüyen 100 şirket arasına girmiştir. Hızlı büyüme trendini inovatif yaklaşımlarla ortaya
koyduğu tasarım ve Ar-Ge projeleriyle, InovaLig ve InnoTeam yarışmalarındaki aldığı derecelerle taçlandırmıştır.
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TÜRKİYE DIŞ TİCARET DERNEĞİ YÖNETİM KURULU BAŞKANI HAYRETTİN ÇAYCI

Cari açığın düşürülmesi için her türlü
özveriye hazırız
Türkiye Dış Ticaret Derneği ve Sarkuysan
A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Hayrettin Çaycı
2017 dış ticaret performansı ile 2018 dış ticaret beklentilerini Odavizyon’a anlattı.
2017’de ihracat performansının olumlu
trendinin makro ekonomiye yansımasının
ithalat artışında görülen hız nedeniyle sınırlı
kaldığına işaret eden Hayrettin Çaycı; ithalat
hızınını düşürülmesinin makro ekonominin
önceliği olması gerektiğini vurguladı.
İthalatın gerekçelerinde ve işlemlerinde
yapısal dönüşüm gerekliliğine dikkat çeken
Hayrettin Çaycı, ithalata gerekmeden ihracatın artacağı alanlar odaklanılması gerektiğini
anlattı.
Yapısal, bölgesel ve sektörel değerlendirmelerde bulunan, Hayrettin Çaycı’nın görüşleri satır başlarıyla şöyle:
“Bilindiği üzere, 2017 yılında dış ticaret
hacmimiz, bir önceki yıla göre yüzde 15 civarında artışla 391 milyar dolar olmuştur.
İhracat 157 milyar doları, ithalat 234 milyar
doları aşmıştır. İhracat artışı yüzde 10,22; ithalat artışı yüzde 17,92 oranlarında gerçekleşmiştir.

“

İhracatın ithalatı karşılama oranı
2016’da % 71,8 iken, 2017’de % 67,1’e düşmüş
ve 2016 yılında 56 milyar $ olan dış ticaret açığı geçen yıl % 37 artışla 77 milyar $ olmuştur.
Bu nedenle ihracat performansının olumlu
trendinin makroekonomiye yansıması ithalat
artışında görülen hız nedeniyle sınırlı kalmaktadır.
Yeni yılda ihracat artış hızının devamı yanında ithalat artış hızının düşürülmesi makroekonominin önceliği olmalıdır. Zira bütün
yıllarda ihracat artışımız yüksek ithalat artışını da peşinden sürüklemektedir.
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-İTHALATI GÖZDEN KAÇIRMAYALIM
Şüphesiz ilk bakışta bu ihracat boyutunda sevindirici bir tablodur. Ancak son 10 yılın
dış ticaret rakamları dikkate alındığında, bu
dönemde ihracatın yüzde 19, ithalatın yüzde
15 oranlarında artmış olduğunu gözden kaçırmadan 2017 ihracat artış oranının sürdürülebilirliğini sağlamalıyız.
İhracatın ithalatı karşılama oranı 2016’da
yüzde 71,8 iken, 2017’de yüzde 67,1’e düşmüş
ve 2016 yılında 56 milyar dolar olan dış ticaret açığı geçen yıl yüzde 37 artışla 77 milyar
dolar olmuştur.
Bu nedenle ihracat performansının olumlu trendinin makroekonomiye yansıması ithalat artışında görülen hız nedeniyle sınırlı
kalmaktadır.
Yeni yılda ihracat artış hızının devamı yanında ithalat artış hızının düşürülmesi makroekonominin önceliği olmalıdır. Zira bütün
yıllarda ihracat artışımız yüksek ithalat artışını da peşinden sürüklemektedir.
-İTHALATTA GİRDİ VE
HAMMADDELERİN PAYI
Toplam ithalatımızda yüzde 85’lik en
yüksek pay hammadde ve yarı mamul girdilerinden oluşmaktadır. Kanaatimce ülkede
cari açığın devamını sağlayan bu kökleşmiş
problemin çözümlenmesi ülke ekonomisi
açısından son derece elzem bulunmaktadır.

Bunun için ithalatın gerekçelerinde ve
işlemlerinde yapısal dönüşümler gerçekleştirmek zorundayız.
-İTHALAT GEREKMEDEN
İHRACATIN ARTACAĞI ALANLAR
Örneğin yerli üretimin hammaddeden itibaren teşvik edilmesi kaçınılmazdır. Diğer yandan ithalata gerek olmadan ihracatın artabileceği yeni alanlara
odaklanmak gerekmektedir.
Özellikle petrol fiyatlarının yükselişe geçerek cari açık üzerinde baskı
yaptığı günümüzde bu tedbirler aciliyet
kazanmıştır. Şöyle ki; ithalatımızda yüksek pay alan petrol en dip seviyesi olan
Haziran 2017’den itibaren yüzde 55 artarak 70 dolar/varil’e dayanmıştır.
Yıllık 35 milyar dolar olan petrol ve
türevleri ithalatımızdaki bu artışın getireceği yük konunun önemini açıkça ortaya koymaktadır.
-AÇIĞI DÜŞÜRECEK STRATEJİ
Gerek ithalat gerekse ihracatımızda dış ticaret ortağımız olan ülkelerle
ekonomik ilişkilerimizi dış ticaret açığını
asgariye düşürecek bir stratejiyle yönetmemiz şarttır.
-ASYA’YA DİKKAT
Örneğin Avrupa ülkelerine yaptığımız ihracatın bu ülkelerden yaptığımız ithalatı karşılama oranı yüzde 87
seviyelerindeyken, Asya ülkelerinde
bu oran yüzde 18 (Rusya Federasyonu
dahil), Afrika ülkelerinde yüzde 163, Yakın ve Orta Doğu ülkelerinde ise yüzde

158’dir.
Bu örneklerin irdelenmesinden ortaya çıkan sonuç Asya ülkelerine yapılan ticaretin detaylı bir şekilde gözden
geçirilmesini gerekli kılmaktadır.
2017 yılında en büyük dış ticaret ortağımız yüzde 50 payla Avrupa Birliği
ülkeleri olmuştur. Bu bakımdan anılan
ülkelerdeki ekonomik gelişmeler yanında ülkemizin söz konusu ülkelerle olan
siyasi, sosyal ve ekonomik ilişkilerinin
hassasiyetle yürütülmesi büyük önem
taşımaktadır.
Özellikle son yıllarda AB ülkelerindeki ekonomik toparlanmanın yeni yılda
ülkemiz ihracatında olumlu tesirlerinin
olacağı beklenmektedir.
-KİŞİ BAŞI İHRACAT KRİTERİ
İhracatımızın analiz edilerek etkin
bir stratejinin oluşturulmasında göz
önünde tutulması gerekli diğer önemli
kriter de kişi başı ihracat artışının nüfus
artışına göre paralellik göstermemesidir. Son 10 yılda kişi başına ihracat
1.846 dolar/ton’dan yüzde 5,25 artışla
1.943 dolar/ton’a erişmişken son 10 yıldaki nüfus artışı ise yüzde 13 olmuştur.
Bu oranlar da gösteriyor ki; mevcut durumla artan nüfusun ülke ekonomisine
katkısı yeterli olamamaktadır. Bu tablo
da çağın ve teknolojinin gereklerine uygun kapsamlı bir eğitim reformu ihtiyacı içinde bulunduğumuzu açıkça ortaya
koymaktadır.
-KURLARIN BİLANÇO ETKİSİ
Dış ticaretimizde bir diğer önemli
konu da kur dalgalanmalarıdır. Bu dalgalanmanın yarattığı kur giderlerinin
bilançolara yansıyan negatifleri oldukça önemlidir.
Bunlara ilaveten üretim stratejimizi
katma değeri yüksek teknolojik ürünler
üzerine inşa etmemiz çok önemlidir.

Zira batı ülkelerinde 4,5- 5 dolar/kg. seviyesinde olan ihracat birim fiyatı Ülkemizde maalesef 1,5 dolar/kg. düzeyine
bile erişememiştir. Bunun için inovasyon, Ar – Ge, tasarım ve markalaşmayı merkeze alan, yüksek katma değer
odaklı, bilgi ve teknoloji rekabetine göre
kurgulanmış, ihracat odaklı bir büyüme
modelinin geliştirilmesi gereklidir.
Ülkemizde dış ticaret parametreleri
yukarıda genel olarak açıklanmıştır.
SEKTÖREL DEĞERENDİRME
İçinde bulunduğumuz demir ve demir dışı metaller sektöründe de 2017
yılında ihracatta önemli artış kaydedilmiştir. Sektörün ana hammaddesinin
sadece yüzde 20’si yurtiçinden temin
edilebildiğinden satış artışına paralel
ithalat değerleri de yükselmektedir.
Bu sektördeki direk ihracat 2017 yılında bir önceki yıla göre yüzde 14 artışla 7 milyar dolar seviyesinde gerçekleşmiştir. Buna yurtiçinde üretilerek daha
sonra ihraç edilenler de ilave edilirse
ihracat rakamlarının ikiye katlanması söz konusu olmaktadır. Dolayısıyla
sektörümüzün 2017’deki ihracat tutarı
ülkemizin genel ihracatında önemli bir
yer tutmaktadır.
Sektörümüz dış ticaretinde de en
önemli ülkeler Avrupa kıtasındadır. Bu
bölgeye yapılan ihracatın payı yüzde
60’ı bulmaktadır. Böylece Türkiye’de
demir ve demir dışı sektörün ağırlıklı
ihracatı ülkemiz menfaatleriyle örtüşmüştür. Sektörümüzün şu anda önemli
fırsat olarak gördüğü pazarların başında Ortadoğu ve Afrika ülkeleri gelmektedir. Ancak Kuzey Afrika ülkeleriyle AB
ülkelerinin yaptıkları serbest ticaret anlaşmasının ortaya koyduğu engeller ve
Orta Doğu ülkelerinde yaşanan siyasi
krizler ihracat artışımızı tehdit eden unsurların başında gelmektedir.

SARKUYSAN A.Ş. HAKKINDA...
1972 yılında kurulmuştur. Çok çeşitli sektörlerde kullanılan elektrolitik bakır ve mamulleri üretmektedir.
Ürettiği ürünler bir ara malı olup diğer sanayilerin hammaddesini teşkil
eder. Şirkette ortalama 850’ye yakın
personel çalışmaktadır. 70 Ülkeye
ihracat yapmaktadır. Tamamı halka
açık bir kuruluştur. 5.000 civarında
ortağı vardır.
Sarkuysan bir şirketler topluluğudur.
Tel ve kablo sektörüne makina
ve teçhizat imalatı ile elektromekanik ve trafo sanayiine bakır boru ve
izole iletken tedariği yapan SARMAKİNA A.Ş., otomotiv ve makine ima-

latı sektörüne pik ve sfero döküm
üretimi yapan DEMİSAŞ A.Ş., pazarlama ve satış şirketi SARDA A.Ş.
ile BEKTAŞ A.Ş. grup içinde yer alan
kardeş müesseselerdir. İtalya’da
bir temsilciliğimiz ve ABD’deSARK
- USA isimli bir pazarlama şirketimiz ile iki fabrikasıyla üretim
yapan SARK WIRE adlı kuruluşumuz
bulunmaktadır. Bu yıl içinde de
Bulgaristan’da yeni kurduğumuz
SARK– BULGARIA Şirketimizin fabrikası işletmeye alınacaktır. Bunların
dışında Sarkuysan’ın Ege Serbest
Bölgesi’nde bulunan tesislerinde
katma değeri yüksek ürünlerin üretimi yapılarak ihraç edilmektedir.

Hayrettin Çaycı’nın
cari açık mesajı:
Biz Sarkuysan Grubu
olarak TurkTrade üyeleriyle
beraber ülke ekonomisinin
gelişmesi ve cari açığın gündemden düşmesi için her türlü
fedakarlığı göstermekte olduğumuzu ve bu özverimizin her
şartta devam edeceğini ifade
ederek yeni yılın ülkemiz için
ekonomik başarılarla dolu bir
yıl olmasını gönülden temenni
ediyorum.

Kocaeli Odavizyon
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Şubat ayında Kocaeli sanayinin kapasite
kullanımı yüzde 70,6 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)

75,0

73,5

74,2

75,0

76,6

77,5

78,1

78,9

77,8

78,6

77,5

78,0

76,6

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)

75,6

73,8

73,1

75,1

74,7

75,6

74,9

74,9

75,1

75,4

75,1

75,5

75,0

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)

74,4

74,1

74,0

76,8

77,5

77,6

78,5

76,8

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)

77,2

76,0

76,2

77,0

77,7

78,0

77,8

76,3

78,1

77,9

78,0

78,1

77,4

2016 (Kocaeli)

70,6

70,4

70,4

71,1

70,1

71,2

68,8

69,4

69,6

70,0

70,8

70,4

70,3

2017 (Türkiye)

77,0

76,8

76,7

78,4

78,8

79,0

78,7

78,8

79,0

79,7

79,9

79,0

78,5

2017 (Kocaeli)

70,7

70,4

70,7

71,4

71,6

71,5

71,0

71,7

70,9

71,1

71,0

70,7

71,1

2018 (Türkiye)

78,2

77,8

2018 (Kocaeli)

70,9

70,6

Merkez Bankası tarafından açıklanan Türkiye geneli kapasite kullanım oranı şubat ayında yüzde 77,8 ile geçen yıla
göre 1 puan artış gösterdi.
Kocaeli Sanayi Odası tarafından her ay açıklanan Kocaeli sanayi kuruluşlarının kapasite kullanım oranı ocak ayında
yüzde 70,6 olarak gerçekleşti. Şubat ayı kapasite kullanım oranı geçen yılın aynı dönemine göre 0,2 puan arttı.
Firmalarımızdan aldığımız geri bildirimlerden, kapasitelerdeki artış nedeninin talep artışı dolayısıyla siparişlerdeki
artışlara bağlı olduğunu gördük. Bunun yanında firmalarımızın yüzde 54’ü kapasite kullanımlarının geçen aya göre de
arttığını belirtti.
Türkiye geneline paralel Kocaeli’de otomotiv, metal, giyim ve tekstil ürünleri sektörlerinde kapasite kullanımları
ortalamanın üzerinde gerçekleşti.
Kocaeli sanayi kuruluşlarının önümüzdeki ay beklentilerinde, firmalarımızın yüzde 29’u, mart ayında alınan iç piyasa
sipariş miktarının arttığını, yüzde 56’sı bu miktarın değişmediğini ve yüzde 15’i azaldığını belirtmiştir. Benzer şekilde
ihracat yapan firmalarımızın ise yüzde 25’i dış piyasa siparişlerinin arttığını, yüzde 55’i sipariş miktarında bir değişme
olmadığını, yüzde 15’i ise azaldığını ifade etmişlerdir.

İstihdam

İç
Siparişler

Dış
Siparişler

Firma Bildirimleri

Şubat (yüzde )

Arttı

24

Değişmedi

62

Azaldı

14

Firma Bildirimleri

Mart (yüzde )

Arttı

29

Değişmedi

56

Azaldı

15

Firma Bildirimleri

Mart (yüzde )

Arttı

25

Değişmedi

55

Azaldı

15

Ankete katılan firmaların yüzde 25’i dış siparişlerinin mart
ayında arttığını belirtirken, yüzde 15’i azalış bildirmişlerdir.
Firmaların yüzde 55’inde ise alınan dış sipariş miktarlarında
bir değişim yaşanmamıştır.
12 Kocaeli Odavizyon

Şubat ayı anketine yanıt veren firmaların bir önceki aya göre yüzde 24’ünün istihdamlarının arttığı, yüzde 62’sinin istihdamlarında
değişim yaşanmadığı, yüzde 14’ünün ise istihdamlarının azaldığı
belirlenmiştir.
Firmaların yüzde 29’u mart ayında iç siparişlerinin arttığını
belirtilirken, yüzde 15’inin siparişlerinin azaldığını belirtmiştir.
Firmaların yüzde 56’sında ise sipariş miktarlarında bir değişim
yaşanmamıştır.

Bölgemizdeki sanayi sektöründeki gelişmelerin ve değişmelerin aylık olarak takip edilmesi
amacıyla hazırlanan Ocak ayı
anketi çerçevesinde Odamızca bir
araştırma yapılmıştır. Araştırmaya katılan firma sayısı 103 adet
olup bu firmaların yüzde 75’i
Değerlendirmeye
alınan
KOBİ, yüzde
25’i,firmaların
büyük ölçekliölçekleri
firma niteliğindedir.

İŞ KADINLARI

Kocaeli Odavizyon
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TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu:
Kadınlar en büyük hazinemiz
TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu,
kadınların ülkenin en büyük zenginliği
olduğunu belirterek, “Nüfusumuzun
yarısı, yani 40 milyonu kadın olmasına
rağmen, iş gücü dışında kalan kadın
sayısı yaklaşık 20 milyon. Toprağın
altında değil, toprağın üstünde muazzam bir hazine yatıyor. Sizler en büyük
hazinemizsiniz. Bu hazineyi değerlendirmek zorundayız” dedi.

T

OBB tarafından 8 Mart Dünya Kadınlar Günü
etkinlikleri kapsamında Van’da bir otelde
gerçekleştirilen ‘Türkiye’nin Girişimci Kadın
Gücü Van Buluşması’nda konuşan TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Türkiye tarihinde önemli kadınların
ve kadın mücadelelerinin bulunduğunu anlattı. TOBB
Başkanlığı boyunca kadınların ve gençlerin toplumun her alanında daha fazla rol üstlenmesi için çaba
harcadığını belirten Hisarcıklıoğlu, “Hayatım boyunca
kadın evde otursun, erkek çalışsın anlayışına karşı
çıktım. Erkek egemenliğine hapsolmuş kadın rolüne
itiraz ettim. ‘Kadın üretim alanında olmak zorunda’
dedim. Bugün her ülkenin kalkınması insan sermayesine dayanıyor. Türkiye’nin zenginleşme yolculuğunda kadınlarımıza ihtiyacımız var. Petrol ve doğalgazdan kıymetli hazinemiz kadınlardır. Nüfusumuzun
yarısı yani 40 milyonu kadın olmasına rağmen iş gücü
dışında kalan kadın sayısı yaklaşık 20 milyon. Toprağın altında değil, toprağın üstünde muazzam bir hazine yatıyor. Sizler en büyük hazinemizsiniz. Bu hazineyi
değerlendirmek zorundayız” diye konuştu.
- TOBB olarak ‘kadına’ öncelik veriyoruz
Birlik olarak kadınlara pozitif anlamda ayrımcılık
yaptıklarını belirten Başkan Rifat Hisarcıkloğlu, şunları söyledi: “TOBB olarak kadın girişimcilerimize her
türlü alanda destek sağlamaya da devam ediyoruz.
Kredi Garanti Fonu kefaletinde kadın girişimcilerimize öncelik veriyoruz. Fuarlarda ücretsiz yer veriyoruz.
Son dönemde dünyanın önemli teknoloji şirketleriyle
yakın çalışmaya başladık. Turkcell ile birlikte, Geleceği
Yazan Kadınlar programını hayat geçirdik. 5 bin kadın
girişimciye, Facebook ve Instagram’ı, ticaret yapmak
için nasıl kullanabilecekleri öğretiyoruz. Maalesef
bizler sosyal medyayı birbirimize hakaret etmek üzere kullanıyoruz. Gelişmiş ülkeler bu tür sistemleri tam
tersine ticaretlerini artırmak ve zenginleşmek üzerine kullanıyorlar. Bildiğiniz gibi kamu ihalelerinde yerli
üreticiye yüzde 15 fiyat avantajı sağlanıyor. Biz diyoruz ki eğer yerli üretici kadınsa daha fazla fiyat avantajı sağlansın.
Bu salonu dolduran herkesten 2 ricam var: Bir; kız
çocuklarınızı şimdiden girişimci yetiştirin. İki; mirasta
kadınlarımızın hakkını yemeyin.”

14 Kocaeli Odavizyon

Bir değişim,
gelişme fırsatını sağlayacak olan
bir sonraki değişime yol açar.
KADINLARA engel olmayın,
onları izleyin,
değişimi ve gelişimi yakalayın.

Körfez Ticaret Odası
Hacı Osman Mah. Hızır Reis Cad. No:130 Körfez/Kocaeli
Tel: (0262) 528 48 00 * Fax: (0262) 528 83 22 * www.korfezto.org.tr * bilgi@korfezto.org.tr

Kocaeli Odavizyon
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Bakan Albayrak:
Milli enerji için kadınlarımıza ihtiyaç var
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, enerji sektöründe çalışan
kadın sayısının arzu edilen seviyede olmadığını belirterek, bu alanda çalışacak kadınalra pozitif ayrımcılık yapacaklarını belirtti.

E

nerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından bu
yıl ilki düzenlenen “Türkiye’ye Enerji Veren Kadınlar” Ödül Töreni'nde konuşan Enerji ve Tabii
Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak kadınlara seslenerek;
"Özellikle kariyerinin hemen başında ya da kariyer planlaması aşamasında olanlara seslenmek istiyorum. Enerji ve
maden alanında sizlere büyük ihtiyaç duyuyoruz. Enerji ve
Tabii Kaynaklar Bakanı olarak, kadın çalışan oranının arzu
ettiğimiz noktada olmadığı bu alanda biz sizlere pozitif
ayrımcılık yapacağız.” dedi.

Türkiye’nin Milli Enerji ve Maden Politikası kapsamındaki hedeflere ulaşmak için de kadınlara ihtiyaç duyduklarını vurgulayan Berat
Albayrak; her bir başarının,
yeni başlangıçların geleceğine ışık tutacağına inandığını söyledi.
Türkiye’nin, kadını başının tacı, aile kurumunun
mimarı olarak gören kadim
bir medeniyetin, cenneti
kadının ayakları altına seren yüce bir dinin mensubu
olduğunu söyleyen Albayrak, “Bizler kadın ve erkeği birbirini tamamlayan,
onları bir elmanın iki yarısı gibi gören bir zihniyetin
temsilcileriyiz. Tarihimizin
hiçbir döneminde kadınla-
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rımızın yok sayıldığı ya da toplum dışına itildiği bir dönem
olmamıştır. Dünya tarihinde kadının adı yokken, Türk kültüründe, devlet yönetiminden sosyal ve kültürel hayata
kadar her alanda bizleri zirveye taşıyan kadınlarımızın izlerini görmek mümkündür.” diye konuştu.

- 6 dalda ödül dağıtıldı

Jüri üyeliklerini Sabancı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Güler Sabancı, Demirören Yönetim Kurulu Üyesi Meltem Demirören Oktay, Citibank Genel Müdürü Serra Akçaoğlu, Türkiye İş Kadınları Derneği (TİKAD) Başkanı Nilüfer
Bulut, Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM) Başkanı Sare
Aydın Yılmaz, Vitol Türkiye Üst Yönetim Kurulu Üyesi Gülsüm Azeri, Doğuş Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Ferit Şahenk, Borsa İstanbul Yönetim Kurulu Üyesi Erişah Arıcan
ve devlet sanatçısı Hülya Koçyiğit’in yaptığı programda 6
dalda ödül dağıtıldı.
Sabancı Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Öğretim
Üyesi Doç. Dr. Selmiye Alkan Gürsel’e “Akademi” ödülünü
Ferit Şahenk verirken, Aksa Gümüşhane Bayburt Doğalgaz Dağıtım AŞ Şirket Müdürü Rahime Meydan’a “Profesyonel” ödülünü, Güler Sabancı takdim etti.
ODTÜ Kimya Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Nevin
Selçuk, “İş dünyası” ödülünü Çalışma ve Sosyal Güvenlik
Bakanı Jülide Sarıeroğlu’ndan alırken, “Girişimci” ödülünü,
Boğatepe Çevre ve Yaşam Derneği Kurucu Üyesi Zümran
Ömür’e, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya verdi.
“Enerjide örnek şirket” ödülünü, Uludağ Elektrik Perakende AŞ alırken, Bakan Albayrak bu ödülü, şirket adına
Limak Holding Yönetim Kurulu Başkanı Nihat Özdemir’e
takdim etti.
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Varlıklarıyla hayatımıza anlam ve değer katan kadınlarımızın
“8 MART DÜNYA KADINLAR GÜNÜ” nü kutluyor,
iş ve aile hayatındaki sorumluluklarını
özveri ve titizlikle yerine getiren
tüm kadınlarımızı tebrik ediyorum.
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Kocaeli’nin BAŞARILI KADIN GİRİŞİMCİLERİ’nden...

SİBEL MORALI

Gelecekte iş güvenliğine ihtiyaç duyulacağını öngören Sibel
Moralı, girişimcilik
ruhu ile STM İş Güvenliği firmasını kurdu
ve STM’yi kısa sürede
yukarılara taşıdı

S

iibel Moralı 1971 yılında Kocaeli Körfez İlçesi’nde
dünyaya geldi. İlk ve ortaokulu bu ilçede bitirdikten
sonra lise tahsilini İzmit Teknik Lisesi’nde yaptı.
Aynı okulun elektrik bölümünden mezun oldu. En son ‘Çalışma Ekonomisi’ okuyan ve geçen yıl bu bölümden mezun
olan Moralı, İlk olarak Tüpraş’ın haberleşme bölümünde iş
deneyimini kazandı. 5.5 yıl burada görev yapan Moralı, daha
sonra işten ayrılarak ticarete atılmak istedi. Hangi iş kolunda çalışmasının uygun olacağına karar verdi ve iş güvenliği
konusunda değerlendirmeler yaptı.
Gelecekte iş güvenliği firmalarına ihtiyaç duyulacağını
öngören Sibel Moralı 2004 yılında STM İş Güvenliği Danışmanlık & Özel Eğitim Merkezini kurdu.
Kurulduğu ilk yıllarda uzun bir süre için şirketi sırtında
taşımak zorunda kalan Sibel Moralı, 2012 yılında ‘İş Güvenliği Yasası’nın da çıkması ile biraz rahatladı. Bu arada
Karabük’te uzaktan eğitim modeliyle iş güvenliği bölümünde okuyarak A sınıfı iş güvenliği uzmanı olan Sibel Moralı,
aynı zamanda yine eşi ile beraber bir şirket daha kurarak
sağlık tarama merkezi olarak işlerini büyüttü.
350 metrekarelik alanda 30 personeli ile; 5 farklı branşta tam ve yarı zamanlı olmak üzere doktorları, 2 hemşiresi,
röntgen uzmanı ve tekniker ile çalışan Sibel Moralı, böylece
STM’yi Körfez ilçesi ve Kocaeli genelinde önemli bir firma
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haline getirmeyi başardı.
Geçtiğimiz dönem Körfez Ticart Odası (KTO)’da komite
başkanlığı görevi yaptı ve KTO meclisine girdi. Aynı dönem
yönetim kurulu yedek listesinde yer alan Sibel Moralı, yönetimde meydana gelen eksilmenin ardından asil yönetim
kurulu üyeliğine geçti. 2017 yılında Mustafa Efe’in beklenmeyen ölümünün ardından boşalan KTO Başkanlığına oy
birliğiyle seçildi.
‘Lise aşkı’ Muhsin Moralı ile evli olan Sibel Moralı’nın
Mert ve Seda isminde iki çocuğu bulunuyor.

- Kadınlar isterse herşeyin üstesinden gelir

Kadın girişimciler kurulunda birçok kadına destek
olduk, olmaya da devam ediyoruz. Biz başardık siz de
başarabilirsiniz diyoruz.
Kadınlar isterse her şeyin üstesinden gelirler. Onların
çalışmasını çok önemsiyorum. Çünkü ben depremde
her şey bitti dediğimde ayağa kalktım. O gün gördüm ki
televizyonda izlediğimiz şeyler bir gün bizim de başımıza
gelebilir. Bu yüzden kadınların bir mesleği olmalı.

KSO’da kadın paneli:
Bir kadın değişir, dünya değişir...
Kocaeli TOBB Kadın Girişimciler Kurulu, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü sebebiyle Kocaeli Sanayi Odası’nda “Bir Kadın Değişir Dünya Değişir” konulu panel
düzenledi.

K

ocaeli TOBB Kadın Girişimciler Kurulu, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü sebebiyle “Bir Kadın Değişir Dünya
Değişir” konulu bir panel düzenledi. Kocaeli Sanayi Odası Meclis salonunda gerçekleşen panele Vali Hüseyin
Aksoy’un eşi Hülya Aksoy, TOBB Kadın Girişimciler Kurulu

Başkanı Bahar Baykal ve çok sayıda davetli katıldı. Panelin
moderatörlüğünü Mukadder Doğanay yaptı. Panelde k onuşmacı olarak GTÜ İşletme Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ebru Tümer Kabadayı, Gölcük Haber Gazetesi İmtiyaz Sahibi Nurettin
Şenemre ve Ay Taş İnşaatın sahibi İş Kadını Hatice Duysak yer
aldılar.
Açılış konuşmasını yapan TOBB Kocaeli Kadın Girişimciler
Kurulu Başkanı Bahar Baykal, “Kadın elinin değdiği her yerde bir güzellik, göz nurunun düştüğü ve emeğinin geçtiği
her noktada bir derinlik bulunmaktadır. Her kadın bir başarı hikayesidir. Bugün modern toplamlarda denge unsuru
olmakla birlikte üretimde ve yönetimde kilit bir rolü vardır.
Toplumsal sorun niteliğinde olan kadına yönelik şiddet ve
insan onurunu zedeleyen istismarın eşitsizliğin artık son
bulası istiyoruz. Anne olarak hassas yüreklerimizin daha
fazla burkulmasını istemiyoruz” dedi.
Moderatör Mukadder Doğanay ise erkek çocuklarımızı Osmanlı’dan gelen alışkanlıklar ile farklı yetiştirdiğimize
dikkat çekti. Doğanay, “Yaptığımız araştırmalarda şiddete
meyilli olan erkekler mutlaka babalarının annelerini döven
erkekler olduğunu görüyoruz. Anneyi eğitirsek, anne haklarını bilirse kadına şiddet azalacaktır. Ayrım yapmadan evlat
yetiştirmeyi öğretelim. Çünkü toplumun kökü kadındır. Şiddete meyilli olan erkekleri de anneler yetiştiriyor. Çevremizi
bu konuda eğitmeliyiz."
GTÜ İşletme Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ebru Tümer Kabadayı “Kadınlar bir toplum için belirleyici bir unsur. Suçu hep
babalara atmayalım. Özellikle erkek çocuk yetiştirirken daha
dikkatli olmalıyız. Erkek çocukları anneye daha çok düşkün
oluyor. Cinsiyet ve ırk fark etmiyor hepimiz eşit haklara sahip olmalıyız. İş hayatında kadınlara çok ihtiyaç var. Her şeyi

organize edebilecek güce sahibiz. Evdeki hanımlar aslında çok
ciddi işe sahip. Kadınların çalışma hayatında olması ülkenin
ekonomisini ciddi anlamda yükseltir. Başarı bir koltuğa oturmak yada iyi bir meslek sahibi olmak değildir. Başarı yaptığınız
işi en doğru ve en iyi yapmaktır” dedi. Kabadayı şöyle devam
etti: “Ben şu an buradaysam annem sayesindedir. Onu üzmemek için hep en iyisini yaptım. Size düşen çocuklarınızı koşulsuz sevmeniz. Kadının iş hayatına atılması öz saygı açısından
çok önemli. 2015 yılında Türkiye’de çalışma hayatına atılan kadınların sayısı yüzde 31.4’tür. İstihdam hayatında kadının yeri
çok önemli. Kadınların iş veren olarak ii hayatında olması çok
önemli. Girişimcilik ruhunu köreltmemek lazım. Aslında çok
önemli bir iş yapıyoruz; topluma birey yetiştiriyoruz”
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Ben en çok senin sevgi dolu yüreğini sevdim
Tüm çocuklara kanat geren anneliğini
Nice sevgilerin bir pula satıldığı bu dünyada
Sensin, her şeyin üstünde tutan sevgini
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Kocaeli’nin BAŞARILI KADIN GİRİŞİMCİLERİ’nden...

HÜLYA ORAN

Hanımağa Hülya
Oran’ın girişimcilik
ruhu ile kurduğu ve
gurur duyduğu şirketi
Orantaş Temizlik,
bu yıl 10 yaşında...

H

ülya Oran, 1974 yılında dünyaya geldi. Zamanında yeterince okuma imkanı bulamayan Hülya
Oran, en çok da bu yüzden yaklaşık 10 yıl önce,
sadece kadınlara istihdam sağlayabileceği bir iş kurdu;
‘Orantaş Temizleme.’
Bugün 106 personeli ile çalışanların kiminin ablası, kiminin annesi, kiminin kardeşi olan Hülya Oran, bugünlere
gelmenin kendisi için çok zor olduğunu ve herşeyi tırnakları ile kazıyarak ve en önemlisi de tek başına başararak
bugünlere geldiğini anlatıyor. Herkesin işinde olduğu gibi
kendi işinde de birçok zorluk yaşandığını, yalnız olmasına
rağmen kimseye boyun eğmediğini ve bundan sonrasında
da eğmeyeceğini anlatan Hülya Oran, ‘Büyük İstanbul’ piyasasına da girerek büyük projelere imza attı.
Hizmet sektöründe faaliyet gösteren bir firma olarak
iş almak ne kadar zor ise, alınan işinin sorumluluğunun da
bir o kadar zor olduğunun altını çizen kadın girişimci Hülya
Oran, “‘Orantaş’ farkı ile biz karşımıza çıkan sorunları da
çözeriz.” diyor.
Şirketi kurduğu ilk yıldan bu zamana kadar her sabah
saat 6’da elemanlarını evlerinden alıp işe bırakan Hülya
Oran, oradan tekrar evine dönüp ailesinin kahvaltısını hazırlıyor. Beraber yapılan bir kahvaltı sonrası şirkete geçen
Hülya Oran, sabah saat 6’da iş kadını, akşam5’ten sonra
ev hanımı oluyor.
İşi ile her zaman için gurur duyduğunu söyleyen Hülya
Oran, insanlara hizmet etmeyi çok sevdiğini ve özel hayatında da misafiri çok sevdiğinin altını çiziyor.
Evli ve 3 çocuk annesi olan Hülya Oran’ın, 2 kızından
biri evli ve ondan da 2 torun sahibi.
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- Ortaklık bana göre değil
İş hayatında hedefinin büyük olduğunu söyleyen Hülya
Oran, birçok firmadan ortaklık teklifi aldığını ancak ortaklığın kendisine göre olmadığını belirtiyor. Kendi hedefine
ulaşana kadar çalışmak istediğini belirten 'Hanımağa' 'Biz
bir aileyiz' dediği çalışanları ile beraber hizmet vermeye
devam edeceklerinin altını çiziyor.

Kocaeli’nin BAŞARILI KADIN GİRİŞİMCİLERİ’nden...

SADET AVUNDUK

Bir tekstil firmasında
orta düzey bir yetkili
olarak çalışırken
çocukları için çalışma
hayatına ara veren
Kocaelili girişimci Sadet
Avunduk, çocuklarını
büyütünce girişimcilik
ruhuna yenik düşerek
iş hayatına döndü ve
2 şirket kurdu.

S

adet Avunduk, 1971 yılında Kocaeli’de doğdu. İlk,
orta ve lise eğitimini Kocaeli’nin Başiskele semtind
e tamamladıktan sonra bir tekstil firmasında göreve başladı. Burada orta düzey bir yetkili olarak çalışırken
1999 yılında Atabey Avunduk ile evlendi ve bu evlilikten biri
kız biri erkek ikiz çocukları oldu. İkiz çocukları Zeynep ve Arda
için çalışma hayatına ara veren Sadet Avunduk, çocukları 5
yaşına gelene kadar profesyonel hayata geri dönmedi.
Çocukları 5 yaşına geldikten sonra girişimcilik ruhuna
yeni düşen Sadet Avunduk, önce üniversite sınavına girdi ve
‘Kağıt ve Selülöz Teknolojisi’ bölümünü derece ile bitirip mezun buradan mezun oldu.
- KOSGEB’ten destek aldı
2014 yılında KOSGEB’ten belge alarak Kocaeli’nin Yuvacık
semtinde ‘Tarihi Sarıyer Börek’in bayiliğini hizmete soktu.
Henüz 3’üncü yılını dolduran sözkonusu şahıs firması , halen
‘Börek Cafe’ olarak hizmet vermeye devam ediyor.
- Başarı kimyasında var...
Bu yılın başında, Ocak ayında eşi Atabey Avunduk’un da
deneyim ve birikimlerinden de faydalanarak AZD Kimya San.
Tic. ltd. Şti firmasını kurarak iş hayatına daha büyük hedefler
ve projelerle atılan Sadet Avunduk; “Başarı bizim kimyamızda var” diyor.
Bundan sonraki süreçte hedefinin çocuklarına bırakabileceği, çalışanları ile bir aile gibi oldukları ve olabilecekleri bir
şirket yada şirketler zinciri kurmak.
Sadet Avunduk şirket olarak hedeflerinin ise; ürün ve
hammadde satışı ile sektöre giriş yaptıkları AZD Kimya’da,
uzun vadede üretim ve değişik iş kollarına da girerek, şirketi
büyütmek ve kurumsallığa taşımak olduğunu sözlerine ekledi.
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Bizimköy Engelliler Merkezi de
8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü kutladı...
“8 Mart Dünya Kadınlar Günü” kapsamında Bizimköy Engelliler Üretim
Merkezi’nde de bir kutlama gerçekleştirildi.

K

ocaeli Sanayi Odası'nın sosyal sorumluluk projesi olan Bizimköy Engelliler Üretim Merkezi'nde
gerçekleştirilen Kocaeli “8 Mart Dünya Kadınlar
Günü” etkinliğine; Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy’un eşi Hülya Aksoy,Körfez Kaymakamı eşi Şengül Can, Cumhuriyet
Başsavcısı eşi Hatice Kaplan, Jandarma Komutanı eşi Eda
Kale, Kocaeli Sanayi Odası Başkanı Ayhan Zeytinoğlu’nun
eşi Rüya Zeytinoğlu, Körfez Kaymakamlığından Sevgi Yelekli, Kocaeli Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Bahar Baykal ile girişimci kadınlar Hatice Duysak ve Vildan Aydın
katıldılar ve Merkez'deki kadın çalışanların da günlerini
kutlayıp, pasta kesip çiçek hediye etiler.

Bizimköy Engelliler Üretim Merkezi Genel Müdürü
Hüsnü Bayraktar da kadınalra Üretim Merkezi'ni gezdirerek, çalışmalar hakkında bilgi verdi. Konfeksiyon, tekstil,
çiçek, sera ve mantar üretiminin gerçekleştirildiği tesis-
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lerde özellikle tekstil ürünlerinin tamamının ihraç edildiği
açıklandı.

8 Mart’ta İzmit Otogarı
Pamukkale Turizm ile çiçek açtı

8

Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle İzmit otogarında tüm kadın yolcularına rengârenk saksı
çiçekleri hediye eden Pamukkale Turizm, kadın
yolcularının gönüllerini feth etti. Binlerce saksı çiçeğinin
takdim edildiği etkinlikte, markanın nezaketi karşısında
mutluluklarını ifade eden kadın yolcular nezaketlerinden
dolayı Pamukkale Turizm çalışanlarına teşekkür ettiler.

Otogar bünyesinde görev yapan tüm kadın çalışanları da unutmayan Pamukkale Turizm, kendi sektöründe de
kadın çalışan sayısının en yoğun olduğu ulaşım markalarından biri olarak, yaşamın her alanında başarıyla yer alan
kadınların, emeğinin önemine dikkat çekti.
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TKSD Yönetim Kurulu Başkanlığına seçilen Haluk Erceber:

Türk kimya sanayi ölçek büyütmeli

Türk Kimya Sanayinin ölçek büyütmesi
gerektiğini vurgulayan
Başkan Erceber, Çin ve
Singapur örneklerini
vererek; “25 yılda petrol
ve doğalgazı olmayan
ülkeler nitelikli kümelenmeler ve yüksek
teknoloji içeren başarılı
projelerle dünya lideri
oldular. Türkiye’nin bulunduğu stratejik konum, yüksek iç tüketim
ve sürdürülebilir enerji
güvenliğine sahip enerji
transit hub’ı ortasında
bulunması sebebiyle
uluslararası doğrudan
yatırımcıların dikkatini
çekerek cazibe yaratması şarttır” dedi.
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2000 Yılından bu yana TKSD
(Türkiye Kimya Sanayicileri Derneği) Yönetim Kurulu Başkanlığı
görevini başarı ile sürdüren TİMUR
ERK, 22 Şubat 2018 tarihinde yapılan genel kurul ile başkanlığı Haluk
Erceber’e devretti.
Genel Kurul’da yaptığı konuşmada, 18 yıl sonra görevi genç ve
çalışkan bir başkana devretmekten gurur ve huzur duyduğunu
ifade eden Timur Erk’e Türk kimya
sanayine yaptığı büyük katkılar ve
liderlikten dolayı ödül takdim edildi.
-Timur Erk, 18 yıllık başkanlık
döneminin ardından Onursal Başkan olarak hizmete devam edecek
Yeni dönemde başkanlık yapacak olan Haluk Erceber genel kurulda yaptığı konuşmada; “Türkiye
Kimya Sanayicileri Derneği, bugün
gerçekleştirdiği olağan genel kurul

ile neden kalkınmada ‘En Öncelikli
Sektör’ olduğunu bir kez daha ispatladı. Kimya sektörünün duayeni,
18 yıllık değerli başkanımız Sn. Timur Erk veda konuşmasını yaparak
TKSD’deki değişim sürecini başlattı.
Sayın Erk bundan sonrada Onursal
Başkan olarak Kimya Sektörüne ve
TKSD’ye hizmete devam edecektir”
dedi.
-Türkiye’nin ayrıcalıklı konumundan istifade edip cazibe yaratması şart
Yeni TKSD Başkanı Haluk
Erceber, yapısal değişikliklerin
dışında Kimya Sanayicilerine daha
fazla yakınlık, daha iyi mevzuat ve
sektörün en önemli ihtiyacı gözüken uluslararası ölçekteki liman ve
endüstri kompleksinin yapımı için
Sanayi Bakanlığı ile omuz omuza
çalışacaklarını belirtti.

-Kimya sanayi ölçek büyütmeli
Türk Kimya Sanayinin ölçek
büyütmesi gerektiğini vurgulayan
Başkan Erceber, Çin ve Singapur örneklerini vererek; “25 yılda petrol ve
doğalgazı olmayan ülkeler nitelikli
kümelenmeler ve yüksek teknoloji
içeren başarılı projelerle dünya
lideri oldular. Türkiye’nin bulunduğu stratejik konum, yüksek
iç tüketim ve sürdürülebilir
enerji güvenliğine sahip enerji
transit hub’ı ortasında bulunması sebebiyle uluslararası
doğrudan yatırımcıların dikkatini çekerek cazibe yaratması
şarttır” dedi.
-Chemport’a milli öneme
sahip proje olarak yaklaşılmalı
TKSD Başkanı Haluk
Erceber; “Devlet, Chemport
Projesine milli öneme sahip
bir proje olarak yaklaşmalı ve
‘Yerlileştirme’ politikasını da
güçlendirmelidir.
2018 yılı, Kimya sektöründe ülkemizde yapılacak yeni
büyük ölçekli ve yüksek teknoloji
yatırımları için dönüm noktası olacaktır.
10 yılda 18 milyar USD yatırım
ve 10.000 nitelikli istihdam ile 2017
yılında dış ticaret açığından %31
olan kimyasallar payını azaltma
hedefi için konuşmaktan uygulamaya geçme ve dünyanın geri kalanına
uzanma zamanıdır.
Üyesi bulunduğumuz Avrupa
Kimya Birliği CEFİC ile daha fazla ya-

kın çalışarak projeler geliştireceğiz”
diyerek, TKSD’nin yeni dönemde,
gelişmişliğin sembolü olan kimya
sektörünü Türkiye’de yeni yatırımlarla geliştirip büyütmek için üst
düzey performans sağlayarak her
an sanayicisinin yanında yer alacağını da sözlerine ekledi.

HALUK ERCEBER HAKKINDA...
Haluk Erceber, 25 Ağustos 1957
yılında istanbul’da doğdu. İ.T.Ü
Kimya Fakültesi Kimya mühendisliği bölümünden 1982 yılında mezun
olduktan sonra 1985 yılında Organik Kimya San. ve Tic. A.Ş Üretim
bölümünde iş hayatına başladı.
1989 yılı sonuna kadar Üretim şefi
ve Fabrika Md. Yrd. Görevlerinde
bulundu.

Aralık 1989-Temmuz 1997 arasında Türk Hoechst Kimya Bölümünde Üretim Müdürü olarak kariyerine devam etmiştir. Firmanın bu
dönemdeki üretim kapasite artışlarında ve sektör lideri olmasında
etkili olmuş ve önemli rol almıştır.
Hoechts’ün tüm dünyada
faaliyetlerine son verme kararı
almasından sonra Temmuz 1997’de Organik Kimya
Fabrika ve Sorumlu Müdürlük
görevlerini üstlenmiştir.
Bu dönemde Kemerburgaz tesislerindeki kapasite artışları ile Rotterdam
(2005-2007) ve Tuzla Serbest
Bölgede (2009-2011) yeni
teknolojik üretim tesislerinin
yapımında önemli roller üstlenmiştir.2010 yılında Tesis ve
Mühendislik Müdürü olarak
sorumluluk alanı genişletilmiştir.
2014 yılı başından itibaren
Tesis ve Dış İlişkiler Müdürü
sorumluluğunu üstlenerek
mevcut işine ilave olarak
Chemport Kümelenmesi gibi
diğer büyük stratejik projelerden de
sorumlu olmuştur.
Haluk Erceber, evli ve bir kız
çocuk babasıdır. İSO 17.nolu Temel
Kimya Meslek Komitesi BaşkanıMeclis üyesi ve Çevre İhtisas Kurulu
Başkan Vekili olup TKSD Yönetim
Kurulu ve TOBB Kimya Meclisi Üyeliklerini de sürdürmektedir.
Futbol, basketbol, kayak ve at
binme sporlarıyla ilgilidir.
İngilizce bilmektedir.
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TAYSAD 40. yılına 400 üye ile girdi
Taşıt Araçları Tedarik Sanayicileri
Derneği’nin (TAYSAD) 40. Olağan Genel
Kurulu, T.C. Sanayi, Bilim ve Teknoloji
Bakanı Faruk Özlü ve Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy’un da katılımıyla gerçekleşti. Genel Kurul açılış konuşmasını
gerçekleştiren TAYSAD Yönetim Kurulu
Başkanı Alper Kanca, 40. yıl için hedefledikleri 400 üye sayısını geçtiklerini
belirterek, “TAYSAD 40’ıncı yaşında 404
üyeye ulaşarak en büyük hedeflerinden
birisini gerçekleştirdi” dedi.
40. Olağan Genel Kurul’da TAYSAD’ın
hedeflerini aktaran Kanca, “Derneğimizin kuruluşundan bir süre sonra 100’ü
bulan üye sayısı bugün 400’leri aştı.
Şimdiki hedefimiz ise üyelerimizin tüm
Türkiye’ye dağılması. Türkiye’de Kocaeli
ve İstanbul ağırlıklı olmak üzere 19 ilde
yoğunluk kazanan üyelerimizi, Türkiye
geneline yaymayı hedefliyoruz” diye konuştu.
Ar-Ge çalışmalarının sektörün geleceği olduğunu belirten Kanca, “Ar-Ge
ve Tasarım Merkezlerindeki liderlik de
otomotiv tedarik sanayinde. Türkiye’de
bin civarında Ar-Ge ve tasarım merkezi
bulunuyor, bunların 127’si TAYSAD üyesi firmaların. Bu rakamlar sonucunda
hedefimiz, tasarım, teknoloji ve tedarik
alanında dünyada ilk 10’a girmek. Şu an
için bu hedefimiz çok da uzak gözükmüyor” dedi.
TAYSAD ve Türkiye’nin algısı
için çalışıyoruz”
Algı konusunda TAYSAD Yönetim
Kurulu’nun ciddi çalışmaları olduğunu
belirten Kanca, “Ticarette başarı için
güçlü bir algıya sahip olmamız gerekiyor. Kısa ve orta vadede kötü algı tedarik
sanayiyi, uzun vadede ise ana sanayiyi
etkileyecektir. Algımızın iyi yönde gitmesi adına sektörün ileri gelenlerini hem
ziyaret ediyor hem de onları Türkiye’ye

davet ediyoruz. 2018 yılı için sektör dev
isimlerinden Hintli Ashok Leyland ve
Fransız PSA’ya heyet ziyaretlerimiz olacak, Çinli FCA-GAC ve Fransız Renault
Tecnocenter ile de görüşmelerimiz sürüyor” diye aktardı.
TAYSAD önemli bir misyonu
gerçekleştiriyor”
Tedarik sanayinin Türkiye için önemli bir misyonu gerçekleştirdiğini belirten,
T.C. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı
Faruk Özlü, “ Tedarik sanayi otomotiv
sanayine güç veriyor. Otomotiv sektörünün ayakta kalmasını sağlıyor. TAYSAD tedarik sanayi güçlü olan sektörlerin ayakta kalacağını göstermiş oluyor”
dedi.
Türkiye için 5 odak sektörden
biri otomotiv sektörü”
Bakanlık olarak, yerlileşme konusunda Türkiye’ye sıçrama yaptıracak
odak sektörleri çalıştıklarını aktaran
Özlü, “Çalışmamızda 5 odak sektör ortaya çıktı. Bunlardan biri de otomotiv
sektörü. Son 12 yıldır ülkemizin ihracat
şampiyonu otomotiv sektörü. Otomotiv
sanayisinin ihracat rakamları bizler için

gurur verici. Türk Otomotiv sektörünün
yeni yılda da yeni rekorlar kıracağını
umuyoruz” diye konuştu.
TAYSAD’ın Ar-Ge üzerine yapmış
olduğu çalışmalara da değinen Özlü,
“Ar-Ge ve tasarım merkezleri sayısının
daha da artmasını temenni ediyorum.
Teknolojinin gelişimine otomotiv sanayi
önderlik yapıyor. Birçok sektör otomotiv
sanayi ile etkileşimde ve onun yörüngesinde bulunuyor. Otomotiv sanayisi ülkemizin bel kemiği durumunda, bundan
dolayı otomotiv sektörünün itici gücü
TAYSAD’ın 40. Olağan Genel Kurulu’nu
ve 40. yaşını kutluyorum” dedi.
TAYSAD’ın 40. yılında başarılı
üyeler de ödüllendirildi
Olağan Genel Kurul toplantısının sonunda yapılan Üye Başarı Ödülleri Töreni ile 2017 yılında en çok ihracat yapan,
TAYSAD’ın düzenlediği eğitimlere en çok
katılan ve Al Değerlendir Meslek Okullarını Güçlendir (ADMOG) Sosyal Sorumluluk projesine destek veren firmalara
ödülleri, Bakan Özlü ve Vali Aksoy tarafından takdim edildi.
İhracatta sırasıyla Bosch, Maxion
İnci Jant ve Valeo ilk 3’te yer alırken,
eğitim kategorisinde Kırpart birincilik,
Assan Hanil ve Ma-Pa Makine ikincilik,
Presmetal ise üçüncülük ödülünün sahibi oldu. ADMOG projesine en çok bağışta bulunan firmalar ise sırasıyla Asaş
Alüminyum, Ford, Tezmaksan ve Barsan
Lojistik oldu.
TAYSAD’ın 400. üyesi Sertplas
TAYSAD’ın son 20 yılında başkanlık
görevinde bulunan Ahmet Bayraktar,
Ömer İltan Bilgin, Ömer Burhanoğlu,
Celal Kaya, Dr. Mehmet Dudaroğlu ve
Alper Kanca tarafından Sertplas Yönetim Kurulu Başkanı Mürsel Serter’e 400.
Üye Plaketi de takdim edildi.
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Wellborn Luxury, şehirden çıkmadan
Akdeniz’in sıcaklığını sofralara getiriyor

W

ellborn Luxury Hotel, muhteşem konumu,
profesyonel hizmet anlayışı ve nefes kesen
körfez manzarasının yanısıraleziz ve farklı
tatları, farklı konseptler ile Kocaeli halkı ile buluşturmaya
devam ediyor.
Wellborn Luxury Hotel’in 5. katında panoramik körfez
manzarasıyla hizmet veren Leb-i Derya Restaurant, üstün
kalitesi ve misafir memnuniyeti odaklı hizmet anlayışı
ile şehrin en dikkat çeken mekanlarından biri olmasının
yanında, usta şeflerin hazırladığı ve Akdeniz tatları ile
Türk mutfağının yaratıcı lezzetlerini birleştiren menüsüyle
değişik tatları birlikte denemek isteyen lezzet severler için
biçilmiş kaftan.
Tüm ailenin bir arada olduğu, kalabalık ve neşeli
sofralara, ızgaralar, balık çeşitleri ve diğer deniz ürünleri,
pizzalar, makarnalar, zeytinyağlılar, peynir çeşitleri,
salatalar ve birbirinden lezzetli mezeler Leb-i Derya
Restaurant’ta bir ritüel içinde servis ediliyor.
Akdeniz’in sıcaklığını ve lezzetlerini deneyimlemek
isteyenler, güler yüzlü profesyonel personeli ve
huzurlu atmosferi ile Leb-i Derya Restaurant'ı mutlaka
denemeliler.
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Ekonomi Bakanlığı bürokratları, Kocaeli
firmalarına teşvik politikalarını anlattı
Ekonomi Bakanlığı, sağladığı destekler ve gerçekleştirdiği faaliyetlere ilişkin
bilgilendirme programı kapsamında 9-10 Mart 2018 tarihlerinde Kocaeli’deki
30 firmaya ziyaret gerçekleştirdi. Firma ziyaretlerinin ardından destek ve hizmetlerle ilgili bilgilendirme toplantısı düzenlendi.

T

eşvik ve destekler konusunda sürdürülen faaliyetlerin reel sektör temsilcilerine doğrudan aktarılması yönünde çalışmalarını sürdüren Ekonomi Bakanlığı, 2017 yılının nisan ayından bu yana 49 ilde
1.686 firmaya ziyarette bulundu. Bu kapsamda Ekonomi
Bakanlığı Ürün Güvenliği ve Denetimi Genel Müdürü Zafer Soylu başkanlığında 16 kişiden oluşan bir heyet 09-10
Mart 2018 tarihlerinde Kocaeli'deki 30 firmaya ziyaret
gerçekleştirdi.

Firma ziyaretlerinde, Dâhilde İşleme Rejimi, ihracata
yönelik devlet destekleri ve uygulamaları; ithalatta uygulanan ticaret politikası savunma araçları, ilave gümrük
vergileri ile telafi edici vergi uygulamaları; son dönemde
imzalanan ya da müzakereleri devam eden mal ve hizmet
ticaretine yönelik ikili/çok taraflı ticaret anlaşmaları; fir-
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maların bulunduğu iller bazında “Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar” kapsamında uygulanan destekler;
serbest bölgeler, yurt dışı müteahhitlik ve müşavirlik faaliyetleri, çeşitli hizmet sektörlerine yönelik uygulamalar;
Ekonomi Bakanlığınca yürütülen ürün güvenliği uygulamaları ile genel olarak ürün belgelendirmeleri, teknik engeller ve bazı tarım ürünleri ihracatında ticari kalite denetimleri; Türkiye ve dünya ekonomisi ve dış ticareti ile ilgili
gelişmeler hakkında firma temsilcilerine bilgi aktarıldı.

Cumartesi günü destekler ve faaliyetlerle ilgili bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi.
Toplantıya Ekonomi Bakanlığı’ndan Ürün Güvenliği ve
Denetimi Genel Müdürü Zafer Soylu, İhracat Genel Müdür
Yardımcısı Aytaç Yenal, İhracat Daire Başkanı Mehmet Elbir, Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü Daire Başkanı Mustafa Yalçın’ın yanı sıra tüm heyet

- Bilgilendirme toplantısı 10 Mart tarihinde
Kocaeli Sanayi Odası’nda gerçekleştirildi

Ekonomi Bakanlığı Heyeti’nin firma ziyaretlerinin ardından, Kocaeli Sanayi Odası’nın ev sahipliğinde 10 Mart

katılım gösterdi. Ekonomi Bakanlığı’nın faaliyetleri ve destekleriyle ilgili önemli bilgilerin verildiği toplantıda sanayiciler ihracat, ithalat, yurtiçi ve yurtdışı yatırım, serbest
bölge ve ürün güvenliği denetimi konularında karşılaştıkları sorunları ve çözüm önerilerini doğrudan Bakanlık yetkililerine aktarma imkanı buldu.

Güney Afrika’dan bir araştırma heyeti
KSO’yu ziyaret etti

Güney Afrika’dan gelen bir inceleme heyeti, Türkiye’deki iyi örnekleri incelemek amacı ile 19 Şubat’ta Kocaeli’yi ziyaret etti.

G

üney Afrika Cumhuriyeti’nden gelen Lillian Keetse ve John White liderliğindeki B&M Analysts
firması yetkilileri, 19 Şubat 2018 tarihinde
Kocaeli’yi ziyaret etti. Türkiye’deki iyi örnekleri incelemek
amacıyla gelen delegasyon, ilk ziyaretini TOSB’a gerçekleştirdi. TOSB’da yapılan sunum ardından firma yetkililerine TOSB gezdirildi ve katılımcılar bilgilendirildi. Ardından

TÜBİTAK’a giden heyet, burada gerçekleştirilen sunumun
ardından Kocaeli Sanayi Odası’nı ziyaret etti. Kocaeli Sanayi Odası Genel Sekreteri M. Barış Turabi ve Genel Sekreter Yardımcısı M. Egemen Mert’in Kocaeli ve Kocaeli Sanayi Odası’nı anlatan sunumunun ardından Güney Afrika
heyeti inceleme gezisine devam etmek üzere İstanbul’a
hareket etti.

Kocaeli Odavizyon

29

[küresel ticaret ►

Ticaretin Kolaylaştırılması Kurulu
3. Genel Kurul toplantısı Ankara’da yapıldı

Toplantıda, “Ticaretin
Kolaylaştırılması Türkiye
Stratejisi ve Beş Yıllık Eylem
Planı” (2018-2022) üzerinde
son revizyonlar yapılıp, anılan doküman Genel Kurul tarafından onaylanarak kabul
edildi. Ayrıca, TOBB tarafından hazırlıkları tamamlanan
Ticaretin Kolaylaştırılması
Kurulu İnternet Sitesi’nin
tanıtımı yapıldı.
Ticaretin kolaylaştırılması alanında
faaliyet gösteren kamu kurumu ve
özel sektör arasında işbirliğini öngören Ticaretin Kolaylaştırılması Kurulu
3. Genel Kurul toplantısı, 8 Mart 2018
tarihinde Türkiye Odalar ve Borsalar
Birliği (TOBB) ev sahipliğinde gerçekleştirildi.
Eş başkanlar tarafından gerçekleştirilen açılış konuşmalarında Ticaretin
Kolaylaştırılması Kurulu’nun ülkemiz
açısından taşıdığı önemin altı çizildi.
Gümrük ve Ticaret Bakanlığı
Müsteşar Yardımcısı Remzi Akçin ve
Ekonomi Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Hüsnü Dilemre eş başkanlığında
gerçekleştirilen toplantıda, Kurul üyesi
18 kurum ve kuruluştan üst düzey
yöneticiler ile Türk Sanayici ve İş
Adamları Derneği, Vapur Donatanları
ve Acenteleri Derneği, İMEAK Deniz
Ticaret Odası, Demiryolu Taşımacılığı
Derneği gibi sivil toplum örgüleri tem-
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silcileri de hazır bulundu.
Genel Kurul’da Ticaretin Kolaylaştırılması Türkiye Stratejisi ve Beş Yıllık
Eylem Planının son hali verilerek kabul
edildi.
Bununla birlikte, Ticaretin Kolaylaştırılması Kurulu’nun logosu
toplantıda kabul edilerek Kurul’un
internet sitesine ilişkin görüşmelerde
bulunuldu.

rılması Anlaşması uyarınca kurulan
Ticaretin Kolaylaştırılması Kurulu’nun
3. Genel Kurul Toplantısı TOBB Sosyal
Tesislerinde gerçekleştirildi. 
Toplantıya, TOBB adına katılan
Yönetim Kurulu Üyesi Yahya Toplu
yaptığı konuşmasında, Genel Kurul
Toplantısına katılan tüm katılımcıları
TOBB’da ağırlamaktan büyük memnuniyet duyduklarını ifade etti.

-2016’da alınan kararla kuruldu
3 Aralık 2016 tarihli Resmi
Gazete’de yayımlanan 2016/27 sayılı
Başbakanlık Genelgesi ile kurulan
Ticaretin Kolaylaştırılması Kurulu,
Dünya Ticaret Örgütü Ticaretin Kolaylaştırılması Anlaşmasından kaynaklanan yükümlülüklerimizin yerine
getirilmesine ve ticaretin kolaylaştırılmasına yönelik stratejilerin ve eylem
planlarının oluşumuna katkıda bulunmak, ticaretin kolaylaştırılması ile ilgili
kurumlar arasında koordinasyonu ve
işbirliğini geliştirerek etkinliği sağlama
amacını taşıyor.

-Toplu: Ticaret maliyetleri düşürülecek
Toplu, kurulun, 2 yıldır gerek
Teknik Komite, gerek çalışma grupları
olarak, ticaret erbabının sorunlarını çözme, maliyetlerini azaltma ve
ticaretin geliştirilmesine yönelik çok
sayıda toplantılar ve çalışmalar yaptığını bildirdi.
Türkiye’nin uluslararası arenada hak ettiği konuma ulaşması, özel
sektörün gelişmesi, ticaret erbabının
sorunlarının çözümü için TOBB ve Oda
/ Borsalar olarak büyük gayret içinde
olduklarını anlatan Yahya Toplu, bu
toplantıda alınan kararların ve stratejinin Türkiye ve tüm özel sektör için
hayırlı olmasını diledi.

-18 üyeye sahip
Kurul, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı
ile Ekonomi Bakanlığı Müsteşarları eş
başkanlığında ilgili kamu kurumları
ve özel sektör çatı kuruluşları dahil
olmak üzere 18 üyeye sahip.
Türkiye’nin ticaretin kolaylaştırılması politikasının oluşturulmasında
etkin bir şekilde çalışan Kurul, kamuözel sektör işbirliğinin en etkin örnekleri arasında yer alıyor..
Türkiye’nin de taraf olduğu Dünya
Ticaret Örgütü Ticaretin Kolaylaştı-

-Eylem planı kabul edildi
Toplantıda, “Ticaretin Kolaylaştırılması Türkiye Stratejisi ve Beş Yıllık Eylem Planı” (2018-2022) üzerinde son
revizyonlar yapılıp, anılan doküman
Genel Kurul tarafından onaylanarak
kabul edildi. Ayrıca, TOBB tarafından
hazırlıkları tamamlanan Ticaretin
Kolaylaştırılması Kurulu İnternet
Sitesi’nin tanıtımı yapıldı.
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Slovakya Heyeti, KSO’yu ziyaret etti
Slovakya Heyeti, 14 Mart 2018’de Kocaeli Sanayi Odası’nı ziyaeret etti.

S

lovakya’nın
İstanbul
Başkonsolosluğu Ticaret Ataşesi
Marian Veres liderliğindeki Slovak
işadamlarından oluşan bir delegasyon, 14
Mart 2018 tarihinde Kocaeli Sanayi Odası’nı
ziyaret etti. Heyete, KSO Genel Sekreter
Yardımcısı M. Egemen Mert tarafından
Kocaeli sanayisi hakkında bilgi verildi.
Heyet, programı kapsamında, KOSBAŞ’ı da
(Kocaeli Serbest Bölgesi) ziyaret etti.

İzocam, önümüzdeki 5 yıl içinde
100 milyon dolarlık yatırım planlıyor
2017 yılının son 3 çeyreğinde bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde
30’a yakın ciro artışı gerçekleştiren İzocam, önümüzdeki 5 yıl içinde 100 milyon dolarlık yatırım yapmayı hedefliyor.

İ

zocam, 2017 yılının son 3 çeyreğinde bir önceki yılın
aynı dönemine kıyasla yüzde 30’a yakın bir ciro
artışı gerçekleştirdi.2017 sonuçlarını değerlendiren
İzocam Genel Direktörü Levent Gökçe önümüzdeki dönem
ile ilgili hedefleri 5 yıl içinde 100 milyon dolar tutarında
yatırım olarak açıkladı.
İzocam Yönetim Kurulu Başkanı François-Xavier
Moser ise Türkiye’deki yalıtım pazarının potansiyelinin çok
yüksek olduğunu belirterek, İzocam’ın da bu potansiyeli

en iyi şekilde gerçekleştireceğine inandığını belirtti.
Dünyadaki ve Türkiye’deki trendleri değerlendiren
İzocam Genel Direktörü Levent Gökçe, Türkiye’deki
yalıtım sektörünün uzun vadede sadece kentsel dönüşüm
ekseninde değil, renovasyon gibi diğer alanlarda da
gelişeceğinin altını çizdi. Gökçe, sektörün katma değeri
yüksek ürün ve uygulamalara ihtiyacının olduğunu
belirtti.

- Yılın son 3 çeyreğinde ciro artışı yüzde 30

2017 yılının ilk 3 ayında fabrikalardaki revizyon
çalışmasının ardından yılın son 3 çeyreğinde; bir önceki
yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 30’a yakın bir ciro artışı
gerçekleştirdiklerini belirten Levent Gökçe; yeni hedeflerle
ilgili olarak şunları söyledi:
“5 sene içinde 100 milyon dolar tutarında yatırım
yapmayı planlıyoruz. Yeni organizasyon yapımız, Ar-Ge
stratejimiz ve planlarımızla yeni hedeflerimize hazırız.
Başarının kendisi kadar, sürekliliğinin de son derece önemli
olduğuna inanıyoruz. Bunu da ancak yeni inovasyonlara
kolayca uyum sağlayarak gerçekleştirebiliriz. Yalıtım
sektöründe yeni trendleri öngörebilmeli ve enerji tüketimi
düşük binalar, multi konfor binalar gibi yeni eğilimlere
ağırlık vermeliyiz.”
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Hyundai, ‘Kona’ ve ‘i30 Fastback’
modelleri ile tasarım ödülü aldı
Hyundai KONA ve i30 Fastback, IF Design’da yılın en iyi tasarımı ödülününe
layık görüldü.

H

yundai,
Nisan
ayında
Türkiye'de satışa sunmayı
planladığı B-SUV modeli
KONA ve C segmentindeki modeli i30’un
Fastback versiyonuyla uluslararası IF
Design Tasarım Ödüllerinin sahibi oldu.
Bu önemli ödüle iki modeliyle sahip
olan Hyundai, otomotiv kategorisinde
böylelikle tüm ödülleri almış oldu.
Geçtiğimiz yıl beş kapılı Hatchback
versiyonuyla da aynı ödülü kazanan i30,
bu kez de beş kapılı coupe formundaki
Fastback ile ikinci kez aynı ödülün
sahibi oldu.
Hyundai Avrupa Tasarım Merkezi
Baş Tasarımcısı Thomas Bürkle,
bu başarıyla ilgili olarak “Hyundai,
endüstrinin önde gelen tasarım ödül
organizasyonlarından birini bir kez
daha kazanmanın haklı gururunu
yaşıyor. Bizim için son derece önemli
olan bu birincilikler, tasarıma karşı
olan yaklaşımımızı ve dizaynlarımızı
geliştirme konusundaki kararlılığımızı
kanıtlamış oluyor. i30 Fastback, klasik
ve duygusal tasarımı birleştiren gerçek
bir trendsetter. KONA ise başarılı SUV
ürünlerimiz için markaya yepyeni bir
tasarım kimliği kazandırdı” dedi.
IF Tasarım Ödülleri, 1953 yılından
bu yana düzenlenerek, uluslararası
anlamda bir değer taşıyor. Hyundai
Motor Company, 2015 yılında i20,
2016 yılında Tucson ve 2017 yılında da
Yeni Nesil i30 ile iF Tasarım Ödülünü
kazanmıştı.

Hyundai Fastback

Hyundai Kona

Etkinliğin basın sponsoru
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14 Mart Tıp Bayramı etkinliklerinde konuştu...

Vali Aksoy: 27 hastane, 3.3 bin hekim, 19.2 bin
çalışan ve 4.3 bin yatak ile hizmet veriyoruz

Vali Aksoy:
“Türkiye Cumhuriyetinin
kuruluşunda ve kurtuluşa
giden yolda tıp verilerinin
çok önemli çalışmaları ve
katkıları var. Özellikle Cumhuriyetimizin kuruluşundan
sonra ülkenin gelişmesi ve
kalkınmasında hekimlerimizin yaptığı çalışmaları
yakından bilen bir kişiyim.
Bizler de Kaymakamlık
yaptığımız dönemlerde
Anadolu’nun en uç noktalarında hekimlerimizin orada
yaşayan insanlara sağlık
hizmeti götürme noktasındaki gayretlerini yakından
bilen bir kişi olarak, bu
hakkınızı da teslim etmek
durumdayız.”
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Kocaeli Üniversitesi ve Kocaeli
Tabipler Odası tarafından düzenlenen
14 Mart Tıp Bayramı programı Kocaeli
Valisi Hüseyin Aksoy’un katılımıyla
gerçekleştirildi.
Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi
konferans salonunda düzenlenen
programa; Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu,
Kocaeli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr.
Sadettin Hülagü, İl Jandarma Alay Komutanı Jandarma Albay Osman Aslan,
Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Zafer
Utkan, Tıp Fakültesi Başhekimi Prof.
Dr. Zafer Cantürk, Rektör Yardımcıları,
Kocaeli Tabipler Odası Başkanı Prof.
Dr. Aynur Karadenizli, bölüm dekanları,
öğretim üyeleri ve öğrenciler katıldı.
Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın
okunduğu törende Tıp Fakültesi
öğrencilerinden Uğur Pelin Pehlivan,
Tabipler Odası Başkanı Prof. Dr. Aynur
Karadenizli, Tıp Fakültesi Dekanı Prof.
Dr. Zafer Utkan, KOÜ Rektörü Prof. Sadettin Hülagü ve Büyükşehir Belediye
Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu’nun
konuşmalarından sonra Vali Hüseyin
Aksoy söz aldı. Aksoy konuşmasında

“14 Mart Tıp Bayramı münasebetiyle
sizlerle beraber olmaktan büyük bir
memnuniyet duyduğumu ifade ediyor,
14 Mart Tıp Bayramınızı kutluyorum.
-Hekimlerin gayretini biliyorum
Türkiye Cumhuriyetinin kuruluşunda ve kurtuluşa giden yolda Tıp
verilerinin çok önemli çalışmaları ve
katkıları var. Özellikle Cumhuriyetimizin kuruluşundan sonra ülkenin gelişmesi ve kalkınmasında hekimlerimizin
yaptığı çalışmaları yakından bilen bir
kişiyim. Bizler de Kaymakamlık yaptığımız dönemlerde Anadolu’nun en uç
noktalarında hekimlerimizin orada yaşayan insanlara sağlık hizmeti götürme noktasındaki gayretlerini yakından
bilen bir kişi olarak, bu hakkınızı da
teslim etmek durumdayız.
Zaman zaman yolu, zaman zaman
uygun ortamı olmayan noktalarda da
bu sağlık hizmetlerinin çok zor şartlarda, çok zor bir süreçte insanlarımıza
ulaştırıldığını biliyoruz. Türkiye’nin
bir çok alandaki imkanları da daha iyi
bir noktaya geldi. Türkiye’nin de son

						

yıllarda sağlık hizmetlerinde çok önemli gelişmeler oldu. Halka sunulan Sağlık
hizmetlerinin daha iyi bir noktaya gelmesi
konusunda önemli mesafeler kat edildi.
Bu kapsamda Türkiye ile birlikte
Kocaeli’nde de Sağlık hizmetlerinde önemli
gelişmelerin olduğunu hepimiz çok yakından biliyor ve takip ediyoruz. Kocaeli’ne
baktığımızda Kocaeli’nde toplamda 27
hastanede vatandaşlarımıza sağlık hizmeti
sunuluyor. Bunun 11’i Üniversite hastanemizle birlikte kamu hastanesi, 16’sı
Özel Hastane ve toplam yatak sayısına
baktığımızda da 4329 yatak kapasitesi ile
Kocaeli’nde sağlık hizmetleri daha farklı bir
noktaya doğru taşınıyor. Toplamda 3336
hekimimiz bu sağlık hizmetlerini sunuyor
ve sağlık çalışanlarına da baktığımızda
bütün boyutlarıyla 19286 sağlık çalışanı da
Kocaeli’nde sağlık hizmeti almak isteyen
insanlarımıza bu hizmeti sunuyor.
Sadece Kocaeli’ndeki halkımıza bu
sağlık hizmeti sunulmuyor, Kocaeli dışından da hatta yurt dışından da buraya sağlık
hizmeti almaya gelen insanların varlığını
biliyorum. Bu yönüyle baktığımızda Kocaeli
bir sağlık turizmi yönüyle de önümüzdeki
süreçte daha farklı bir noktaya kendisini
taşıyor ve geliştiriyor.
Gerek Üniversite hastanemiz gerekse Sağlık Bakanlığımıza bağlı ve diğer
hastanelerde, başka bölgelerden buraya
insanların tedavi olma amacıyla gelmesi
bakımından çok önemli uygun bir ortamı
buradan yararlanmak isteyen kişilere sunmak fırsatını veriyor.
Değerli katılımcılar, özellikle sağlık
hizmetleri büyük önem taşıyor. Çok sıkıntılı
anda, vatandaşlarımıza sunulan sağlık hizmetleriyle onları rahatlatan, onları yeniden
sağlığına kavuşmasında katkı sunan sağlık
çalışanlarımıza bu özel günde teşekkür
etmek istiyorum. Özellikle bu dönemde ve
bu süreçte sağlık çalışanlarımıza şiddet
konusunun konuşulması kabul edilebilir
değildir. Hiçbir gerekçeyle de bunu izah etmek mümkün değildir. Bu anlamda bunun
son bulmasını hepimizde arzu ediyoruz ve
bununla ilgili de kamuoyunda bir duyarlılığın oluşması noktasında da hep beraber bu
çalışmayı sürdürmekte kararlıyız. Bunu hiçbir şekilde kabul etmemiz ve izah etmemiz
mümkün değildir.
Ben bu anlamlı günde 14 Mart Tıp Bayramında yaşamını kaybetmiş tüm hekimlerimizi Rahmetle anıyorum, emeklilere
sağlıklı huzur bir ömür diliyorum, görevde
olanlara da başarılı bir çalışma süreci temenni ediyorum. Hepinizi sevgi ve saygıyla
selamlıyorum.
Konuşmaların ardından meslek 25, 40
ve 50 yılını tamamlayan doktorlara plaketleri Vali Aksoy ve protokol üyeleri tarafından verildi.

[panel ►

GOSB’da ‘arabuluculuk’
paneli yapıldı

Adalet Bakanlığı Arabuluculuk Dairesi Başkanlığı,
Gebze Cumhuriyet Başsavcılığı ve Gebze Organize Sanayi
Bölgesinin işbirliğinde “İş
Mahkemeleri Kanununun
Getirdiği Yenilikler ve Arabuluculuk” konulu panel, Kocaeli
Valisi Sayın Hüseyin Aksoy’un
katılımlarıyla gerçekleştirildi.
Gebze Organize Sanayi
Bölgesi Konferans Salonunda
gerçekleştirilen panele; Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy’un
yanısıra, Kocaeli Cumhuriyet
Başsavcısı Mehmet Ali Kurt,
Gebze Kaymakamı Mustafa Güler, Gebze Cumhuriyet
Başsavcısı Cemil Kuyu, Gebze
Adalet Komisyonu Başkanı
Serdar Murat Yüksel, Kocaeli
Sanayi Odası Başkanı Ayhan
Zeytinoğlu, Gebze Ticaret
Odası Başkanı Nail Çiler ve
çok sayıda sanayici katıldı.
Gebze Organize Sanayi
Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Vahit Yıldırım ve Başkan
Vekili Ümit Şişmanoğlu’nun ev
sahipliği yaptığı panel, saygı
duruşu ve İstiklal Marşı’nın
okunması ile başladı.
Programda, Gebze Cumhuriyet Başsavcısı Cemil
Kuyu’nun konuşmasının ardından birinci oturumda, Marmara Üniversitesi Öğretim
Üyesi Prof. Dr. Talat Canbolat
arabuluculuk uygulamaları ile
ilgili bir sunum gerçekleştirdi.
Panelin ikinci oturumunda

ise Adalet Bakanlığı Hukuk
İşleri Genel Müdürlüğü Arabuluculuk Dairesi Başkanı Hakan
Öztatar bir konuşma gerçekleştirdi. Panel konuşmacılarının ardından Gebze Organize Sanayi Bölgesi Yönetim
Kurulu Başkanı Vahit Yıldırım
söz aldı.
-Aksoy: İşveren ve işçiye
büyük katkı sağlar
Vali Hüseyin Aksoy seminerin ardından yaptığı konuşmasında;
“Bu kanun gerçekten
önemli bir kanun ve bu kanunun uygulanmasında biran
önce mesafe almak adına bu
toplantı büyük önem taşıyor.
Mahkemelere gidilmeden arabuluculuk sistemiyle çözüm
üretilmesi hem işveren, hem
de işçimiz için büyük katkılar
sağlayacaktır. Bu anlamda
Gebze Cumhuriyet Başsavcılığımızın organizasyonunda
Adalet Bakanlığımızın katkıları, Gebze Organize Sanayi
Bölgemizin imkanlarıyla
bu çalışma gerçekleştirildi.
Katılımcılara ve katkı sunan
herkese teşekkür ediyorum.”
dedi. Vali Hüseyin Aksoy ile
GOSB Yönetim Kurulu Başkanı Vahit Yıldırım tarafından,
katılımlarından dolayı Adalet
Bakanlığı Hukuk İşleri Genel
Müdürlüğü Arabuluculuk Dairesi Başkanı Hakan Öztatar’a
plaket takdim edildi.
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[işletme ►

Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu

Teksan Jeneratör’ü ziyaret etti

Türk Dünyası Belediyeler Birliği
(TDBB) ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu,
Başiskele’de kurulu olan ve 24 yılı aşkın
süredir faaliyetlerini sürdüren Teksan
Jeneratör Fabrikasını ziyaret etti.
Türkiye’nin dört bir yanında dokuz
bölge müdürlüğü ve 16 bayisi ile 120’yi
aşkın ülkeye ihracat gerçekleştiren Teksan Jeneratör çalışanlarıyla
öğlen yemeğinde buluşan Başkan
Karaosmanoğlu’na, Yönetim Kurulu
Başkanı Özdemir Ata, Genel Müdür
Yunus Teksan ve Fabrika Müdürü
Emrullah Kaymaz’ın yanı sıra Başiskele
Belediye Başkanı Hüseyin Ayaz ile AK
Parti İlçe Başkanı Dr. Şahin Talus eşlik
etti.
-GELİŞMİŞ BİR ÜLKE BIRAKMAMIZA
SEBEP OLACAKTIR
Türkiye genelindeki üretim merkezlerinde toplam 600 çalışanı bulunan
TEKSAN Jeneratörün üretim hatlarını
gezen ve detaylı bilgi alan Başkan
Karaosmanoğlu, “İşçi kardeşlerimizin
yaptığı üretim, ülkemize ve kentimize
kattığı artı değer, yarınlarımız olan
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çocuklarımıza çok daha modern ve
gelişmiş bir ülke bırakmamıza sebep
olacaktır. Herkesin vazifesini layıkıyla
yerine getirdiği bir toplum, zengin,
müreffeh ve huzurlu toplumdur” açıklamasını yaptı.
-BİR KOCAELİLİ OLARAK BENİ
GURURLANDIRIYOR”
Emekçilerle birlikte bu güzel
ortamda bir arada bulunmak, aşlarını
ve sularını paylaşmaktan dolayı çok
memnun olduğunu belirten Başkan
Karaosmanoğlu, “1994 yılından beri
ülkemizin önemli ihtiyacını karşılayan
ve Türkiye’mize önemli miktarda döviz
kazandıran bu önemli tesisin bugün
ulaştığı seviyeyi görmek, her şeyden
önce bir Kocaelili olarak beni gururlandırıyor” diye konuştu.
-HİZMET GÖTÜRMEK İÇİN
KENDİMİZLE YARIŞIYORUZ”
“Vatanını en çok seven kişi, vazifesini en iyi yerine getiren kişidir” vurgusu
da yapan Karaosmanoğlu, “Biz de
Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı
seçildiğimiz günden bu yana baş-

kanlık vazifemizi en iyi şekilde yerine
getirmeye gayret ediyoruz. Yıllarca
kaderine terk edilmiş ve ihmal edilmiş
Başiskele bölgemiz başta olmak üzere
Kocaeli’nin tamamına, her bir köyüne
her bir mahallesine hizmet götürmek
için kendimizle yarışıyoruz. Çok şükür
bunun karşılığını da gördük. Gerek
Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından
defalarca Türkiye’ye örnek ve model
olarak gösterildik, teşekkürler aldık.
Gerekse de hemşehrilerimiz girdiğimiz
her seçimde bize olan teveccühünü artırarak desteğini sürdürdü, sürdürmeye
devam ediyor” ifadelerini sarf etti.
-TÜRKİYE’YE KATKI SUNAN
YATIRIMCIYA TEŞEKKÜR EDİYORUM
“Göreve geldiğimiz tarihten bugüne
kadar kentteki her vatandaşımızın
fikrine ve talebine verdiğimiz önemi
işyerlerine, fabrikalara ve diğer bütün
kuruluşlara da verdik” diyen Kocaeli
Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, “Her fırsatta
üretim merkezlerimizi ziyaret ederek
belediyemizi ilgilendiren konularda
ne gerekiyorsa yasalar çerçevesinde
yaptık. Bu şekilde hizmetlerimizi kent
geneline yayarak vatandaşlarımız
için hayatı kolaylaştıracak çalışmaları
hayata geçirdik, geçiriyoruz. Üretime ve
istihdama katkı sunan, güçlü ve gelişen
Türkiye’ye katkı sunan işverenlerimize
çok teşekkür ediyorum. Rabbim emekçi
kardeşlerimize sağlık sıhhat versin.
Üretimin yanında yer alan ve büyük
Türkiye’nin oluşması için mücadele eden iş dünyamızın dünyanın her
noktasına ticaret gerçekleştirmesi için
başarılar diliyorum” diyerek sözlerini
tamamladı. Görüşme karşılıklı fikir
alışverişinin ardından sona erdi.

[sosyal sorumluluk ►

İzmit Soroptomist Kulübü heyeti

Bizimköy’ü ziyaret etti
İzmit Soroptomist Kulübü Başkanı Yelda Teker, 2.Başkan Nur Özdil, Program
Direktörü Fidel Başol, Yardımcısı Nursen Şenol, Muhasip Nur Acun ve İletişim
Uzmanı Gonca Karaalp ile birlikte; Bizimköy Engelliler Üretim Merkezi’ni
ziyaret ettiler.

İ

zmit Soroptomist Kulübü, Kocaeli Sanayi Odası'nın
sosyal sorumluluk projesi olan Bizimköy Engelliler
Üretim Merkezi'ni ziyaret ettiler. Bizimköy Engelliler
Üretim Merkezi Vakfı Genel Müdürü Hüsnü Bayraktar’dan
Merkez hakkında bilgi alan İzmit Soroptomist Kulübü

Bayanlar

ile

birlikte

yemek

yediler.

Daha

sonra

Başkanı Yelda Teker ve Yönetim Kurulu üyeleri Engelli

İletişim sorumlusu Gonca Karaalp kısa bir konuşma
gerçekleştirerek, çalışma hayatının öneminden söz etti.
İzmit Soroptomist Kulübü üyeleri Bizimköy Engelliler
Üretim Merkezi çalışanlarına birer hediye de sundular.
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[çevre ►

Şahabettin Bilgisu Çevre Ödülleri için
son başvuru 13 Nisan 2018
Kocaeli Sanayi Odası (KSO) Yönetim Kurulu Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, 'Çevre Ödülleri’ni
markalaştırarak Türkiye geneline yaymak istediklerini söyledi.

T

ürkiye’de ilk kez Kocaeli Sanayi Odası tarafından
1995 yılından itibaren çevrenin korunmasına ve
gelişmesine katkıda bulunmak ve çevreye, topluma katkıları olan kuruluşları desteklemek amacıyla gerçekleştirilmeye başlanan Kocaeli Sanayi Odası Şahabettin
Bilgisu Çevre Ödülleri’nin bu yıl 24.’sü düzenlenecek. “Ödül
organizasyonu ve Atıklar Orman Olsun Kampanyası” hakkında Sanayi Odası’nda bir basın toplantısı düzenleyen
KSO Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, “Hedefimiz bu yıl organizasyonu Türkiye genelinde yaygınlaştırarak bilinirliğini
arttırmak” dedi.

- 2017 yılında 28 firma başvuruda bulundu

KSO Başkanı Ayhan Zeytinoğlu; “Öncelikle bir çevre ödülünü Sanayi Odası olarak sürdürülebilir bir şekilde yıllardır
vermekten ve bu organizasyona ev sahipliği yapmaktan
memnuniyet duyduğumu ifade etmek isterim. 1995 yılında
başladığımız Çevre Ödülleri Organizasyonunu 1998 yılından itibaren civar iller ve 1999 yılından sonra ise Marmara
Bölgesi’nde yer alan illeri kapsayan Türkiye’nin en büyük
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sanayi kuruluşlarının faaliyet gösterdiği bir bölgede düzenledik. 2003 yılından itibaren ödüle başvuran işletmeler
“Büyük Ölçekli İşletme” ve “Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletme (KOBİ)” olmak üzere iki kategoride değerlendirmeye
başladık. 2014 yılından itibaren Büyük ölçekli firma ve KOBİ
kategorisinde Çevre Ödüllerinin yanı sıra alınan başvuruların yeterli olduğu sektörlerde sektör ödülü de vermeye
başladık. 2015 yılında ödül organizasyonunun düzenlendiği bölgeyi genişleterek organizasyonu Türkiye geneline
açtık. Ödül organizasyonuna il dışından gelen başvuruların ve ödülün marka değerinin giderek arttığını başvuru sayılarından görüyoruz. 2017 yılında ödül organizasyonuna
başvuran 28 firmanın 10 tanesi İstanbul, Sakarya, Yalova,
Bursa, Tekirdağ, Eskişehir, Manisa ve Batman gibi Kocaeli
dışındaki İllerdendir.” şeklinde konuştu.

- Çevre ve Şehircilik Bakanı gelecek

Şahabettin Bilgisu Çevre Ödülleri’nin bu yıl 24.’sünün
düzenleneceğini söyleyen Zeytinoğlu, “Başvurular başlamış olup, son başvuru 13 Nisan 2018 tarihidir. Çevre Ödül-

leri Töreni organizasyonunu ise her yıl olduğu gibi bu
yılda Çevre ve Şehircilik Bakanımızın katılımı ile gerçekleştirilmesi planlanmaktadır” değerlendirmesinde
bulundu.
Zeytinoğlu yaptığı basın toplantısında bu konuya
da değinerek, “Hem doğayı koruyan hem de e-atıkları
(atık elektrikli ve elektronik eşya) ekonomiye kazandıran bu kampanyayı gerçekleştiren ELDAY’ı kutluyorum. Atık elektronik ve elektrikli eşyalar geri dönüşüm
zincirine katılmadığı zaman hem ülke ekonomisi için
büyük bir kayıp hem de doğa için ciddi bir tehdit oluşturuyor. Toplumda bu konuda farkındalık yaratmak
için ELDAY tarafından Orman ve Su İşleri Bakanlığı’nın
desteğiyle geçtiğimiz Kasım ayında “Atıklar Orman
Olsun” kampanyasını hayata geçirdi. Başarıyla süren
kampanyamızın Kocaeli Sanayi Odası’nın da desteğiyle
daha da büyüyeceğine inanıyorum. Biz de KSO olarak
üzerimize düşeni yapmak için “Atıklar Orman Olsun”
diyoruz. Bu kapsamda AEEE’lerin geri dönüşüme ilişkin farkındalık yaratmak için seminerler düzenlemeyi, 14 ayrı organize sanayi bölgemizi de toplama günü
için bilgilendirerek atık miktarını artıracak faaliyetler
gerçekleştirmeyi planlıyoruz. E-atıklarla şehrimize
yakışacak bir orman oluşturmak için elimizden geleni yapacağız. Sanayinin kalbinin attığı Kocaeli’nde 300
ton atık hedefimizi yakalayacağımızı hatta bu rakamın
üzerine de çıkabileceğimizi düşünüyoruz.” dedi.

- 2017 yılında ödül alan işletmeler:
Büyük ölçekli işletme kategorisi ödülleri
KİMYA sektörü çevre ödülü

Procter & Gamble Tüketim Malları San. AŞ.

AĞAÇ VE AĞAÇ ÜRÜNLERİ sektörü çevre
ödülü
Yıldız Entegre Ağaç San. ve Tic. AŞ. Manisa Fab.

METAL sektörü çevre ödülü

Gazi Metal Mam. San. ve Tic. AŞ. Sakarya Fabrikası

OTOMOTİV VE YAN SAN.sektörü çevre ödülü
Ford Otomotiv Sanayi AŞ. Kocaeli Fabrikası

KARMA sektör çevre ödülü

Nuh Çimento San. AŞ.

- Organizasyondaki jüri üyeleri şöyledir:
1.
Kocaeli Sanayi Odası
2.
Kocaeli Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü
3.
Kocaeli Bilim Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü
4. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve
Kontrol Dairesi Başkanlığı
5.
İZAYDAŞ
6. TÜBİTAK MAM Çevre ve Temiz Üretim Enstitüsü
7.
Kocaeli Üniversitesi Çevre Müh. Bölümü
8. Uludağ Üniversitesi Çevre Müh. Bölümü
9. Sakarya Üniversitesi Çevre Müh. Bölümü
10. Gebze Teknik Üniversitesi Çevre Müh. Bölümü
11. Okan Üniversitesi
12. Gebze Organize Sanayi Bölgesi
13. TOSB Otomotiv Yan Sanayi İhtisas OSB
14. Tema Vakfı’nı temsilen kendi alanlarındaki uzman
kişilerden oluşmaktadır.

- İZAYDAŞ Ödülü

Çevre Ödülü alan kuruluş, 2 yıl süresince ödül logosunu

kurumsal iletişim çalışmalarının her aşamasında ücretsiz
kullanım hakkı elde eder.
Ödül alan işletmelere İZAYDAŞ’a verecekleri atıkları konusunda bir yıl boyunca İZAYDAŞ tarafından özel indirimler yapılır. Ayrıca; İZAYDAŞ, ilk elemeyi geçerek saha ziyaretine kalmaya hak kazanan işletmelere de bir yıl boyunca
özel indirimler uyguluyor.
KSO Başkanı Zeytinoğlu; Kocaeli Büyükşehir
Belediyesi’ne ve İZAYDAŞ’a ödül desteği nedeni ile teşekkür etti.

- Başvurular 13 Nisan’da sona eriyor

Bu yıl 24.sü düzenlenecek olan Şahabettin Bilgisu Çevre Ödülleri başvuruları başlamış olup, son başvuru tarihi
“13 Nisan 2018”dir.
Ödül yönetmeliğine ve başvuru formlarına http://kosano.org.tr/cevre-odulleri/ adresinden ulaşabilirsiniz. Çevre
Ödülleri organizasyonuna katılım şartları ve organizasyon
ile ilgili bilgiler yönetmelikte ayrıntılı olarak yer alıyor.
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TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Mandal
görevi Prof. Dr. Ergin’den devraldı

TÜBİTAK Başkanlığına atanan
Prof. Dr. Hasan Mandal, TÜBİTAK
Bilim Kurulu Toplantı Salonunda
yapılan, Bilim, Sanayi ve Teknoloji
Bakanı Faruk Özlü’nün de katıldığı törenle, görevi Prof. Dr. A. Arif
Ergin’den devraldı.
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, değişen koşullara,
taleplere ve ihtiyaçlara göre, Türkiye
Bilimsel ve Teknolojik Araştırma
Kurumunun (TÜBİTAK) yeniden yapılandırılmasının gündemde olduğunu
belirterek, “Araştırma geliştirme yaptıran, araştırma geliştirmeye odaklanmış, proje yürüten, esnek, çözüm
ortağı bir yapılanmaya gideceğiz.
TÜBİTAK’ın bütün birikimini, 2023
hedeflerimize bizi ulaştıracak olan
‘teknoloji atılımı’ için seferber edeceğiz. Bu süreçte vizyonumuz yerli,
hedeflerimiz küresel olacak” dedi.
Bakan Özlü, 2015 yılı haziran
ayından bu yana başkanlığı yürüten
Prof. Dr. Arif Ergin’e çalışmalarından
dolayı teşekkür etti.
Prof. Dr. Ergin’in genç yaşına
rağmen TÜBİTAK gibi çok yönlü
bir kurumu, başarılı biçimde idare
ettiğini ve Türk bilimine çok önemli
katkılarda bulunduğunu anlatan
Bakan Özlü, “Prof. Dr. Arif Ergin, bilim
insanı kimliği ve sahip olduğu insani
faziletlerle tüm birikimini TÜBİTAK
için seferber etmiştir, bundan sonra
da Türk bilimine ve Türk akademi
dünyasına uzun yıllar hizmet edecek,
kalıcı eserlere imza atacaktır” diye
konuştu.
Bakan Özlü, TÜBİTAK Başkanlığı
görevini devralan Prof. Dr. Mandal’ın

40 Kocaeli Odavizyon

da Prof. Dr. Ergin gibi Türk bilim
dünyasının önemli, seçkin üyelerinden biri olduğuna işaret ederek,
akademik eserleri, üniversitelerde
üstlendiği yönetici kimliği, Yüksek
Öğretim Kurulundaki başarılı çalışmalarıyla tanınan Prof. Dr. Mandal’ın
yeni görevinde de başarılı olacağına
inandığını dile getirdi.
- TÜBİTAK Bizim Gözbebeğimizdir
TÜBİTAK’ın bilim ve teknolojinin amiral gemisi olduğunun altını
çizen Bakan Özlü, “TÜBİTAK bizim
gözbebeğimizdir. Hayata geçirdiği
projelerle, her alanda Türk bilimine,
sanayisine ve teknolojisine verdiği
milli ve yerli destekle milletimizin ve
devletimizin hizmetinde olmuştur.
Türkiye’nin gücüne güç katan, kapılarını bilim insanlarına ve araştırmacılara ardına kadar açan, verdiği burslarla ve teşviklerle sayısız gencimize
umut olan TÜBİTAK, bundan sonra
da aynı misyon çerçevesinde yoluna
devam edecektir” dedi. Bakan
Özlü, değişen koşullara, taleplere
ve ihtiyaçlara göre TÜBİTAK’ın yeniden yapılandırılmasının gündemde
olduğuna dikkati çekerek, şöyle konuştu: “Daha az bürokrasi, daha çok
bilim kimliğinde bir TÜBİTAK oluşturacağız. Bilgi ve teknoloji üreten
bir Türkiye hayalimiz var. Araştırma
geliştirme yaptıran, araştırma geliştirmeye odaklanmış, proje yürüten,
esnek, çözüm ortağı bir yapılanmaya
gideceğiz. Bilim ve teknoloji politikaları ile sanayi politikalarını aynı
düzlemde ele alan, bunlar arasında
stratejik hedef birlikteliği oluşturan

bir bakış açısıyla hareket edeceğiz.
TÜBİTAK’ın bütün birikimini, 2023
hedeflerimize bizi ulaştıracak olan
‘teknoloji atılımı’ için seferber edeceğiz. Bu süreçte vizyonumuz yerli,
hedeflerimiz küresel olacak.”
Siyasette ve bürokraside üstlenilen görevlerin, milletin emaneti
olduğunu belirten Bakan Özlü, görev
değişimlerinin aynı zamanda bayrak ve hizmet yarışının da devamı
anlamına geldiğini vurguladı. Görevi
süresince çok çalışan, alın teri döken,
bilim dünyasının dertleriyle dertlenen, sevinciyle mutlu olan Prof. Dr.
Ergin’in bayrak yarışını başarıyla
tamamladığını kaydeden Bakan Özlü,
bundan sonra bayrağın, TÜBİTAK’ı
daha yukarı çıkarma, bilim ve teknoloji alanında yeni başarılara imza
atma sırasının, Prof. Dr. Mandal’da
olduğunu söyledi. Bakan Özlü, Prof.
Dr. Ergin ile bakanlıkta yakın çalışmaya, tecrübelerinden faydalanmaya devam edeceklerine değinerek,
görev değişiminin TÜBİTAK ve bilim
dünyası için hayırlar getirmesini
diledi.
-Ülkenin Öncelikleri ve İhtiyaçları
İçin Çalışacağız”
TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan
Mandal da 1989 yılında TÜBİTAK’tan
doktora bursu aldığını, kurumda çeşitli pozisyonlarda görevler üstlendiğini, teşvik ve bilim ödüllerine layık
görüldüğünü anlattı.
Küresel rekabet ortamında bilgiye
olan ihtiyacın arttığına ve bilgiye
erişim yöntemlerinin de farklılaştığına işaret eden Prof. Dr. Mandal,
“Ülkemizin küresel rekabet ortamında başta 2023 yılı hedefleri ve 11.
Kalkınma Planı olmak üzere kısa, orta
ve uzun vadeli hedeflere ulaşmada
özellikle de bulunduğumuz koşullar dikkate alındığında bilgi ve bilim
temelinde yerli ve milli teknolojimizi
geliştirmek daha da önem kazanmaktadır. Bu da ancak her düzeyde
nitelikli bilgi üretimi ve nitelikli insan
kaynağının geliştirilmesiyle mümkün
olacaktır” diye konuştu.
Prof. Dr. Mandal, TÜBİTAK’ın
görev tanımı kapsamındaki süreç ve
desteklere olan ihtiyacın her düzeyde daha da artacağının altını çizerek,
“TÜBİTAK, bu kapsamda süreçlerini

					

gözden geçirerek ve gerektiğinde
yenileyerek bu ihtiyaca karşılık
verecektir. TÜBİTAK’ın daha önce
olduğu gibi bundan sonra da
ülkemizin küresel rekabet ortamındaki öncelikleri ve ihtiyaçları
dahilinde birçok bilim insanına,
araştırmacıya, sanayiciye, girişimciye, öğrenciye ve ilgili tüm birey
ve kurumlara değmesi ve ülkemizin hedeflerine ulaşmasında
etkin ve verimli bir şekilde katkı
sunabilmesi için tüm gücümüzle
çalışacağız” dedi.
-TÜBİTAK Enstitülerinin Proje
Hacmi 8,3 Milyar Lira
Eski TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr.
A. Arif Ergin ise görevi boyunca,
başta 15 Temmuz olmak üzere
Türkiye’nin çok değişik ve çalkantılı bir dönemden geçtiğini söyledi.
Görevi devraldığında 4 bin 900
personeli olan TÜBİTAK’ı, 5 bin 26
kişiyle devrettiğini bildiren Prof.
Dr. Ergin, “15 Temmuz hain darbe
girişiminden sonra hatta ondan
önce de kurumun yaklaşık olarak
yüzde 23 personel değişimini
gerçekleştirdik.
FETÖ’nün en odak noktası
olduğu yerlerden birisi TÜBİTAK’tı,
bu değişimi gerçekleştirirken de
herhangi bir işimizin aksamamasına özen gösterdik” dedi.
Güneydoğudaki harekatlarda yerli
ve milli mühimmatlar kullanılmasının önemine işaret eden Prof.
Dr. Ergin, “15 Temmuz’dan önceki
dönemde TÜBİTAK Savunma
Sanayii Araştırma ve Geliştirme
Enstitüsü (SAGE) tarafından geliştirilen mühimmatın, envantere
alımında ve onların sanayileştirilmesinde de sıkıntılar yaşıyorduk.
Bugün itibarıyla açık kaynaklardan edindiğimiz bilgiyle hassas
güdüm kiti, kanatlı güdüm kiti,
nüfuz edici bomba gibi toplam 2
binin üzerinde mühimmatın Türk
Silahlı Kuvvetlerine teslim edilmişliği var. Dolayısıyla değişim,
TÜBİTAK’ın ve Türkiye’nin önünü
açan, bağımsızlığına yarayan bir
rehberlik görevini yerine getirdi”
diye konuştu. Prof. Dr. Ergin, bilim
teknoloji ve Ar-Ge kurumlarına
verilen yaklaşık 1,5-2 milyar lirayı,
Türkiye’nin Ar-Ge altyapısını
kuvvetlendirmek için devlet adına
dağıttıklarını anlatarak, TÜBİTAK
enstitülerinin proje hacminin
görevi devraldığında 4,6 milyar
lirayken, bugün 8,3 milyar liraya
ulaştığını aktardı.

[ödül ►

Sarten’e ihracatta 1.’lik ödülü

Türkiye’nin lider ambalaj üreticisi
Sarten, İstanbul Demir ve Demir Dışı
Metaller İhracatçıları Birliği (İDDMİB)
tarafından düzenlenen “İhracatın
Metalik Yıldızları” ödül töreninde
metal ambalaj kategorisinde birincilik
ödülünü kazandı.
Bu yıl 8’ncisi gerçekleşen İDDMİB
“İhracatın Metalik Yıldızları” ödül
töreninde, demir çelik eşya, alüminyum mutfak eşya, alüminyum inşaat
aksamı, metallerden kilitler, metal
mobilya, demir çelik döküm gibi 14
farklı kategoride 70 başarılı ihracatçı
firma ödüllerin sahibi oldu.
Metal ambalaj kategorisinde ödüle
layık görülen Sarten Yönetim Kurulu
Başkanı Zeki Sarıbekir, “Birincilik ödülünü geçtiğimiz senelerde olduğu gibi
bu senede aldığımız için son derece
mutluyuz. Bu ödülde emeği geçen
herkese teşekkür ederim. Bu başarının
ardında büyük bir emek ve sıkı çalışma
yatıyor” dedi.
Hedef 100 milyon dolar ihracat
Türkiye’den 80’in üzerinde ülkeye
ihracat gerçekleştirdiklerini vurgulayan Zeki Sarıbekir “2017 yılsonu
itibariyle 85 milyon dolar ihracat gerçekleştirdik. 2018’de ise hedefimiz 100
milyon dolar. İhracatımız ağırlıklı olarak Avrupa Birliği, Ortadoğu ve Kuzey
Afrika ülkelerine yönelik gerçekleşiyor.
Türkiye ve çevresinde, sürekli yatırımlarla büyüyen «lider ambalaj şirketi»
olmak vizyonuyla çalışmalarımızı ve
yatırımlarımızı sürdürüyoruz” dedi.
Ambalajın Süpermarketi “Sarten”
Sarten olarak konserve, yemeklik
yağ, zirai ilaç, madeni yağ, boya ve
kozmetik gibi birçok farklı sektörlere
sağlıklı ve kaliteli metal ve plastik
ambalaj üretimi yaptıklarını aktaran
Sarıbekir, “Sarten’i, “Ambalajın Süpermarketi” olarak konumlandırıyoruz.
Bu sloganı, ambalajla ilgili her ihtiyacı

kaliteli, hızlı ve uygun fiyatla sektörün
beğenisine sunma misyonumuzun
uzantısı olarak kurumsal olarak attığımız her adıma yansıtıyoruz. Sürekli,
maliyet düşürücü projeler, otomasyona yönelik yatırımlar, ihtiyaç duyulan
yeni alanlarda kapasite artışları ve
yeni fabrika yatırımları gibi birçok
alanda çalışmalarımızı sürdürüyoruz.
1972 yılında Çorlu’da başlayan serüvenimiz; bugün Türkiye’de Silivri, Gebze,
Gemlik, Karacabey, Manisa, Ayvalık ve
Adana’da, yurt dışında ise Bulgaristan,
Rusya ve Hollanda’da olmak üzere
18 fabrikamız ile devam ediyor.” diye
açıkladı.
Sarten Ambalaj Hakkında
Temelleri 1972 yılında Çorlu’da
atılan Sarten Ambalaj 46 yıllık deneyimiyle bugün Türkiye’nin lider ambalaj
üreticisi konumundadır. Yurtiçi ve
yurtdışında toplam 18 fabrikası bulunan Sarten, Türkiye’de Silivri, Gebze,
Karacabey, Gemlik, Manisa, Ayvalık ve
Adana’da 15, yurtdışında ise Bulgaristan, Rusya ve Hollanda’da 3 fabrikası
ile faaliyetlerine devam etmektedir.
Sarten, endüstriyel ürünler, gıda,
içecek, boya ve kozmetik ürünlerine
uzanan geniş bir yelpazede metal ve
plastik ambalaj üretimi yapmaktadır.
Müşterilerine en hızlı şekilde, en kaliteli
ürünü uygun fiyata sunmak misyonuyla hareket eden Sarten, yaklaşık 80
ülkeye ihracat gerçekleştirmektedir.
Sarten inovasyon odaklı çalışmaları
kapsamında Ar-Ge yatırımlarına sürdürülebilir bir şekilde devam etmektedir.
Silivri yerleşkesinde bulunan ve Mart
2017 tarihinde Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’ndan onay alan “Sarten
Ar-Ge Merkezi” ambalaj sektörünün ilk
Ar-Ge merkezi olma özelliğine sahiptir.
2015 yılında dünyanın en büyük
yatırım şirketlerinden Japonya merkezli Mitsui, Sarten’in yüzde 15 ortağı
olmuştur
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“Atıklar Orman Olsun” kampanyası
ile Kocaeli’ne 11 bin ağaç dikilecek
ELDAY, Orman Bakanlığı’nın desteği ve Kocaeli Sanayi Odası işbirliğiyle hayata geçirilen
“Atıklar Orman Olsun” kampanyasıyla Kocaeli’nde 11 bin ağaçlık bir hatıra ormanı
oluşturulması hedefleniyor.

E

LDAY, Orman Bakanlığı’nın desteği ve Kocaeli
Sanayi Odası işbirliğiyle hayata geçirilen “Atıklar
Orman Olsun” kampanyası, e-atıkların geri dönüşümünü teşvik ediyor. Bu önemli kampanyaya tam destek verdiklerini söyleyen Kocaeli Yönetim Kurulu Başkanı
Ayhan Zeytinoğlu, “Hem doğayı koruyan hem de e-atıkları ekonomiye kazandıran bu kampanyayı gerçekleştiren
ELDAY’ı kutluyorum” dedi.
Bugüne kadar 15 bin tondan fazla atık elektrikli ve elektronik eşyayı (AEEE) geri dönüşüm ile Türkiye ekonomisine
kazandıran ELDAY’ın sürdürülebilir sağlıklı çevre ve top-
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lum hedefiyle hayata geçirdiği “Atıklar Orman Olsun” kampanyasında artık Kocaeli de var. Mart ayı itibarıyla projeye
dahil olan Kocaeli Sanayi Odası (KSO), e-atıkların geri dönüşüme kazandırılması için ELDAY’a önemli bir destek veriyor. Proje çerçevesinde bir yılda 300 ton atık toplanması
ve 11 bin ağaç dikilmesi hedefleniyor.
“Atıklar Orman Olsun” kampanyasına destek vermek
isteyenler, www.atiklarormanolsun.com adresinden bulunduğu şehri seçerek veya çağrı merkezini arayarak evsel
elektrik elektronik eşya atıklarıyla yeni ormanlara hayat
verebilecek.

[sempozyum ►

“Proses Emniyeti Sempozyumu ve
Sergisi” 14 - 15 Mayıs’ta
Kocaeli Sanayi Odası Koordinatörlüğünde Organize Edilecek “Proses Emniyeti
Sempozyumu ve Sergisi”nin ilk Düzenleme Kurulu Toplantısı Yapıldı.

K

ocaeli Sanayi Odası (KSO), SEVESO ve ATEX Direktifleri ile İş Sağlığı ve Güvenliği konularında bugüne kadar birçok çalışmaya imza attı. Bu çalışmalarını 14-15 Mayıs tarihleri arasında düzenlenecek olan
“Proses Emniyeti Sempozyumu ve Sergisi” ile taçlandırmak
isteyen oda yönetimi, sempozyumun ilk Düzenleme Kurulu Toplantısı’nı da gerçekleştirdi. Geniş katılımlı toplantıya
bakanlıklar, il müdürlükleri, üniversiteler, odalar ve özel
sektörden üst düzey temsilciler katıldı.
Düzenleme Kurulu Toplantısı’nın açılışını yapan KSO
Genel Sekreteri Memet B. Turabi konuşmasında, “Ülke
Kimya sanayinin %27’sini üreten ilimizde çevre ve iş sağlığı ve güvenliği konuları öncelikli meseleler arasında yer
almaktadır. Bugün gündemimizi oluşturan mevzuatlar
ile özellikle kimya sektöründe faaliyet gösteren tesislere
önemli yükümlülükler getirilmiştir.” dedi.
Konuyla ilgili olarak, KSO yönetim kurulu ve 9. ve 10.
Meslek Komiteleri’nin desteğiyle bugüne kadar birçok çalışma yaptıklarını kaydeden Turabi şöyle devam etti: “İlgili
Bakanlıklar ile işbirliği içinde birçok bilgilendirme toplantısı ve çalıştay düzenledik. AFAD işbirliği ile Odamızda 12
günlük kapsamlı bir SEVESO eğitimi organize ettik. Odamız
bünyesinde üyelerimize daha avantajlı hizmet sağlamak
amacı ile “SEVESO Destek Merkezi”ni kurduk. İlgili Bakanlıklar ve bürokratları ziyaret ederek üyelerimizden gelen
sorunları ve çözüm önerilerini aktardık, kamuoyu yaratmaya çalıştık. Bundan sonraki süreçte ise burada bir araya
gelmemizin de nedeni olan “Proses Emniyeti Sempozyumu
ve Sergisi”ni sizlerin de katkıları ile düzenleyeceğiz. Sempozyum konusunda Düzenleme Kurulu Üyeleri’nin desteklerini talep ediyoruz.”


Kimyasalların Yönetimi ve Kantitatif Risk Değerlendirmesi

Güvenlik Yönetim Sistemi

BKÖP / Güvenlik Raporunun Hazırlanması

Denetim Ve Uygulamalar
• ATEX Direktifleri

Patlayıcı Ortam Risk Değerlendirme

Patlayıcı Ortamların Sınıflandırılması

Ekipman Uygunluk Değerlendirme
• Sanayide Dijital Dönüşüm ve Proses Emniyeti
konuları işlenecektir.
“Proses Emniyeti Sempozyumu ve Sergisi” 14-15 Mayıs
2018 tarihlerinde The Green Park Pendik Hotel & Convention Center’da gerçekleştirilecek.

- Uluslararası bir sempozyum olacak

Toplantı; 9. Meslek Komitesi Başkanı Hasan Şerefhan’ın
“sempozyum yeri, takvimi, bildiri ve panel konu başlıkları,
programı, sempozyum kurulları, destekleyen kurum ve kuruluşlar ve sergi ve sponsorluk çalışmaları” konularını içeren sunumu ile devam etti. Düzenleme Kurulu Üyelerinin
sempozyum konusundaki görüş ve önerilerini alan Şerefhan, uluslararası misafirlerin de iştirak edeceği sempozyuma ilginin çok fazla olmasını beklediklerini belirtti.
Toplantıya; AFAD, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı,
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Kocaeli Bilim, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü, Kocaeli Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, İstanbul Sanayi Odası, TÜBİTAK MAM, Gebze Teknik
Üniversitesi, İZAYDAŞ, Türkiye Kimya Sanayicileri Derneği
Yetkilileri ve KSO 9. ve 10. Meslek Komitesi üyeleri iştirak
etti.
Sempozyumda;
• SEVESO Direktifi / Büyük Endüstriyel Kazaların Önlenmesi ve Etkilerinin Azaltılması
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Tübitak MAM’dan İzaydaş ziyareti
TÜBİTAK Marmara
Araştırma Merkezi Başkanı Prof. Dr. İbrahim
Kılıçaslan ve beraberindeki heyet İZAYDAŞ’ı
ziyaret etti. Genel
Müdür Muhammet
Saraç’ın ev sahipliği
yaptığı ziyarette enerji
sistemleri konusunda
görüş alışverişinde
bulunuldu.
ENERJİ SİSTEMLERİ
İZAYDAŞ Genel Müdürlüğü’nde
gerçekleşen ziyaret
programına, TÜBİTAK
MAM Başkanı Prof. Dr.
İbrahim Kılıçaslan, Enerji Enstitüsü
Müdürü Doç. Dr. Abdulkadir Balıkçı,
Enerji Enstitüsü Müdür Yardımcısı Dr.
Osman Okur katılırken, İZAYDAŞ Genel
Müdürü Muhammet Saraç, Teknik
Genel Müdür Yardımcısı İsmail Uludağ,
Yakma Tesisi Müdürü Şahan Dede
ve Proje Şefi Onur Uludağ ev sahibi
olarak yer aldı. TÜBİTAK MAM heyeti,

enerji sistemleri alanında yaptığı ArGe çalışmaları hakkında bilgi verirken
İZAYDAŞ ile alternatif enerji üretimi
alanında yeni projeler için görüş alışverişinde bulunuldu.
YENİ PROJELERE YEŞİL IŞIK
TÜBİTAK MAM Başkanı Prof. Dr.
İbrahim Kılıçaslan; MAM Enstitülerinin Ar-Ge çalışmalarının milli ürün-

lere dönüşerek
ekonomiye katkı
sağlaması için
çalıştıklarını belirterek İZAYDAŞ ile
ileriye dönük yeni
projeleri birlikte
yürütebileceklerini
kaydetti. İZAYDAŞ
Genel Müdürü
Muhammet Saraç
ise MAM Başkanı
Prof. Kılıçaslan ve
ekibinin ziyaretinden duyduğu
memnuniyeti
dile getirerek
İZAYDAŞ’ın enerji
üretim sistemleri
alanında geçmişten bugüne önemli bir
mesafe kat ettiğini anlattı. Saraç ayrıca, geçmiş yıllarda biyogaz entegre
enerji üretim tesisimizde olduğu gibi
şartların oluşması halinde TÜBİTAK
MAM ile yeni projelerde birlikte hareket etmekten gurur duyacaklarını belirtti. Ziyaretin sonunda günün anısına
karşılıklı hediye takdim edildi.

İzaydaş laboratuvarında yeni hedefler...
İZAYDAŞ, müşteri odaklı yaklaşımı,
hızlı ve kaliteli hizmet anlayışıyla son
yıllarda Laboratuvar faaliyetleri ile de
adından sıkça söz ettiriyor. Yeterlilik
testi hizmetlerinde sürekli kapsam
genişletme çalışmalarına devam eden
İZAYDAŞ Laboratuvarı, ISO Guide 80
standardına göre Kontrol Standart Materyali üretimi çalışmalarına da hızla
devam ediyor.
TECRÜBELİ HIZLI VE GÜVENİLİR
Atık analizleri konusundaki tecrübesini, modern ölçüm cihaz ve altyapı
olanakları ile birleştiren İZAYDAŞ Laboratuvarı uzman personeli ile hizmetlerini
hızlı ve güvenilir bir
biçimde sürdürüyor.
İZAYDAŞ Laboratuvarı, tecrübe ve birikimlerini sadece akredite
analiz hizmetleri ile
sınırlandırmıyor, tüm
numune alma taleplerine de 24 saat hizmet veriyor. İZAYDAŞ
Laboratuvarı ayrıca,
ISO 17034 standar-
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dından da akredite olarak Türkiye’de
referans materyal üretimi konusunda
yetki alan ilk laboratuvarlar arasında
yerini almanın gururunu yaşamayı
hedefliyor.
GÖZDEN GEÇİRME TOPLANTISI
ISO 17025 ve ISO 17043 standartlarına uygunluk belgelerine sahip olan
İZAYDAŞ Laboratuvarı, standartları
kapsamında düzenlenen Yönetimin
Gözden Geçirmesi toplantısını gerçekleştirildi. Her yıl olduğu gibi bu yılda
İZAYDAŞ Laboratuvarında yürütülen
faaliyetler, iyileştirmeler ve çalışma-

lar değerlendirilerek 2018 yılı çalışma
programının oluşturulması sağlandı.
STRATEJİK PLAN
Yapılan toplantıda kalite sitemleri
gerekliliklerinin yanı sıra laboratuvar
ve yeterlilik testi hizmetlerine ilişkin
tüm detaylar ayrıntılı bir şekilde ele
alındı. 2018 yılı için stratejik plan ortaya
konulurken izlenecek adımlara ilişkin
aksiyonlar, yatırımlar da planlandı.
SERTİFİKALI REFERANS MALZEME
ÜRETİMİ
İZAYDAŞ tüm kalite yönetim sistemlerini işinin bir
parçası olarak görürken Yönetimin
Gözden Geçirmesi
toplantısı kararları
içerisinde yer alan
Sertifikalı Referans
Malzeme üretimi
çalışmalarının da
yıl içerisinde ISO
17034 standardına
uygun bir şekilde
yürütülmesi planlandı.
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GOSB katılımcıları
Petro Yağ ve Kimyasallar’da bir araya geldiler
GOSB Katılımcıları, Petro Yağ ve
Kimyasallar San. ve Tic. A.Ş.’nde bir
araya geldi.
Her ay bir GOSB katılımcısının tesisinde gerçekleştirilen Sanayici Sohbetleri toplantılarının 2018 yılı ikinci
toplantısı, Petro Yağ ve Kimyasallar
San. ve Tic. A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi
Serra Soysal Koyuncu’nun ev sahipliğinde gerçekleştirildi.
Toplantıya, Gebze Organize Sanayi
Bölgesi’nde faaliyet gösteren firmaların temsilcilerinin yanısıra, Bilim,
Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü İlhan
Aydın, Gebze Ticaret Odası Başkanı
Nail Çiler, Gebze Teknik Üniversitesi
akademisyenleri ile GOSB Yönetim
Kurulu Başkanı Vahit Yıldırım katılım
sağladı.
Katılımcılar, Yönetim Kurulu Üyesi
Serra Soysal Koyuncu ve Fabrika Müdürü Esat Güven tarafından yapılan sunum ve firma tanıtım filminin ardından
gerçekleştirilen tesis ziyareti ile Petro
Yağ firmasını yakından tanıma imkanı
buldular.
PETROYAĞ TÜRKİYE
1993 yılında ülkemiz sanayi
üretimine endüstriyel yağlayıcı
sağlamak amacıyla % 100 yerli sermaye ile kurulan Petroyağ, sanayinin
ihtiyacı olan yeni ürünleri tespit ederek,
onlara yeni uygulama sahaları yarattı.
Bugün geldiği noktada endüstriyel
yağlarda % 22’lik Pazar payına sahip
olan Petroyağ, Türkiye’nin sanayi

kuruluşlarına yağlayıcılar konusunda
satış, danışmanlık ve satış sonrası
hizmet veriyor.
Sanayinin hammadde ihtiyacını
karşılamanın yanı sıra sektörün
ihtiyaçlarına uygun tasarladığı ve
geliştirdiği özel ürünlerle çözüm üreten
Petroyağ, daima hedeflerini daha üst
basamaklara taşıyarak, 1993 yılında
100 bin TL sermaye, 255 ton ve 18
sanayi kuruluşuyla yola çıktı ve 2013
yılında satışlarını 40 bin tona çıkardı.
Endüstriyel alanda ülkemizde ilk
sıralarda yer alan Petroyağ dünyanın
önde gelen rafinerileri ile olan işbirliği
ve özel alanlardaki dünya markalarının
temsilcilikleri ile bugün 24 ülkeye ihracat yapıyor.
Kendine belirlediği hedefleri,

çalıştığı markalara da yansıtan
ve vizyonunu paylaşan Petroyağ,
ihracatını 40 ülkeye ulaştırarak,
istikrarlı büyümeye devam etmeyi ve
ülkemizin endüstriyel yağ ihtiyaçlarının
% 25’ini karşılar hale gelmeyi hedefliyor.
Petroyağ, toplam 50.000 tonluk
üretim kapasitesine sahip Gebze
Organize Sanayi otomasyona dayalı
merkezinden Avrupa, Orta Doğu ve Afrika (EMEA) bölgesine hizmet veriyor.
Petroyağ, büyüyen yabancı müşteri
portföyün ihtiyaçlarını karşılamak
üzere, bölgenin tam kalbinde bulunan
bu modern üretim tesislerde çözümler geliştirirken, tüm çalışmalarını
uluslararası standartlarına dayalı
yapıyor.

GOSB ve TABA- AMCHAM işbirliği
Türk Amerikan İş Adamları Derneği Amerikan
Ticaret Odası Türkiye (TABA -AmCham) ve Gebze
Organize Sanayi Bölgesi (GOSB) arasında gerçekleştirilen işbirliğinin detayları, 21 Şubat Çarşamba
günü, GOSB Yönetim Merkezi ve Sosyal Tesisleri Toplantı Salonu’nda düzenlenen toplantı ile
TABA-AmCham Yüksek İstişare Kurulu Başkanı
Ali Bayramoğlu tarafından GOSB Katılımcılarına
anlatıldı.
GOSB Yönetim Kurulu Başkanı Vahit Yıldırım ve
TABA-AmCham Genel Başkanı Ali Osman AKAT’ın
da katılım gösterdiği toplantıda, Amerika pazarının gelişime açık Türk şirketleri için büyük fırsatlar
barındırdığının altı çizilerek, Türkiye’deki OSB modelinin ABD’ye taşınması hususu masaya yatırıldı.
Proje ile pazar araştırmasını tamamlamış, yatırım
yapmaya hazır firmaların bir araya getirilerek bir
güçbirliği oluşturulması ve ABD’de bir bölge belirlenerek, sanayi bölgesi kurulması hedefleniyor.
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GEPOSB, PAGEV’i ağırladı
GEPOSB
PAGEV’i Ağırladı…Türkiye’nin
önde gelen sivil
toplum örgütlerinden biri olan
PAGEV’in Yönetim Kurulu
Başkanı Yavuz
EROĞLU ve Yönetim Kurulu Üyesi
Burak ÖNDER,
GEPOSB Yönetim
Kurulu Başkanı
Osman ERKAN’ı
ve Bölge Müdürü
Güher Türker’i
ziyaret etti.
Yapmış olduğu
proje ve istikrarlı
çalışmaları ile takdir toplayan Yavuz

EROĞLU plastik sanayinin geleceği
hakkında Yönetim Kurulu Başkanı

Osman ERKAN
ile istişarelerde
bulundu. 8 Mart
Dünya Emekçi
Kadınlar gününe denk gelen
ziyarette GEPOSB
çalışanları ile bir
araya gelerek
Dünya Emekçi Kadınlar Gününü de
kutlayan EROĞLU, “Kadınların
hayattaki değerinden bahsederken
plastik sanayide
en önemli önceliğin kadın istihdam
sayısının arttırılması olduğunu, bu
konuda gerekli çalışmaların devam

Gebze Plastikçiler’de Müsiad buluşması...

MÜSİAD, Gebze Plastikçiler OSB’de
Buluştu...Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Gebze Şubesi,
MÜSİAD Gebze Eğitim Komisyonu
kapsamında “Girişimcilik ve İnovasyon” konulu panelini Gebze Plastikçiler
Organize Sanayi Bölgesinde gerçekleştirdi.
Programa konuşmacı olarak Gebze
Ticaret odası başkanı Nail ÇİLER ve
Gebze Teknik Üniversitesi Rektörü Prof.
Dr. Haluk GÖRGÜN katıldı. Protokolden
birçok isimin iştirak ettiği panele konuk
olarak Çayırova Kaymakamı Hasan
Gözen, Müsiad 4. Genel Başkanı Ömer
Cihat Vardan, MÜSAİD Genel Merkez
Yürütme Kurulu Üyesi Gökhan Yetkin,
GENÇSİAD Başkanı Lokman Kılıç, İşkur
Gebze Şube Müdürü Ayhan Kutlu, GEPOSB Yönetim Kurulu Başkanı Osman
Erkan, GEPOSB Bölge Müdürü Güher
Türker, Çayırova Ak Parti İlçe Başkanı
Ali Osman Gür, Tübitak Ulusal Metroloji
Enstitüsü Müdürü Mustafa Çetintaş,
Gebze Müftüsü Orhan Örnek ve bir çok
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sivil toplum kuruluşları katılım sağladı.
MÜSİAD Gebze Şube Başkanı Nihat
YILDIRIM Endüstri 4.0 ve teknolojinin
önemine değinerek “Özellikle son 50
yılda dünyadaki değişim, teknolojinin
gelişimi küreselleşmenin etkisiyle,
önceki yıllara göre çok hızlı bir şekilde
gerçekleşmiştir. Endüstri 4.0 olarak
isimlendirilen bir döneme girdik. Mekanik, elektrik, bilgisayar gücü derken
teknolojinin liderlik ettiği akıllı makinelerin etkin olacağı döneme geldik.
Değerli Ticaret Odası Başkanımızın
dediği gibi ”küçük balık, büyük balık,
hızlı balık değil, akıllı balık döneminde
olduğumuzu” belirtti.
Gebze Ticaret Odası Yönetim Kurulu
Başkanı Nail Çiler yaptığı konuşmada, “Girişimcilik ülkenin gelişmesinde
ve kalkınmasında itici güçtür. Bugün
artık parası olanlar aklı arıyor. Gebze
Ticaret Odası olarak diyoruz ki her şey
hayal etmekle başlar. Ya üreterek var
olacağız ya da tüketerek yok olacağız.
Girişimcilik ruhu yenilikle başlar. Giri-

şimcilere her zaman odamızın kapısı
açıktır” ifadesini kullandı.
Nail Çiler’den sonra Gebze Teknik
Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Haluk
Görgün de bir sunum yaparak, “Öğrencilerimiz eğitimlerine devam ederken
dahi iş bulabiliyor.” dedi.
Konuşmasında üniversitenin tanıtımına, son dönemde yaşadığı değişim ve gelişimine de değinen Görgün
“GTÜ’nün sadece ülke düzeyinde değil
dünya üniversiteleri arasında bulunduğunu” belirtti. Programın sonunda
katılımcılara ve sponsorlara MÜSİAD
Gebze Şube Başkanı tarafından plaket
takdim edildi.

Impro Grup kuruluşu Cengiz Makina
TOSB’da ikinci fabrikasının temelini attı
TOSB’da 12 bin metrekarelik
modern tesislerinde faaliyet gösteren Cengiz Makina, ikinci fabrikasının
temelini attı.
TOSB Yönetim Kurulu Başkanı Ömer
Burhanoğlu ve Yönetim Kurulu Üyesi
Alper Kanca’nın da katıldığı tören ile temelleri atılan fabrikanın Ekim 2018’de
faaliyete geçmesi planlanıyor.
Cengiz Makina Yönetim Kurulu Başkanı Koray Mert Yılmaz, 2.’nci fabrika ile
Ar-Ge Merkezi’nin genişleyeceğini ve
mevcut üretim kapasitesinin 2 katına
çıkacağını; ayrıca yatırımın Impro grubu
içerisinde Cengiz Makina’nın konumunu güçlendirdiğini ifade etti.
CENGİZ MAKİNA HAKKINDA
Yüksek kalite ve hassasiyete sahip
ürünleri ile tanınan ve metal işleme
sektörünün lider firmalarından olan
CENGİZ MAKİNA 1981 yılında, İstanbul’da
kurulmuştur. Talaşlı imalat sektöründe,
ürettiği kaliteli ve hassas ürünler ile
aranılan lider bir firma olmuştur.
Aralık 1995-Mart 2006 tarihleri arasında Gebze’deki 3000 m2’lik fabrikasında faaliyet göstermiş olan firmamız,
bugün TAYSAD Organize Sanayi Bölgesinde (TOSB), 12.000 m2 kapalı alana
sahip modern tesisinde faaliyetlerine
devam etmektedir.
Bünyesinde yer alan CNC torna (tek
milli, çok milli, çift ayna, çift taret, kayar
tip vb.), dik işleme merkezleri, taşlama,
derin delik delme tezgahları kendi ta-

sarımı ve imalatı olan montaj hatları ile
müşteri odaklı üretim yapmaktadır.
Genel Müdürlük, Mali İşler, Üretim,
Kalite Güvence, Bakım, Satınalma, Lojistik, iş Geliştirme, Mühendislik & Ar-ge
ve İnsan Kaynakları departmanlarından
oluşan organizasyonumuz 600 kişilik
genç, dinamik, başarmaya azimli insan
altyapısı ile Toplam Kalite Felsefesini
firmanın tüm kademelerinde uygulamaktadır.
Globalleşmeyi hayatta kalabilmenin
tek yolu olarak gören firmamız kendi
know-how’ını en iyi şekilde kullanarak,
sürekli iyileştirme çalışmalarına ağırlık
vermektedir.
2000 yılında BVQI sertifikasyon
kuruluşundan QS 9000 Kalite Yönetim
Sistemi Sertifikası alan firmamız, Şubat
2004 Tarihinden bu yana TS ISO / TS
16949 Kalite Yönetim Sistemi Sertifika-

sına sahiptir.
Cengiz Makina Ağustos 2014’ten bu
yana, tamamen IMPRO Grup bünyesindedir.
Eylül 1998’de kurulan Impro (www.
improprecision.com), havacılık, medikal,
inşaat ekipmanları, tarım ekipmanları,
yüksek beygir güçlü motor, hidrolik
ekipman, rekreasyonel tekneler ve
araçlar ve diğer pazar segmentlerinde
faaliyet gösteren küresel lider firmalara
yüksek hassasiyetli, yüksek karmaşıklık
ve performans kritik bileşenleri sunan
entegre bir çözüm sağlayıcısıdır.
Merkezi Hong Kong’da bulunan
Impro Grup, 14 üretim tesisi, 5 lojistik
merkezi ve 5 satış ofisi ile dünya çapında 6000’den fazla çalışanı ile faaliyet
göstermektedir. 30’dan fazla ülkede
ve bölgede müşterilere ürün tedarik
etmektedir.

ASCCI Güney Afrika Heyeti’nin TOSB ziyareti
Devlet ve özel sektör işbirliği ile kurulan Güney Afrika Otomotiv Tedarik Zinciri
Rekabet Edebilirlik Girişimi (ASCCI – Automotive Supply Chain Competitiveness
Initiative ) Türk otomotiv endüstrisinin gelişimine destek veren başarılı faaliyetleri
yerinde incelemek amacı ile Kocaeli sanayi
Odası beraberinde TOSB’u ziyaret etti.
TOSB Yönetim Binasında gerçekleştirilen ziyarette; TOSB Bölge Müdürü Sayın
Murat DEMİR Güney Afrika Heyetine, OSB’
mizi tanıtan film ve sunumun ardından
OSB’ miz ve Türkiye’ deki OSB uygulamaları hakkında bilgiler verdi.
Heyete, TOSB Otomotiv Test Merkezi,
kiralanabilir Endüstriyel Tesisler, TOSB
Ortak Arıtma Tesisi, TOSB Ormanı ve bölge
içerisinde bulunan Hatice Bayraktar Teknik
ve Endüstri Meslek Lisesi gezdirildi.
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KSO’da ‘Toprak Kirliliği’ konusunda
bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi
Kocaeli Sanayi Odası ve Kocaeli Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü işbirliği ile
“Toprak Kirliliğinin Kontrolü ve Noktasal Kaynaklı Kirlenmiş Sahalara Dair
Yönetmelik Kapsamında Bilgilendirme Toplantısı” düzenlendi.

K

ocaeli Sanayi Odası ve Kocaeli Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü işbirliği ile KSO konferans salonunda “Toprak Kirliliğinin Kontrolü ve Noktasal
Kaynaklı Kirlenmiş Sahalara Dair Yönetmelik Kapsamında
Bilgilendirme Toplantısı” sanayi kuruluşları temsilcileri ve
çevre görevlilerinin katılımı ile düzenlendi.
Kocaeli Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nden Muzaffer
Şentürk,’ün ilgili yönetmelik kapsamındaki yükümlülükler
ve prosedürler hakkında sunum yaptığı toplantıda Şentürk firma denetimlerine başlandığı bilgisini de paylaştı.

Bilindiği üzere sözkonusu yönetmeliğin amacı; alıcı
ortam olarak toprağın kirlenmesinin önlenmesi, kirlenmenin mevcut olduğu veya olması muhtemel sahaları ve
sektörleri tespit etmek, kirlenmiş toprakların ve sahaların
temizlenmesi ve izlenmesi esaslarını sürdürülebilir kalkınma hedefleriyle uyumlu bir şekilde belirlemektir.
Yönetmeliğin Ek-2, Tablo 2’de yer alan faaliyetleri yürüten mevcut faaliyet sahipleri ile yeni başlayacak faaliyet sahipleri Ek-3’de yer alan Faaliyet Ön Bilgi Formunu
Kirlenmiş Sahalar Bilgi Sisteminde doldurarak il müdürlüğüne bildirmekle yükümlüdür.

‘Patronlara Finans’ semineri düzenlendi

K

ocaeli Sanayi Odası ve Major Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik Ltd. Şti. işbirliği ile Kocaeli
Sanayi Odası İzmit Merkez Binası Konferans
Salonu’nda, şirket ortaklarından Yeminli Mali
Müşavir Bülent Görer’in sunumuyla, “Patronlara Finans” konulu bir seminer düzenlendi. Söz konusu seminer kapsamında; genel ekonomik datalar, bir işletme için önemli
ve takip edilmesi gereken raporlar ve yönetimin kararlarında finansın önemi konuları ele
alındı.
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Uygulamalı girişimcilik eğitimi başlıyor
Kocaeli İşkur İl Müdürlüğü ve Kocaeli Sanayi Odası işbirliğiyle ‘Uygulamalı
girişimcilik eğitimi’ programı başlayacak.

K

ocaeli İşkur İl Müdürlüğü ve Kocaeli Sanayi
Odası işbirliğiyle düzenlenecek “Uygulamalı
Girişimcilik Eğitim” programı için ilgili protokol
KSO Başkanı Ayhan Zeytinoğlu ve İŞKUR Müdürü Ulvi Yılmaz tarafından imzalandı

Girişimcilik eğitim programları istihdamın korunması, artırılması ve işsizliğin azaltılması hedefleri çerçevesinde girişimciliğin geliştirilmesi, yaygınlaştırılması,
ekonomide yeni işlerin yaratılması ve sürdürülebilir iş-

letmelerin kurulması ve bunların geliştirilmesi amacıyla
düzenleniyor.
2018 yılında işbirliği kapsamında Kocaeli İşkur İl Müdürlüğü ve Kocaeli Sanayi Odası arasında protokol imzalandı ve Nisan ayı itibariyle eğitimler başlayacak.
İmzalanan protokolle girişimcilik kültürünü yaygınlaştırmak ve girişimcileri iş planı kavramı ile tanıştırarak başarılı işletmelerin kurulmasını sağlamak amacıyla
40 gruba yönelik yani yaklaşık bin kişi için, başlatılması
planlanıyor
Girişimcilik eğitimi toplamı 32 saat olup, kurs boyunca gerekli şartları taşıyan ve işsiz olan kursiyerlere 20
Tl cep harçlığı verilecek olmasının yanı sıra, İş Kazası ve
Meslek Hastalığı ve GSS primleri Kocaeli İşkur İl Müdürlüğü tarafından sağlanacak.
Kurslar Kocaeli Sanayi Odası bünyesinde gerçekleştirilecek. Kursa katılabilmek için; İşkur’a kayıtlı olmak,
18 yaşını tamamlamış olmak ve bu program kapsamında aynı seviye eğitimi daha önce tamamlamamış olmak
gerekiyor.
Sözkonusu kapsamda eğitimleri tamamlanıp, iş planları yazan ve işlerini kuran girişimci adaylarına KOSGEB
Kurulu'ndan başarı ile geçtikleri taktirde 50 bin Tl hibe,
‘0’ faizli 100 bin Tl geri ödemeli kredi desteği sağlanacak.

Dalgalı piyasalarda risk yönetimi
seminerine ilgi oldukça fazla idi
KSO koordinatörlüğünde gerçekleştirilen ‘Dalgalı Piyasalarda Risk Yönetimi
ve Korunma ile Blokzincir Teknolojisi ve Sanal Paralar’ seminerine dinleyiciler
yoğun ilgi gösterdiler

K

ocaeli Sanayi Odası koordinatörlüğünde
FED Eski Araştırma Direktörü ve Ekonomist Erkin Şahinöz’ün katılımıyla Kocaeli Sanayi Odası İzmit Merkez Binası Konferans
Salonu’nda “Dalgalı Piyasalarda Risk Yönetimi ve
Korunma ile Blokzincir Teknolojisi ve Sanal Paralar” konulu bilgilendirme toplantısı düzenlendi.
Seminerde; belirsizlik ortamında finansal risk
yönetimi; ekonomiyi öngören “4 Temel Gösterge”
ve risk yönetimi sağlayan “3 Temel Araç”; blok zincir teknolojisi ve sanayi sektöründeki olası kullanım alanları ile 'Bitcoin ve sanal paralar' konularına değinildi.
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DP World Yarımca WEPs belgesini
imzalayan ilk Türk limanı oldu
Cinsiyet eşitliğini sağlamak için
Birleşmiş Milletler’in ilgili kuruluşları
tarafından hazırlanan Kadının Güçlenmesi Prensipleri’ni (WEPs) imzalayan
ilk Türk limanı DP World Yarımca,
kadın çalışanlarının sayısını arttıracak.
Türkiye’nin en büyük konteyner
limanlarından biri olan DP World
Yarımca Terminali, Birleşmiş Milletler bünyesindeki Kadının Güçlenmesi Prensipleri (WEPs) belgesini
Türkiye’de imzalayan ilk liman oldu.
DP World Yarımca, Kadınlar Günü’nde
imza attığı bu belge ile cinsiyet eşitliğinin sağlanması için WEPs uyarınca
gerekli tüm adımları atacağını taahhüt
ediyor.
Yarımca terminalinin de bağlı
bulunduğu DP World Global WEPs
imzacıları arasında yer almaktadır. DP
World Yarımca’nın WEPs imzasından
sonra hedefleri arasında kurumda çalışan kadın oranını yüzde 16’dan yüzde
20’ye çıkartmak da var. Sektörde kadın

çalışan oranı yüzde 3 civarında.
Bu çerçevede DP World Yarımca,
anne sağlığını desteklemek için liman
alanında annelik izninden geri dönen
bebekli kadın çalışanlar için esnek
çalışma düzenlemeleri, süt sağma
odaları gibi iyi uygulamaları hayata

geçirmeyi hedeflemektedir.Bölgedeki kız meslek lisesi için “mentorluk”
programı da bulunuyor.
Bu program dahilinde öğrencilere
yeni başlayacakları kariyerleri için
gönnüllü şirket çalışanları ve yöneticileri cv yazma gibi koçluk hizmetleri
verecekler, onları iş hayatına hazırlayacaklar.
Bunların dışında şirketin üst düzey
yönetimi, kadın çalışanların taleplerini incelemek için yılda iki kez özel
toplantı yapacak.
DP World Yarımca CEO’su Kris
Adams “Türkiye çok dinamik bir genç
nüfusa sahip. Ülke’nin kalkınmaya
devam etmesi, daha güçlü bir ekonomiye sahip olabilmesi erkekler kadar
kadınların da katkıda bulunmasına
ihtiyaç olduğunu düşünüyoruz. DP
World Yarımca olarak, toplumsal
cinsiyet eşitliği ve kadınların güçlendirilmesi konularında öncü olarak fark
yaratmayı taahüt ediyoruz.” diyor.

Geleceğin tasarımcıları ‘Mutluluğun Vitrini’ni çizecek
Geleceğin tasarımcılarının içindeki
yaratıcılıklarını keşfetmeleri amacıyla
Armağan mağazalarında 23 Nisan etkinlikleri kapsamında başlatılan “Mutluluğun Vitrini” yarışması ile mutluluğu
resmedecek küçük tasarımcıların çizimleri mağazaları vitrinlerini süsleyecek.
Kurulduğu 1988 tarihinden bugüne
kadar 26 şehirde 60 mağazayla tüm
yaştan çocukların duyusal ve ruhsal
gelişimlerine yüksek güvenli ürünlerle
destek olan firma, jüri tarafından belirlenen 3 mutluluk temalı çizimi, dünyanın
tek çocuk bayramı olan 23 Nisan Ulusal
Egemenlik ve Çocuk Bayramı vitrinlerine

taşıyor. Tasarımlar Capacity, Ankamall
ve Brandium mağazalarının vitrinlerinde Nisan ayı boyunca yer alacak.
31 Mart 2018 tarihine kadar başvuru yapılabilen yarışmaya çocuklar
diledikleri kadar çizim ile katılabilecek.
Tasarımları vitrine taşınan çocuklar
Armağan’dan hediye çekleri ile ödüllendirilecek. Yarışmanın kazananları 2
Nisan tarihinde açıklanacak, tasarımlar
5 Nisan’da vitrinlerde yer almaya başlayacak.
Armağan Yönetim Kurulu Üyesi
Fatma Vural, “Geleceğin tasarımcıları
olabilecek çocuklarımızın, işe bizim vit-

rinlerimizden başlayacak olmasından
dolayı heyecan duyuyoruz. 23 Nisan
Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı
etkinlikleri kapsamında gerçekleştirdiğimiz yarışmamıza ülkemizin her bölgesinden etkin bir katılım bekliyoruz.
Çocuklarımızın kendi bayramlarında
hayal ettiği mutluluğu resmetmelerini
hedeflerken, hayallerinin gerçeğe dönüşebileceğini de görmelerini istiyoruz”
dedi.
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Kocaeli’de Ocak 2018’de 238.4 milyon
liralık yatırım teşvik belgesine bağlandı
Kocaeli’de 2018’in ilk ayında
toplam 238.4 milyon liralık yatırım
projesi Ekonomi Bakanlığı tarafından teşvik belgesine bağlandı.
Bu dönemde 21 yatırım projesi
teşvik belgesine bağlanırken, bu
projelerle 564 kişilik istihdam yaratılması planlandı.
Teşvik belgesine bağlanan
yatırım projelerinnin büyük bölümü
yerli sermaye eliyle gerçekleştirilirken, Sena Pastampa Ambalaj ve
Goodyear yabancı sermayenin yatırım örnekleri arasında yer aldılar.
Ocak ayının en büyük yatırım
projesine Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İSU Genel Müdürlüğü imza

YATIRIMCI ŞİRKET

attı. Komple Yeni Yatırım olarak
planlanan yatırım projesine 56 milyon lira harcama yapılacak.
İkinci sırada Manevi ve İktisadi
Kalkınma Vakfı Vakfı MİKAV İktisadi
İşletmesi var. Kuruluş 36 milyon
liralık harcama ile bin 796 öğrencilik ilk, orta ve lise eğitimi verecek
tesisler kuracak.
Üçüncü sırada yer alan Mediplaza Sağlık Hizmetleri AŞ 23.9 milyon
liralık harcamayla 91 yataklı hastane tesislerinin modernizasyonunu
yapacak.
Sena Pastampa Ambalaj 12
milyon liralık tevsi yatırımı ile plastikten diğer ambalaj malzemeleri

Y. TÜRÜ

üretimi yapacak.
İnanç Teknik Metal 11.5 milyon
liralık yatırımı ile sanayi ve market
tipi buzdolapları üretim tesisleri
tevsi yatırımı yapacak.
Diiler Demir Çelik 10 milyon
liralık komple yeni yatırımı ile
metal atık yeniden değerlendirmesi
yapacak.
CST Kimya Sanayi 10 milyon lira
harcamayla reçine, vernik ve boya
üretimi yaparken, Sarten Ambalaj
9.5 milyon liralık tevsi yatırımıyla
plastik kutu imalatı, Hanplast ise
9.1 milyon lira harcamayla otomotiv yan sanayi için muhtelif plastik
parça imalatı üretimi yapacak.

TUTARI (TL) ÜRETİLECEK MAL VE HİZMET

KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İSU
GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

KYY

56.000.000 Belediye hizmetleri 0

MANEVİ VE İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
MİKAV İKTİSADİ İŞLETMESİ

KYY

36.079.000 İlkokul, Ortaokul ve Lise eğitimi 1796 ÖĞRENCİ

MEDİPLAZA SAĞLIK HİZMETLERİ TİC. A.Ş.

MOD.

23.970.000 Tıbbi Hastane Hizmetleri 91 YATAK

SENAPASTAMPA AMBALAJ SAN. VE TİC. A.Ş.

TEVSİ

12.050.000 Plastikten diğer ambalaj malzemeleri 98317176 ADET/YIL

İNANÇ TEKNİK METAL SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

TEVSİ

11.530.000 Muhtelif Sanayi Tipi Buzdolabı,Market Tipi Buzdolabı,Balık Reyonu,Sütlük,Şişe
Dolabı,Promosyon Dolabı,Manav Reyonu ve Yedek Parçaları 4255 ADET/YIL

DİLER DEMİR ÇELİK ENDÜSTRİ VE TİC.A.Ş.
CST KİMYA SAN. VE TİC. A.Ş.
SARTEN AMBALAJ SAN. VE TİCA.Ş.
HANPLAST OTO. PLAS. SAN. VE TİC. A.Ş.

KYY

10.060.000 Yeniden değerlendirilmiş metal atık ve hurdalar 30000 TON/YIL

KYY

10.000.000 Reçine 1600 TON/YIL, vernik 830 TON/YIL, boya 3265 TON/YIL

TEVSİ
KYY

METSER KAPLAMA MAK. BAK. ONARIM VE
İNŞ. SAN. TİC. LTD. ŞTİ.

TEVSİ

SENTEZ GRUP AMBALAJ SAN. VE TİC. A. Ş.

MOD

9.517.215 Plastik Kutu İmalatı 66052000 ADET/YIL
9.180.000 Otomotiv yan sanayi için muhtelif plastik parça imalatı 5000 TON/YIL
8.444.000 Metal Karbür Kaplama 14670 KG/YIL, Metal Kaplama 145000 KG/YIL, Seramik
Kaplama 7560 KG/YIL, Muhtelif Makine Parça ve Aksamları 190000 KG/YIL, Çeşitli
Pompa Aksam ve Parçaları 125000 KG/YIL
8.000.000 Baskılı Karton Kutu 22926178 KG/YIL, Baskılı Mukavva Kutu 37968128 KG/YIL

GALSAN PLASTİK VE KALIP SAN.A.Ş.

TEVSİ

7.420.000 Otomotiv yan sanayi muhtelif plastik parçalar 9000000 KG/YIL

ONAT ALÜMİNYUM SAN. TİC. A. Ş.

TEVSİ

5.390.000 ALÜMİNYUM PROFİL 2451000 KG/YIL, ALÜMİNYUMDAN OTOMOTİV BURÇ PARÇALARI 1945000 KG/YIL

GOODYEAR LASTİKLERİ TÜRK AŞ

TEVSİ

5.140.000 Motorlu araçlarda kullanılan kauçuk tekerlekler (otobüs ve kamyon lastiği) 318717
ADET/YIL

ÖRNEK ELMAS TESTERE SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

TEVSİ

4.491.200 Mermer Kesme Bıçakları kesici uçları 19582 KG/YIL

ERSAÇ METAL SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ.

KYY

4.220.000 Dilimlenmiş çelik sac 71216000 KG/YIL, Boy kesilmiş ve ebatlanmış sac 2419200
ADET/YIL

UNİTED ENDÜSTRİYEL ELMASLAR GIDA VE
SAĞLIK HİZMETLERİ SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

TEVSİ

4.170.000 Cam Temperleme ve İşleme 664000 M2/YIL

ELİMSAN ŞALT CİHAZLARI VE ELEKTROMEKANİK SAN. VE TİC. A.Ş.

MOD.

4.150.000 Elektrik dağıtım ve kontrol cihazlarının aksam ve parçaları(Metla clad, hücre, devre
kesici ve metal mekanizması, kontaktör, gazlı ayırıcı, ayırıcı, toprak bıçağı, kapama
bobini) 136170 ADET/YIL, OG Sigorta 153000 ADET/YIL, OG/YG Akım ve Gerilim
Trafoları 43860 ADET/YIL

ALTIGEN ÖZEL EĞİTİM HİZ. VE TURİZM
İŞLETMECİLİĞİ LTD. ŞTİ.

KYY

3.500.000 Okul Öncesi, İlkokul, Ortaokul Eğitim Hizmetleri 492 ÖĞRENCİ

KMKILIÇ MAKİNA SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

TEVSİ

3.130.000 Muhtelif makine yedek parça ve kalıpları 1744000 KG/YIL

SAVAŞ ÇELİK ELEK ÜRETİM VE PAZ. LTD. ŞTİ.

TEVSİ

1.979.000 Çelik Elek Teli, Kafes Teli ve Çit Teli 583908 M2/YIL
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Başkan Zeytinoğlu:

Cari açık nedeniyle ithal ürünleri kendi
dinamiklerimizle üretmek zorundayız

“
2017 yılını 2016’nın 14
milyar dolar üzerinde cari
açık ile kapattık. Cari açığı
arttıran ana etken, turizm gelirlerindeki artışa
rağmen 2017’nin ikinci
yarısından itibaren artan dış ticaret açığı. Cari
açığın azaltılması için ithal
edilen ürünlerin kendi iç
dinamiklerimizle üretilmesi gerektiğini düşünüyoruz. KOSGEB tarafından
verilen stratejik ürün
desteğini bu bakımdan
önemsiyoruz

”
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Kocaeli Sanayi Odası Şubat Ayı Meclis
toplantısı Gebze Teknik Üniversitesinde
gerçekleştirildi. Meclis Başkanı Hasan
Tahsin Tuğrul Başkanlığındaki Meclis
toplantısı Elektronik Mühendisliği Bölümü
Toplantı Salonunda gerçekleştirildi.
Meclis toplantısının konuk konuşmacısı evsahibi GTÜ Rektörü Prof.Dr. Haluk
Görgün’dü.
KSO Şubat ayı Meclisi toplantısında
ilk sözü alan KSO Yönetim Kurulu Başkanı
Ayhan Zeytinoğlu ekonomik değerlendirmelerde bulundu. KSO Başkanı Zeytinoğlu,
Ocak ayında; İhracatın 12,5 milyar dolar ile
en yüksek ocak ihracatı olduğunu vurgulayarak, “Yıllık ihracatımız 158,3 milyar
dolara yükseldi. Bu bir tarihi rekordur.İhracat artışlarını, üretim artışlarının işareti
olduğundan memnuniyet verici buluyoruz.
Ancak sıkıntımız ithalat artış hızının daha
fazla olması. Ocak’ta ithalat artış oranı,
ihracatın 3 katından daha fazla. Yükselen
ithalat ile dış ticaret açığımız endişe verici
boyuta ulaştı. Burada, cari açığı da etki-

leyecek olması açısından tedbir alınması
gerektiğini düşünüyoruz.” dedi.
2017 yılının 47,1 milyar dolar cari açık
ile kapatıldığını söyleyen Zeytinoğlu, “2017
yılını 2016’nın 14 milyar dolar üzerinde
cari açık ile kapattık. Cari açığı arttıran ana
etken, turizm gelirlerindeki artışa rağmen
2017’nin ikinci yarısından itibaren artan
dış ticaret açığı. Cari açığın azaltılması için
ithal edilen ürünlerin kendi iç dinamiklerimizle üretilmesi gerektiğini düşünüyoruz.
KOSGEB tarafından verilen stratejik ürün
desteğini bu bakımdan önemsiyoruz.”
dedi.
Kocaeli’nin 2018’e ihracatta hızlı
başladığını belirten Zeytinoğlu, “İlimiz
dış ticaret verilerine baktığımızda ocak
ayında ihracat yüzde 8.5 artışla 1.9 milyar
dolar,ithalat 4,2 milyar dolar olarak gerçekleşti. Bu yüksek performansın süreklilik kazanmasını arzu ediyoruz.” dedi.
İşsizlik rakamlarına da değinen Zeytinoğlu, “İşsizlik oranı kasım ayında yüzde
10.3 olarak gerçekleşti. Geçen ay ile para-

lel, 2016’ya göre ise
1,8 puan gerileme
var. Genç nüfustaki
işsizlik oranının ise
3.3 puan gerileyerek
yüzde 19.3 olmasını
olumlu değerlendiriyoruz.” dedi.
Mesleki eğitime
etkin staj programlarının büyük katkı
verdiğini belirten
Zeytinoğlu “Öğrencilerimiz teorik bilgilerini uygulamada
göremiyorlar. Bu
kapsamda Kocaeli
Üniversitesi Teknoloji Fakültemiz ile
yaptığımız işbirliği
ile öğrencilerimize
uzun dönem staj
yapmaları noktasında aracı oluyoruz.
Geçtiğimiz yıl mühendislik fakültenizde
uzun süreli staj uygulamasını başlattığınızı biliyoruz. Kocaeli Sanayi Odası
olarak KOÜ ile başlattığımız işbirliğini
sizlerle de yapmayı teklif ediyoruz.”
dedi.
KSO Yönetim Kurulu Başkanı Ayhan
Zeytinoğlu, 2018 yılı boyunca ardısıra
yürürlüğe girecek olan Yatırım Ortamının İyileştirilmesine ilişkin önlemlerin
üretim ve ihracatta yapısal değişikliklerin sağlanması, Türk sanayinin küresel
rekabet gücünün artırılması bakımından yerinde önlemler olduğuna işaret
ederek bu önlemlerin acilen uygulamaya alınması gerektiğine dikkat çekti.
Başkan Zeytinoğlu bu önlemlerin
Yatırım Ortamı İyileştirme Koordinasyon Kurulu ‘YOİKK) tarafından hazırlanarak Meclis’e sunulan üç kanun
tasarısı ile Torba yasada yer aldığını
hatırlattı.
Sözkonusu önlemlerin uygulamaya
girmesiyle; Dünya Bankası tarafından hazırlanan ‘İş Yapma Kolaylığı’
Endeksi’nde, 2017 yılı itibariyle 60.
sırada bulunan Türkiye’nin ilk 20’ye
yükselmesinin hedeflendiğini hatırlatan
Başkan Zeytinoğlu alınan önlemlerle
ilgili olarak şu bilgileri verdi:

uygulanır hale
getiriliyor.
Sistemin 1 Eylül
2018 tarihinde
faaliyete geçmesi öngörülüyor.
-Üçüncü
Tasarı:
1/914 sayılı
Vergi Kanunları
ile Bazı Kanun
ve Kanun
Hükmünde
Kararnamelerde Değişiklik
Yapılması Hakkında Kanun
Tasarısı (Torba
Yasa)
Sicil Müdürlükleri’nin Sanayi Odalarında da açılması görüşümüzü TOBB ile
paylaştık.
KOBİ’lerin finansmana erişimini
kolaylaştırılacak.
*KOBİ’lerin taşınır rehinlerinin
kapsamı genişletiliyor. *Böylelikle
hammaddeden nihai ürüne kadar, tüm
süreç rehin altına alınabilecek. *KOBİ’ler
stoklarını, gelecekte edinilecek mallarını
rehin edebilme imkanına kavuşmuş
olacaklar.
-İkinci Tasarı:
1/913 sayılı Yatırım Ortamının
İyileştirilmesi Amacıyla Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun
Tasarısı

-Birinci Tasarı
1/912 sayılı Yatırım Ortamının
İyileştirilmesi Amacıyla Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun
Tasarısı

İflasın ertelenmesi kurumu tamamen yürürlükten kalkıyor.
Bu uygulamanın yerine, mevzuatımızda bulunan ancak tercih edilmeyen “konkordato kurumunun” revize
edilmesi geliyor. Biliyorsunuz iflasın
ertelenmesi kurumunda borçlunun
“borca batık” durumda bulunması ön
şarttır. *Ancak bu uygulamanın, şirketleri kurtaramadığını gördük. Bu düzenlemeyle; borçlarını ödeme konusunda
güçlüğe düşen veya yakın bir gelecekte
ödeme güçlüğü yaşayabilecek olan
şirketlerkonkordato talep edebilecekler.
Yani borçlarından indirim yapılmasını
veya borçlarının vadeye bağlanmasını
isteyebilecekler.

Şirket kuruluş işlemleri kolaylaştırılacak.
*Tek noktadan, Ticaret Sicil
Müdürlükleri’nden şirket kurulabilecek.
*Süreçte yeralan 7 prosedür sadeleştirilerek 1’e indirilecek. *Ayrıca; Ticaret

Tebligat Kanununda da değişiklik
yapılması öngörülüyor.
Sermaye şirketleri bakımından
mevzuatta var olan, ancak fiilen uygulanamayan elektronik tebligat zorunluluğu, kapsamı genişletilmek suretiyle

Yatırımcıya
makine teçhizat alımlarında teşvikler
geliyor.
Sanayi sicil belgesine sahip işletmelerin, yatırım teşvik belgesi aranmadan,
imalat sanayiinde kullandıkları yeni
makine ve teçhizat alımlarına 31 Aralık
2019’a kadar KDV istisnası getiriliyor.
Yine Ar-Ge, yenilik ve tasarım faaliyetlerinde bulunanlara, teknoparklarda,
Ar-Ge ve tasarım merkezlerinde ve üniversitelerin araştırma laboratuarlarında kullandıkları yeni makine ve teçhizat
alımlarında 31 Aralık 2019’a kadar KDV
istisnası sağlanıyor.
31 Aralık 2019 tarihine kadar alınan
yeni makine ve teçhizatta, mevcut
amortisman sürelerinin yarısı kadar
daha kısa bir sürede amortismana tabi
tutularak gider yazılabilecek.
Organize Sanayi Bölgeleri ve küçük
sanayi sitelerince yapılan veya yaptırılan altyapı yatırımları KDV’den istisna
ediliyor.
Ayrıca 16 yaş ve üzerindeki ikinci el
araçların hurdaya ayrılması karşılığında, araç sahiplerine, yurt içinden yeni
araç alımında 10 bin lirayı geçmemek
kaydıyla ÖTV indirimi sağlanıyor.
Bu düzenleme otomotiv sektörünün
iç piyasadaki etkinliğini ve hareketliliğini
arttıracaktır. Yine aynı Kanun Tasarısında; yeni kurulan ve yatırım teşvik
belgesi alan sermaye şirketlerince, yurt
dışından sermaye olarak Türkiye’ye
getirilen dövizin, kuruluşu takip eden
hesap döneminin sonuna kadar belli
şartlarla kur değerlemesine tabi tutulmaması ve böylece kur değerlemesinden kaynaklanan kazancın vergilenmesinin önüne geçilecek.
Bu düzenlemelerin; yatırım ortamının iyileştirilmesi, yatırımın teşvik
edilmesi açısından fayda sağlayacağını
düşünüyoruz.
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Gebze Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Haluk Görgün

Başarılarımız Kocaeli için gurur kaynağı

“
Dünya üniversiteleri
sıralamalarında da Gebze
Teknik Üniversitesi’nin başarılı olduğunu ifade eden
Haluk Görgün: “Dünya üniversiteleri sıralamalarında
birkaç tane indeks var. O
indekslerden en saygını
Oxford da yapılan Times
Higher Education üniversite sıralaması. Gebze Teknik
Üniversitesi bu sıralama
sisteminde 600 ve 800
bandında yer aldı.
Bu konuda Kocaeli’nin
Gebze’nin bir üniversitesinin burada yer alması
hepimiz için bir gurur diye
düşünüyorum. “ dedi.

”
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Kocaeli Sanayi Odası Oda Meclisi
toplantısına ev sahipliği yapan Gebze
Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Haluk
Görgün; sanayicileri ağırlamaktan dolayı
heyecanlı olduğunu söylediği konuşmasına; “Bu toplantıyı bu sınıfta amfi tipi sınıfımızda yapıyoruz. Birinci sebebi, var olan
imkânlarımız bu. İkinci sebebi de bir sınıf
ortamı oluşturup sizi de biraz daha geçmiş
dönemlere götürüp öğrencilik yıllarınızdan
anımsatmalar oluşturabilmek.” şeklinde
başladı.
Toplantığının ardından üniversite kampüsünü ve laboratuvarları birlikte gezerek
buradaki değerleri paylaşmak istediğine
vurgu yapan Haluk Görgün:
“Kocaeli Sanayi Odası Gebze Teknik
Üniversitesi için hakikaten çok önemli bir
paydaş. Biz gerek yurt içinde, gerek yurt
dışında ama ne zaman üniversitemiz ile
ilgili bir aktiviteye davet etsek mutlaka

değiştirebileceği bir şey varsa değiştiriyor
ve bizimle beraber oluyor.” değerlendirmesini yaptı.
-Araştırma üniversiteleri
Artık yeni YÖK yapılanmasında üniversitelere çeşitli misyon farklılaşması
adı altında görevler verilebildiğini belirten
Haluk Güngör, bu amaçla açılan bir yarışma sonrasında çeşitli kriterlere göre 10
üniversite seçildigini ifade ederek;
“Ben burada memnuniyetle söylüyorum sıralamada birinci, ikinci, üçüncü gibi
açıklama yapılmadı sadece 10 üniversite
denildi. Ama Gebze Teknik Üniversitesi ilk
üçte olan bir üniversiteydi. Ben o sıralamayı bildiğim için rahatlıkla söyleyebilirim.
Ülkemizin 10 araştırma üniversitesinden
bir tanesi olarak Sayın Cumhurbaşkanımızın da beratını teslim ettiği tescillenmiş bir
araştırma üniversitesiyiz. “ dedi.

-Dünya sıralamasında başarı
Dünya üniversiteleri sıralamalarında da Gebze Teknik Üniversitesi’nin
başarılı olduğunu ifade eden Haluk
Görgün: “Dünya üniversiteleri sıralamalarında birkaç tane indeks var.
O indekslerden en saygını Oxford da
yapılan Times Higher Education üniversite sıralaması. Gebze Teknik Üniversitesi bu sıralama sisteminde 600 ve 800
bandında yer aldı.
Bu konuda Kocaeli’nin Gebze’nin
bir üniversitesinin burada yer alması
hepimiz için bir gurur diye düşünüyorum. “ dedi.
Gebze Teknik Üniversitesi, mezunları en hızlı iş bulan üniversitelerden
bir tanesi olduğuna dikkat çeken Haluk
Görgün: “Bu bağımsız bir kariyer yetenek derneği tarafından yapılan araştırma. Bu çalışmaya göre Gebze Teknik
Üniversitesi , mezunları en hızlı iş bulan
üniversite olarak belirlendi.
Şöyle ki yapılan anketlerde aslında
biliyorsunuz sosyal medyada bu tip
çalışmaları çok rahat elde edebiliyorsunuz. Özelikle LinkedIn üzerinden
bizim öğrencilerimizin %49’u bir başka
deyişle neredeyse yarısı öğrenciyken
iş bulabiliyorlar. %77’ si de mezun
olduktan sonra ki ilk altı ayda yerleşmiş oluyorlar. Burada en önemlisi
mezunlarımızın %82’si mezun olduğu
alanda iş buluyorlar. Bu çok önemli,;
yani elektronik mühendisliğini bitirip bankacılık yapmıyor. Elektronik
mühendisliğini bitiriyorsa o alanda iş
yapıyor ve çok önemli kurumlarda çalışıyorlar. A+ devlet üniversitesi seçildik,
bu da öğrenciler tarafından yapılan
ciddi katılımlı Türkiye’deki üniversite
öğrencileri arasında yapılan bir anket
ile ortaya çıkmış bir sonuç, tescillenmiş
bir sonuç.”
-Teknoloji Transfer Ofisi
Üniversitenin Ar-Ge danışmanlığı fonksiyonundan söz eden Haluk
Güngör: “Biz de Gebze Teknik Üniversitesi olarak son dönemde dört tane
firmanın yerinde Ar-Ge merkezi olma
sürecinin yönetiminin danışmanlığını
yaptık. Bakanlık’dan olurlarını aldılar bir
sonraki toplantınızda sanırım onları da
sıralayacaksınız, onlar da Kocaeli’nin
firmaları. “
-ODTÜ sıralaması
“Bir başka üniversite sıralaması da
ODTÜ tarafından yapılıyor. Akademik
Camia çok yaygın olarak biliyor burada
farklı kriterlere göre değerlendiriliyor
ama bizim kapsamımızda baktığımız
zaman Gebze Teknik Üniversitesi her
zaman ilk beş içerisinde, en son öğrenci sayısına göre bakıldığında birinci

sırada yer almıştı.” şeklinde konuşan
Haluk Güngör diğer sıralamaları da şu
şekilde özetledi:
“Türkiye’nin tıp fakültesi olmayan
üniversiteleri sıralamasında ikinci
sırada yer almıştı, birinci sırada ODTÜ
vardı, ikinci sırada Gebze Teknik Üniversitesi vardı.
Bunları anlatırken hakikaten sizler
için de gurur olduğunu düşünüyorum.
Bunların hepsini hep birlikte sizlerin
destekleri ile ortaya koyduğumuz bir
çok çalışma var. Bunların en belirgin
örneği de, en girişimci üniversite sıralamasında üçüncü olmamız.
Bu uzun yıllardan beri yapılıyor
Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın
yönlendirmesiyle TÜBİTAK 2012 yılında
bunu başlattı . Bizim önümüzde Sabancı Üniversitesi, Orta Doğu Teknik Üniversitesi var. Altımızdaki üniversiteler
İstanbul Teknik Üniversitesi, Bilkent,
Boğaziçi. Dikkat çekilmesi gereken
husus, henüz teknoparkı olmayan bir
üniversite, Bilişim Vadisi’nin partneriyiz ama orada etkileşimi henüz sağlamadık. ODTÜ’nün neredeyse 30 yıldır
teknoparkı var, İTÜ’nün aynı şekilde,
bilginin ekonomiye dönüşmesi ve ticarileşmeyi çok uzun yıllardır yapıyorlar
ama biz buna henüz başlamamışken,
teknoloji transfer ofisimizin sizlerle
ve bölgemiz ile olan entegrasyonunun sonuçları ile üçüncü sıraya kadar
yükseldik.
-Akadamisyenlerin niteliği
Burada tabiî ki önemli olan parametrelerden bir tanesi Gebze Teknik
Üniversitesi’nin akademisyenlerinin
niteliği ve kalitesi.
Gebze Teknik Üniversitesi ilk kurulduğunda ülkenin akademisyen ve
bilim insanı ihtiyacını karşılamak üzere
kurulmuş. Ağırlıklı olarak da öğretim
üyelerimiz kendi alanlarında okulları
seçilerek yurt dışına gönderilmiş. Bizim
yüksek oranda öğretim üyelerimiz
yurtdışı doktoralı ama yurt için doktoralı öğretim üyelerimiz de en az yurt
dışı doktoralı olan öğretim üyelerimiz
kadar akademik olarak etkin. Dolayısıyla Gebze Teknik Üniversitesi’nin en
kıymetli veya en öne çıkacak değeri
nedir diye sorulacak olursa birinci öğretim üyelerinin niteliği ve kalitesidir.
Buradaki indekslerdeki bütün sonuçlar
onların kıymetli çalışmaları sonra da
bölgemizdir, o da sizlerin destekleri ile
oluyor.
-Kilometre taşları
Gebze Teknik Üniversitesi’nun
kuruluş sürecinden de söz eden Haluk
Güngör şunları söyledi:
“Bu kilometre taşlarını arkadaşla-

rımız koydular biraz evvel ifade ettim.
1992 yılında Gebze Yüksek Teknoloji
Enstitüsü olarak kuruldu. 2001 yılına
kadar herhangi bir lisans programına
öğrenci almadı yani bu şu demek en az
on yıl araştırma ile proje ile bölümler
kendi kendilerini tamamladılar. Şimdi
ülkemizin hemen hemen her ilinde
biliyorsunuz üniversite var. Bir bölüm
kurmak için de üç hoca yeterli oluyor.
Üç hocayı toplayabildiğiniz zaman
bölüm kurulabiliyor.
-Çevre Mühendisliği
Çevre mühendisliği bizim en etkin
olduğumuz bölümlerden bir tanesi,
dışarıya proje yapan, organize sanayi
bölgelerimiz ve sanayicilerimiz ile en
çok proje yapan bölümlerimizden bir
tanesi. Daha geçen sene ilk defa lisans
programına öğrenci aldı. 25 yıl sonra, 25 yıllık bir birikim var. Hocaların
yaptıkları projeler, geliştirdikleri alt
yapı, laboratuarlar, bütün imkanlar
oluştuktan sonra, 25 sene sonra lisans
programına örgenci aldılar. Ben onun
için hocalarıma söylüyorum, “Herhalde buradaki en iyi mühendisleri, iyi
altyapıyı kurguladıktan ve oluşturduktan sonra alındığı için iyi yetiştirdiniz,
iyi yetiştiriyorsunuz ki tercih edilen
mezunlar bunu gösteriyor.”
-Teknoloji Transfer Ofisi
Yenilikçilik ve girişimcilik sonuçlarında, indeksinde bizi ön plana çıkaran
Teknoloji Transfer Ofisimizin çalışmalarının başlaması 2015 yılıydı. Rektör
olduktan sonra ilk yaptığım ve Üniversiteyi temsil ettiğim ilk toplantıydı.
Teknoloji Transfer Ofisinin kabul edilmesi için Ankara’da toplantıya gitmiştik ve o toplantı da çok şükür geçti ve
kuruldu. Hemen öncesinde 2014 yılında
da Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü
Gebze Teknik Üniversitesi’ne dönüştürülmüştü. Bu bölgenin en çok ihtiyacı
olan endüstri mühendisliği programı
önceden yoktu. Şimdi endüstri mühendisliği bölümünü kurduk. Lisans
programlarına öğrenci alacağız.
Makine mühendisliği bölümümüz
vardı ancak makine mühendisliği
bölümünün lisans programı yoktu. Yine
sizlerden gelen talepler ve bölgenin
ihtiyacını karşılamak üzere makine
mühendisliği bölümümüzü de kurduk.
Yakın zamanda bu bölümlerimizin
mezunlarını da inşallah verip sizlerle
etkileşimimizi arttırmaya gayret göstereceğiz .
-Öğrenci sayısı
Öğrenci sayımız mevcut durumda
7 bin 622, aslında öğrenci sayımız bir
miktar daha arttı. Ara dönemde lisan-

Kocaeli Odavizyon

55

[oda meclisi ►

süstü programlarımıza öğrenci aldık.
Enstitülerimize Fen bilimleri, sosyal
bilimler, biyoteknoloji ve nanoteknoloji
enstitülerimize öğrenciler aldık. Bu
rakam 8 binin biraz üzerine çıktı. Mezun olan öğrencilerimiz de oldu. Ama
lisansüstü öğrencilerimizin lisans öğrencilerimize oranı daha da arttı. Bizim
karşılaştırmalı olarak 2014 yılında 2 bin
426 lisan öğrencimiz varken Şimdi 3
bin civarında öğrencimiz var. Lisansüstünde yaklaşık 2 bin 800 öğrencimiz
varken şimdi 4 bin 500 lisans üstü öğrencimiz var. Gebze Teknik Üniversitesi
bu araştırmacı ve projeci üniversite
olmayı bu anlamda korumak, gelişirken
büyürken lisansüstü programlarını
öncelikleyerek, oradaki öğrenci sayısını
artırarak veya muhafaza ederek devam
ettirme de gayret gösteriyor. Özellikle
lisanslı öğrenci sayımız %29 artmışken,
lisans üstü sayısı da % 71 oranında
arttı. Dolayısı ile bu lisans ve lisansüstü
öğrenci arasındaki oranı biz muhafaza
etmeye çalışıyoruz.
-Akademik kadro
Akademik kadromuz; 557 öğretim üyemiz var. Burada 557 öğretim
üyesinin 215’i yardımcı doçent, doçent
ve profesör. Geri kalanı 350’ye yakını
Araştırma Görevlisi ve uzman. Onlar bizim bütün çalışmalarımızı arka
planda, akademik çalışmalarımızı ve
proje çalışmalarımızı yürüten gizli
kahramanlar.
Bu sayıların dışında bir de bizim
proje bazlı asistanlarımız var. Yaklaşık
200 adet proje bazlı asistanlarımız var
dolayısı ile bu araştırma gücümüzü,
bu araştırmacı genç arkadaşlarımızla
katlayarak arttırıyoruz bura da detaylı
rakamlar var.
-Üniversite bölümlerindeki artış
Bölümlerimizdeki artışlardan da
biraz bahsedeyim. 2014 yılında 41 tane
derece programımız vardı. Şimdi 69
derece programımız var. 33 lisansüstü
programımız varken, şimdi 53 tane
lisansüstü programımız var. Lisans
programlarımız arttı belki 8’den 16’ya
çıktı ama görüldüğü üzere lisansüstü
programlarımız daha da arttı. Araştırma yapacak, özellikle lisans üstü
öğrenciler ve araştırmaya odaklanacak
enstitülerimiz var. Bunlar nanoteknoloji enstitüsü, bilişim teknolojileri
enstitüsü, enerji teknolojileri enstitüsü,
biyoteknoloji enstitüsü, yer ve deniz
bilimleri enstitüsü, ulaşım teknolojileri
enstitüsü ve savunma teknolojileri
enstitüsü ben enstitü başkanlarımızı
aramızda görüyorum, bu salonda onlar
da var, bir çok enstitümüzün müdürü
bizlerle beraber.

56 Kocaeli Odavizyon

-Dördüncü nesil
Bir de biz yeni programlar açarken
özellikle dördüncü nesil üniversite
kavramına yönelik hareket etmeye çalışıyoruz. Dördüncü nesil üniversiteler
artık interdisipliner üniversiteler olarak
tanımlanıyor. Bizler de gerek lisans,
gerekse lisans üstü programlarımızda
bunu gözetiyoruz.
-Yeni programlar
Yeni açtığımız programlardan
bazıları ki bunların bir çoğu başka üniversitelerde de yok. Örneğin cam bilimi
ve teknolojisi lisansüstü programı
güzel bir üniversite-sanayi işbirliğinin
sonucu. Şişecam Bilim Ar-Ge Merkezi
ile birlikte kurduk. Orada çalışan Ar-Ge
çalışanları ve bizim akademisyenlerimiz bir araya geldi. Cam bilimi ve
teknoloji alanında, cama fonksiyon
katabilecek kişileri yetiştirebilmek, bilgi
birikimini oluşturmak üzere kurulmuş

bir lisansüstü programı.
Siber güvenlik yine interdisipliner,
metalurji daha evvel olmayan çok
önemli bir ölçüm bilimi. TÜBİTAK ile
beraber oluşturduğumuz bir lisansüstü
programı, biyoinformatik ve sistem biyolojisi programı da yine interdisipliner
programlarımızdan bir tanesi.
-Uluslararasılaşma
Uluslararasılaşmayı çok önemsiyoruz. Uluslar arası öğrenci sayımız her
geçen gün artıyor. Bu sene 50’ye yakın
büyükelçilikte üniversitemizin kendi
sınavını yapma iznini aldık. Dolayısı ile
bu sınavlarla üniversitemize başarılı
yabancı uyruklu öğrencilerin kazanılmasını hedefliyoruz. Yabancı uyruklu
öğretim üyesi çalıştırma oranımız da
diğer üniversitelere göre çok fazla.
Kaliteli, nitelikli ülkemizin teknolojisinin gelişmesine katkı sağlayacak
yabancı uyruklu öğretim üyelerini
her dönem birer ikişer kadrolarımıza katıyoruz. Hali hazırda özellikle
Ukrayna’dan, Azerbaycan’dan İran’dan,
Yunanistan’dan yabancı uyruklu öğretim görevlilerimiz var. Üniversitemizin
doktora programlarına ve uluslar arası
projelerine bu uluslar arası öğretim

görevlilerini katkısı çok fazla.
Sanırım ingilizce eğitim uluslararasılaştırma için önemli bir figür. Bunu
belirtmek istiyorum, 2014 yılında ne
lisans da ne de lisansüstünde ingilizce
programımız yoktu. Şimdi YÖK’den
yeni bir onay geldi. Lisansdaki program
sayımız 9, lisansüstündeki programımız 6 oldu. Önümüzdeki dönem
bilgisayar mühendisliği bölümü de
İngilizce ortamında eğitim öğretimine
devam edecek. Bu bizim uluslararasılaştırmadaki ve uluslar arası başarılarımızı etkileyebileceği gibi aynı zamanda
daha iyi dereceli öğrencilerin üniversitemize kazanılmasını sağlayacağını
düşünüyorum.
-Enstitü olma talihsizliği
Biz geçmişte lisans programları
açıldığında biraz talihsizlik yaşamışız.
O talihsizliğin ana kaynağı sanırım
buranın birazcık isminden de kaynaklanıyor. Enstitütü kelimesinin geçmiş
olması, oranın bir üniversite değil,
enstitü bitirdiğiniz zaman, Orta Doğu
Teknik Üniversitesi’nden İTÜ’den, Yıldız
Teknik Üniversitesi’nden fark dersleri
alarak mühendisliğinizi yapabilirsiniz
gibi gerek dershane danışmanlarından,
gerekse rehberlik öğretmenlerinden
aileleri ve gençleri yanlış yönlendirmeler olmuş. Halbuki sizler şahitsiniz
buradaki öğretim üyesi ve altyapı
kapasitesi, bizim normalde edindiğimiz ve sahip olduğumuz altyapı şu
anda Türkiye’nin en iyisi diye ifade
edilen üniversitelerinden aşağı kalır
değil. Ama lisans programına aldığımız
öğrencilere baktığımızda, aynı seviyede
değil, çok daha az yüzdelik dilimlerde
öğrenci alıyoruz. Burada üniversitemizin gerek tanıtılması, gerek çeşitli
faaliyetler ve burslarla öğrencilerimizin desteklenmesinin faydalarını son
birkaç yılda gördük . Bir kez daha burs
destekleri için Kocaeli Sanayi Odası’na
teşekkür ediyorum.
-Burslar
2016 yılında Üniversiteye giren her
öğrenciye burs verdik. Bu tanırlılığı
biraz daha çarpıcı bir etki olsun diyeydi,
sonraki sene burs politikamızı biraz
değiştirdik. LYS sınavı ile, başka hiçbir
üniversite bunu yapmadı, giren her
öğrencisine başarı sıralaması gözetilerek burs verildi. Geçen sene de Sayın
Başkanımızın da yönlendirmesi ve tecrübeleri ile biz burs politikamızı biraz
değiştirdik, herkese burs vermek yerine
biraz daha yüzdelik dilimleri arttıracak
politikalar uygulayarak burslar verdik.
1 milyon 200 bin TL burs öğrencilerimize geçen sene ödendi, bu sene de
ödenmeye devam ediyor.

-Kaliteye verilen önem
Kaliteye önem veriyoruz. ISO 90012015 ve 10002 Müşteri Memnuniyeti
Kalite belgesini Türk Loydu tarafından
alan tek üniversite olduk. Bunu da
sizlerle paylaşmaK istiyorum. Hakikaten şeffaflık ve idari birimlerimizin ve
akademik birimlerimizin kalite döngüsü, kalite ve akreditasyon süreçlerine
alışması için yaptığımız bir girişimdi.
Sonra YÖK’ün kalite kuruluna başvurduk orada da bir değerlendirmeden
geçtik onun sonucunu da bekliyoruz,
ISO 17025’i de almayı hedefliyoruz.
Bununla ilgili hedef aldığımız bazı
laboratuarlar var onlara da kalite
belgesini almak için gayret göstereceğiz. Bir çok çalışmalar yapıldı. Akreditasyondan bahsettim, ulusal, uluslar
arası akreditasyonlara başvuruyoruz ki
biraz daha insandan bağımsız ve şeffaf
süreçlerimiz ilerlesin diye bir kısmı
ulusal, bir kısmı uluslar arası MÜDEK
mühendislik için,MİYAK mimarlık için,
FEDEK temel bilimler için. WFC bu
çok prestijli bir akreditasyon kuruluşu
işletme fakülteleri için bunu veriyor,
ülkemizde de bunu alan çok az kurum
var. Bunun başvurusu yapıldı. Süreçleri
devam ediyoruz.
-Dış kaynaklı projeler
Dış kaynaklı projelerimiz 2014
yılında 16 milyon civarındaydı. Şimdi bu
rakam 44 milyonu buldu. Bu aslında
bizim bizim büyüklüğümüzdeki bir
üniversite için çok büyük bir rakam.
yani 150 milyon deseniz, 200 öğretim
üyesi var, hemen hemen herkesin
proje yaptığını ve bu yaptığı projelerin
de belli bir bütçenin üzerinde olduğunu
gösteriyor. Maalesef ülkemizdeki tüm

üniversitelerde bu kadar hoca başı
proje üreten, hoca başı akademik ürün
üreten, hoca başı yaptığı yayınlara atıf
alan bir üniversite yok. Ama toplam rakama bakıldığında mesela diyelim ki iki
üniversite karşılaştırılıyor A Üniversitesi bizim üzerimizde olan üniversiteleri
söyledim A Üniversitesinin 1200 tane
öğretim görevlisi var. Şimdi toplam
ürettiği yayına bakarsanız tabii ki 200
kişiden daha fazla üretecek, ama kişi
başına yapılan uluslar arası indekslerin bir çoğu ona göre yapılıyor. Kişi
başına yapılan üretime bakıldığı zaman
biz daha etkin ve efektif çalışıyoruz,
yüksek sıralara çıkabiliyoruz, bu da
çeşitli kaynaklardan elde ettiğimiz
proje bütçeleri, kendi içimizde bilimsel
araştırma projelerinin desteklerini
de arttırdık. Yüksek lisans tezi yapan
gençlerimize yüksek lisans tezlerini
maddi olarak destekliyoruz. Doktora
tezlerini destekliyoruz. Genç araştırmacı destekleri var. 11-12 kapsamda
proje destekleri yapılıyor.
-Kütüphane
Kütüphane bütçemizi arttırdık ciddi
bir kütüphanemiz var. Hala yeterli değil
ama daha iyi olacağına inanıyorum.
Bunun için de gayret gösteriyoruz.
Özellikle elektronik kitap bizim için

önemli ki abone olduğumuz e-kitap ve
e-dergiler.
Bu konularda ciddi bir artış sağladık, laboratuar sayımız her geçen gün
artıyor şu anda çeşitli disiplinlerde 155
tane laboratuarımız var sürekli eğitim
merkezi ile birlikte bölgeye yapacağımız katkılar, eğitim sertifika programları bizim için bir fırsat, etkileşimi
hızlandırmak adına şimdiye kadar 3 bin
827 tane eğitim yaptık, bütçesi de 1,5
milyonu buldu. Daha evvel 30 bin TL
bütçesi olan bir birimdi ama etkileşimleri sizlerle arttırdıkça hem eğitimin
çeşitliliği hem de bütçesi arttı.
-Öğrenci toplulukları
Öğrenci topluluklarımızdaki artıştan
bahsetmek istiyorum. Sosyal sorumlulukları önemsiyoruz,. Öğrenciyken
gerek teknik, gerekse sosyal, kültürel
anlamda yetişmelerini önemsiyoruz.
24 tane öğrenci topluluğumuz var.
Bunları 54’e çıkardık.
Lisanstaki öğrenci sayımızı düşünecek olursanız 3 bin öğrencimiz var,
yani hemen hemen herkes neredeyse
istediği bir aktivite içinde bulunacak,
bir öğrenci topluluğu veya kulüple
çalışabiliyor.
-Akıllı kampüs hedefi
Elektronik akıllı kampus olma
konusunda gayretlerimiz var Üniversitemizin alanı da genişledi. 350 dönümlük bölüm üniversitemize kazandırıldı.
Burada Başbakan Yardımcımız Sayın
Fikri Işık’ın ciddi katkıları oldu. Kapalı
alanlarımız da hızlıca artıyor 77 bin m2
olan kapalı alanımız şimdi 130 binleri buldu. Burada da önemli bir artış
sağladık. “
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Tofaş’tan 10 yılda
Türkiye’ye 2.8 milyar dolar yatırım
Türkiye’nin 3’üncü büyük sanayi kuruluşu Tofaş, “2017 Faaliyet Raporu”nu
yayınladı. Raporun önsözünde, 2016’da
üretim ve ihracat rekorları kıran
Tofaş’ın 2017 yılını da 384 bin adetlik
rekor üretimle tamamladığına dikkat
çeken Koç Holding Yönetim Kurulu ve
Tofaş Yönetim Kurulu Başkanı Ömer
M. Koç, “2017 yılındaki proje ve yapısal
yatırımlarımızın toplamı 157 milyon
Euro olarak gerçekleşirken, son 10
yılda bu rakam 2,8 milyar dolara ulaştı.
Şirketimiz, ihracat pazarlarında
gösterdiği çeşitliliği ve yükselişi 2018
yılında da artırmayı hedeflemektedir.
Ekonomiye çok yönlü katkımızı pekiştirirken, gerek üretim hacmi gerekse
ihracat performansı açısından Türkiye otomotiv endüstrisinin en önemli
oyuncularından biri olmaya devam
edeceğiz” dedi.
Tofaş CEO’su Cengiz Eroldu ise,
Tofaş 2017 Faaliyet Raporu’nda yer
alan önsözünde, Türkiye ekonomisine
üretim, ihracat, istihdam alanlarında
yüksek katma değer yaratan Tofaş’ın
Fiat Egea Projesi başta olmak üzere
sektörde önemli yatırımları hayata
geçirdiğini belirterek, “Ar-Ge’de gerçekleştirdiğimiz yatırımlar, şirketimizi
teknoloji alanında ileriye taşımaya
devam ediyor. Tofaş, Avrupa Komisyonu Ortak Araştırma Merkezi’nin Ar-Ge
yatırımları Skor Listesi’nde 3 yıl art
arda Türkiye’den ilk sırada yer almayı
başarmış; 2017 yılı listesinde 12 basamak birden yükselmiştir” dedi.
-Faaliyet raporu yayınlandı
Tofaş, 2017 yılına ait “Faaliyet
Raporu”nu yayınladı. Söz konusu
raporda yer alan önsözünde, değerlendirmelerde bulunan Koç Holding
Yönetim Kurulu Başkanı ve Tofaş
Yönetim Kurulu Başkanı Ömer M. Koç,
hem Türkiye hem de Tofaş’ın 2017’de
ekonomik olarak önemli başarılar elde
ettiğini söyledi.
Geride bıraktığımız yılda küresel
ekonominin yaygın bir toparlanma içine girdiğini belirten Ömer M.
Koç,Türkiye’de toplam otomotiv satışlarının son 3 senedir 1 milyon adet seviyesinde seyrettiğini, ithal ürün pazar
payının gerilediğini,
ihracat ve üretimde
ise rekorlar kırıldığına
dikkat çekti.
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inancımızı ve katkımızı ortaya koymaktadır” dedi.
Tofaş rekorlarını yeniliyor!
Koç Holding Yönetim Kurulu
Başkanı Ömer M. Koç, yıllık 450 bin
araçlık üretim kapasitesi, 10.000’e
yakın çalışanı, geniş bayi ağı, yüksek
Ar-Ge ve ürün geliştirme yetkinliğiyle
Türkiye’nin en büyük 3. sanayi kuruluşu olmanın haklı gururunu yaşadığını
belirtti. Koç, Tofaş olarak 2017 yılındaki
proje ve yapısal yatırımlarım miktarının 157 milyon Euro olarak gerçekleştiğini, son 10 yılda ise bu rakamın 2,8
milyar dolara ulaştığını açıkladı.
Ömer M. Koç ayrıca; “Şirketimiz, ihracat pazarlarında gösterdiği çeşitliliği
ve yükselişi 2018 yılında da artırarak
sürdürecektir. Ekonomiye çok yönlü
katkımızı pekiştirirken, gerek üretim
hacmi gerekse ihracat performansı
açısından Türkiye otomotiv endüstrisinin en önemli oyuncularından biri
olmaya devam edeceğiz” dedi.

Koç Holding Yönetim Kurulu ve Tofaş
Yönetim Kurulu Başkanı Ömer M. Koç

-Üretimde yüzde 13 artış
Ömer M. Koç, “2017 yılı otomotiv
üretimi 1.673.664 adet ile bir önceki yıla
göre yüzde 13 artış gösterdi. En önemli
ihracat pazarımız olan Avrupa piyasasında binek ve hafif ticari araç talebindeki artış, Türkiye otomotiv ihracatını
olumlu etkilemiştir. Otomotiv sektörü,
29 milyar ABD dolarına yaklaşan ihracat tutarı ile Türkiye toplam ihracatının
yüzde 18’ni oluşturdu. Bu gurur verici
sonuç, Türkiye ekonomisine olan güçlü

Rekabet avantajlarımızla yarına
hazırız!
Keskin bir rekabet ortamında faaliyet gösteren otomotiv sektöründe,
şirketlerin geleneksel üretimin yanı
sıra ürün ve teknoloji geliştirmelerinin bir tercih değil, hayati zorunluluk haline geldiğine dikkat çeken
Ömer M. Koç, Tofaş’ın, Fiat Chrysler
Automobiles’ınönemli stratejik üretim
merkezinden biri olduğunu ve grubun
Avrupa’daki ikinci büyük Ar-Ge merkezi
konumunda yer aldığını söyledi.
Tofaş olarak sahip oldukları avantajları ölçek ekonomisi ve güçlü piyasa
konumu,köklü uluslararası ortaklıklar
ve ihracat anlaşmaları, geniş satış, satış sonrası ve servis hizmet ağı, Ar-Ge
ve teknoloji yatırımlarımız, verimlilik ve
sürekli gelişimi temel alan iş anlayışı
olarak sıralayan Ömer M. Koç, söz
konusu avantajlar ile yarınlara hazır
olduklarını vurguladı.
Sektör üretim liderliğini devam
ettirdi
Tofaş CEO’su Cengiz Eroldu ise
faaliyet raporunda yer alan önsözünde
başarılı iş sonuçlarıyla geçirdikleri 2017
yılının Tofaş

Tofaş CEO’su Cengiz Eroldu

tarihinde gururla hatırlanacak bir
dönem olarak tamamladıklarının
altını çizdi.
Tofaş tarihine rekorlar yılı
olarak geçen 2016’nın ardından,
2017 yılında da üretimde liderliği
devam ettirdiklerini ve yeni yıla bir
kez daha rekorla girdiklerini anlatan Eroldu: “Şirketimiz 384 bin
adet araç üreterek, Türk otomotiv
sanayi üretiminin yüzde 23’ünü
tek başına gerçekleştirdi. Türkiye
otomotiv pazarı yüzde 3 daralmasına rağmen Tofaş çatısı altındaki
markaların satış hacmi yüzde 12,7
oranında arttı. Tofaş, 2017 yılında
yüzde 12,8 pazar payı elde etti.
Fiat markası otomobil ve hafif
ticari araç toplam satışlarında,
yüzde 12,6 pazar payı ve 120.049
adetle 2’nci sırada yer aldı. Yerli
üretimden en yüksek oranda satış
yapan firma unvanını yıllardır
sürdüren Tofaş, yüzde 91’e ulaşan
payı ile sektör liderliğini korudu”
diye belirtti.
Üretimi ve Ar-Ge’si Türkiye’de
gerçekleştirilen Fiat Egea ailesinin
performansı hakkında da açıklama yapan Cengiz Eroldu, ailenin
sedan üyesinin 43 bin adetlik
satışla 2016 yılının ardından 2017
yılında da Türkiye’nin en çok
tercih edilen otomobili olduğunu

ve Egea’nın otomobil pazarındaki
payının yüzde 6,6’ya ulaştığını anlattı. Tofaş’ın 2017 yılında, 270.760
bin adetlik ihracat hacmine ulaşarak Türkiye otomotiv ihracatının
yüzde 20’sini tek başına gerçekleştirdiğini belirten Eroldu ayrıca
ihracat gelirinin ise 3,25 milyar
dolara ulaştığını söyledi.
Eroldu’nun verdiği bilgilere
göre 17,5 milyar TL ciro elde eden
Tofaş’ın 2017 yılı net kârı da yüzde
32’lik artış ile 1 milyar 283 milyon
TL olarak gerçekleşti.
“Ar-Ge yatırımları sıralamasında 12 sıra birden atladık”
Türkiye ekonomisine üretim,
ihracat, istihdam alanlarında yüksek katma değer yaratan Tofaş’ın
Fiat Egea Projesi başta olmak
üzere sektörde önemli yatırımları
hayata geçirdiğini de hatırlatan
Cengiz Eroldu, “Ar-Ge’de gerçekleştirdiğimiz yatırımlar, şirketimizi teknoloji alanında ileriye
taşımaya devam ediyor. Tofaş,
Avrupa Komisyonu Ortak Araştırma Merkezi’nin Ar-Ge yatırımları Skor Listesi’nde 3 yıl art arda
Türkiye’deki şirketler içinde ilk
sırada yer almayı başararak 2017
yılı listesinde 12 basamak birden
yükseldi” açıklamasında bulundu.
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Lojistik 15 milyar dolar ile turizmden
sonra ihracata en fazla katkıyı sağlıyor
sağlanmıştır.

Ö. ÇETİN NUHOĞLU
ULUSLARARASI NAKLİYECİLER
DERNEĞİ (UND) BAŞKANI

S

ektörümüz yaptığı faaliyet
dolayısıyla Hizmet ihracatı
içerisinde yer alıyor. Hizmet
ihracatının önemi ülkemizde son yıllarda anlaşılmaya başlanmıştır.
Rakamlara bakıldığında mal ihracatının yaklaşık %30’u kadar hizmet
ihracatı yapıldığı, hizmetten döviz elde
edildiği görülüyor ki bu çok ciddi bir rakamdır. Türkiye acısından bakıldığında
ise Türkiye bir turizm ülkesi bu yönüyle
ciddi bir hizmet ihracat geliri var. Bunun
yanında sağlık turizmi ile çevre ülkelerden kaliteli ve ucuz hizmet almak
için ülkemizi tercih edenler var. Eğitim,
yazılım, filim sektörü gibi yeni gelişmekte olan sektörlerde var. Türkiye’nin
coğrafi konumu da lojistik açısından çok
ciddi bir gelişim alanına sahip. Özellikle THY’nin insan lojistiğinde yaptığı
performansı ile eşya lojistiğinde de çok
ciddi bir hizmet geliri var. Lojistik, 15
milyar dolarlık Katkı ile turizmden sonra
ikinci sektördür. Sektörümüz, geçen yıl
aynı dönemle 2017 Ocak-Kasım dönemini karşılaştırdığımızda 1.137.902 adet
taşıma ile Kasım ayında %5 büyüme
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- Dış ticarette ülkesel ve bölgesel
fırsatlar, tehditler, olanaklar, yetenekler…
7,5 milyara ulaşan dünya nüfusunun neredeyse 3’te birini oluşturan iki
ülke Çin ve Hindistan’ın Avrupa’ya geçiş
noktasında kilit ülkelerden olabiliriz.
Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanımız Sayın Ahmet Arslan, Türkiye’yi
dünyanın lojistik üssü yapmak için
seferberlik başlattıklarını söyledi ve kurulacak lojistik merkezleriyle 35 milyon
ton yükün elleçlenebileceği bir kapasite oluşturma hedefinde olduklarının
bilgisini verdi. Bu vizyonun iyi okunması
ve bu hedef içen sadece UDHB’nın değil
tüm bakanlıkların ortak çalışma yürütmesi gerekiyor. Evet Türkiye bu noktada
dünyanın lojistik merkezi olabilecek
stratejik konuma sahip bir ülke. BaküTiflis-Kars demiryolu hattının devreye
girmesi, bu hattın Hazar Koridoru le
bağlanması buradan da Çin’e ulaşması
ülkemiz için büyük bir fırsat. Bu fırsatı
iyi değerlendirerek, bu bölgeden gelen
yüklerin Avrupa’ya ulaştırılmasında
nasıl bir avantaj sağlayabileceğimizi ve
tercih edilen ülke konumuna geleceğimizi planlamalıyız. Bunun için lojistik
altyapı kapasitesinin artırılması ve
gümrük geçişlerinin kolaylaştırılması
şart. Türkiye’nin sadece kendi ülkesinde
üretilen mallar için değil, farklı ülkelerde üretilen Türkiye’de lojistik işleme
tabi tutulan ürünlere de hizmet veren
bir yapıya hazırlıklı olması gerekiyor
-Türkiye dış ticaretinde trendler ve
eğilimler, öne çıkan ve/veya değerlendirilmesi gereken pazarlar,
Son birkaç aydır ihracatta rekor
artışlar yaşanıyor ve yıllık bazda 150
milyar dolarlık ihracat barajını aştık.
Hükümetin bu noktada adımlarını
hızlandırmak istediğini ve yeni ülkelere
açılarak ihracat pazarlarını genişletmeyi düşündüğünü görüyoruz. Daha önce
bu ülkelerin nereleri olabileceğini ve
nasıl bir yol izlenmesi gerektiği konusunda bilgiler verdik.
Dernek olarak da çalışmalar yaparak ihracatın geliştirilmesi noktasında
destekler sunmaya çalışıyoruz. Türkiye,
üretimde güçlü bir ülke ve bulunduğu
konum itibarıyla dünyanın dev üreticileri ile rekabet edebilir konumda.
Otomotiv yan sanayi, hazır giyim ve
konfeksiyon, gıda ve tarım gibi kalem-

ler için; ihracatımızın 1 milyar doları
bulmadığı Sahra Altı Afrika ülkeleri, yine
Uzak Doğu ülkeleri yüksek potansiyeller barındırıyor. Dünya ticaretinin büyük
bölümünün gerçekleştiği ve bizim de
merkezinde yer aldığımız bu ticaret
coğrafyasının avantajlarını kullanabilecek adımları atmalıyız.
- 2018’e bakış ve 2018’den beklentiler
2017 yılına damga vuran özellikle Avrupa birliğine karşı Macaristan
üzerinden açtığımız geçiş belgesi
ücretlerine karşı açtığımız dava nihayet
erdi. 19 ocakta görülen dava 27 Ekim’de
karar bağlandı artık Macaristan bizden
ayrımcı ücret alamaz hale geldi.
2018 yılına bakıldığında Bulgaristan Romanya ve Yunanistan’ında bu
ücretleri Macaristan örneğinden yola
çıkılarak almamasının sağlanacağı bir
yıl olacak.
Yine aynı şekilde bizim Avusturya’ya
karşı açtığımız bir dava vardı. Onun ilk
duruşması 31 Ocak 2018’de yapılacak,
benzer bir takvim işleyecek olursa yine
2018 yılı sonuna kadar bizim bir ülkeden
transit geçişimizin kotaya bağlanmasının Gümrük Birliğine aykırı olduğunun
iddiasındayız. O dava gündemi bizi
meşgul edecek.
2018 yılı ayrıca bizim açımızdan vize
konusunun tartışıldığı bir yıl olacak.
Çünkü sürücü vizeleri özellikle Schengen bölgesindeki kalış 6 aylık vize ile
sadece 3 ay kalabiliyor olmak prensibi
bizim sektörümüz acısından uygulanamaz hale gelmiştir. 2018 yılında
bu konu ile ilgili çalışmalarımıza hız
vereceğiz.
Diğer bir konu ise UBAK; Üçüncü bir
ülkeye taşıma yapma yada üçüncü bir
ülkeden taşıma yapmaya yarayan bu
belge ile Türkiye üzerinden çok fazla
taşıma yapılıyor, özelikle Avrupa’nın tek
birlik olması sonrasında balkan ülkeleri
bu belgelerin farklı ülkelerine dağıtarak
kullanırken bugün birliğe üye olmaları
sebebiyle butün bu belgeleri Türkiye sınırında ve Türkiye yönelik kullanıyorlar.
UBAK belgesinin varlığı aslında
geçiş ücretlerinin ortadan kalkması ile
tartışılır hale gelecek. 2018 yılına UBAK
belgesinin Türkiye ’yine kazandırdıkları
ve kaybettirdiklerinin tartışıldığı lobilerin yapıldığı 2019 yılında yeni UBAK
stratejisinin belirlenmiş olarak gidilmesini sağlayacak bir tartışma dönemine
çıkması düşünüyoruz

[etkinlik ►

‘Hukuki Uyuşmazlıkların Çözümünde Arabuluculuk’ yöntemi semineri gerçekleştirildi

K

ocaeli Sanayi Odası ve Kocaeli Kurumsal
Arabuluculuk
Merkezi
işbirliği
ile
“Hukuki Uyuşmazlıkların Çözümünde
Arabuluculuk Yöntemi” konulu bilgilendirme
toplantısı düzenlendi. Seminerde başta işçi-işveren
uyuşmazlıkları olmak üzere ulusal ve uluslararası
tüm hukuki uyuşmazlıklar için çok önemli bir yenilik
olan ve ihtilafların tarafı olan sanayicilerimiz ve
üreticilerimiz için alternatif ve dostane çözüm
yöntemi olan arabuluculuk hakkında bilgilendirmeye
ek olarak katılımcıların soruları da yanıtlandı.

Yurtiçi Ticaretin Finansmanı ve Dijital
Platformlar semineri düzenlendi

K

ocaeli Sanayi Odası ve Figo Ticari Bilgi
ve Uygulama Platformu A.Ş. işbirliği ile
Kocaeli Sanayi Odası, İzmit Merkez Binası,
Konferans Salonu’nda “Yurtiçi Ticaretin Finansmanı
ve Dijital Platformlar” konulu bilgilendirme toplantısı
düzenlendi. Toplantıda, firmaların alacaklarının
vadesini beklemeden tahsil ederek daha güçlü
bir işletme sermayesine sahip olma yöntemleri
ve buna ek olarak tedarikçi finansmanı ve çek ile
ödenen faturaların finansmanında dijital çözümler
konularında bilgilendirme yapıldı.

Gümrük ve Küresel Ticarette Güncel Ajanda
semineri yoğun ilgi gördü

K

ocaeli Sanayi Odası ve Figo Ticari Bilgi ve
Uygulama Platformu A.Ş. işbirliği ile Kocaeli
Sanayi Odası, İzmit Merkez Binası, Konferans
Salonu’nda “Yurtiçi Ticaretin Finansmanı ve Dijital
Platformlar” konulu bilgilendirme toplantısı düzenlendi.

Toplantıda, firmaların alacaklarının vadesini beklemeden
tahsil ederek daha güçlü bir işletme sermayesine sahip
olma yöntemleri ve buna ek olarak tedarikçi finansmanı ve
çek ile ödenen faturaların finansmanında dijital çözümler
konularında bilgilendirme yapıldı.
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LeasePlan Türkiye, elektrikli mobilite
dönüşümü için adım atıyor
Dünyanın en büyük filo kiralama
şirketlerinden biri olan ve 5 kıtada
1.7 milyondan fazla araç filosunu yöneten LeasePlan, 2030’da tüm araç
filosunu elektrikli araçlara dönüştürme yolunda adımlarını hızlandırdı.
LeasePlan Türkiye bu kapsamda
müşteri ve hedef müşterilerini
bilgilendirmek adına bu alandaki ilk
etkinliğini İstanbul’da gerçekleştirdi.
Gerçekleştirilen etkinlikte konuşan
LeasePlan Türkiye Genel Müdürü
Türkay Oktay, sürdürülebilirlik konusunun son dönemde tüm dünyada
önem verilen bir konu olduğunu
belirterek LeasePlan olarak sürdürülebilirlik kapsamında şirketlere örnek
olmak amacı ile kendi şirket araçlarının tamamını 2021’e kadar elektrikli
araçlara dönüştüreceklerini söyledi.
İstanbul Rahmi Koç Müzesi’nde
gerçekleştirilen etkinlikte konuşan
LeasePlan Türkiye Genel Müdürü
Türkay Oktay, mobilite ile birlikte trendlerde önemli değişimler
yaşandığına dikkat çekerek, bunların
başında araç paylaşımı, abonelik,
sürdürülebilirlik ve dijitalleşmenin
geldiğini belirtti. Oktay, bu değişimde LeasePlan olarak “What’snext”
sloganı ile sıradaki adıma odaklandıklarını söyledi. Burada sürdürülebilirliğin son dönemde tüm dünyada
olduğu gibi Türkiye’de de çok önem
verilen bir konu olduğuna değinen
Türkay Oktay, bunun için düşük
emisyonlu araçlarınsıradaki adımına
dair eğitimler ve paylaşımların yanı
sıra yenielektrikli araç girişimleri ile
elektrikli araçlara geçişi kolaylaştırmak ve mobilitede sıfır emisyonun
destekleyicisi olmak gibi adımlar atacaklarını belirtti. Oktay, bu kapsamda
2021’e kadar şirketlere örnek olmak
amacıyla kendi çalışan filolarını
elektrikliye dönüştürecekleri bilgisini
paylaştı.
Elektrikli araca geçiş hızlanıyor
LeasePlan Türkiye Genel Müdürü
Türkay Oktay, ulaşımın dünya çapında yüzde 14’lük pay ile iklim değişikliğinde en önemli paya sahip olduğuna ayrıca dikkat çekti. ABD’de bu
oranın yüzde 30’a kadar çıktığını dile
getiren Oktay, bu oranı düşürmek için
şirketler ve devletlerin çalışmalarını
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Türkan Oktay
hızlandırdığını söyledi. Türkay Oktay,
“Ülkelerin çevre bilinçli teşvikleri,
elektrikli araç filosuna geçişi hızlandırıyor. Belirli araçlara kısıtlama
getiren veya bölgeye her girişlerinde
sürücülere ek ücret uygulayan düşük
emisyon bölgeleri oluşturma gibi
tedbirler alınıyor. Bunu uygulayan ya
da uygulama kararı alan 200’e yakın
şehir var” dedi.

2025’e kadar 70 milyon araç
elektriklenecek!
Endüstrinin gelişmesi ile birlikte otonom sürüş, dijital mobilite
hizmetleri, araç paylaşma ve elektrikli araç teknolojisinin de geliştiğine dikkat çeken LeasePlan Türkiye
Genel Müdürü Türkay Oktay, filolar
için de önemli gelişmelerin yaşanacağını belirterek şöyle devam etti:
“Global müşteri filomuzda elektrikli
araçların payı yüzde 1 ile yüzde 9
arasında seyrediyor. Yeni elektrikli
araç kayıtları, dünya çapında 750
bin ile 2016 yılında yeni bir rekor
kırdı. Elektrikli araç oranında yüzde
29’luk pazar payı bulunan Norveç,
global anlamda, pazar payı açısından
elektrikli araçları en başarılı şekilde
uygulamaya alan ülke oldu. Norveç’i,
yüzde 6.4 elektrikli araç payı bulunan
Hollanda ve yüzde 3.4’le İsveç takip
ediyor. Global elektrikli araç stoku,
2015 yılında aştığı 1 milyon eşiğinin ardından, 2016 yılında 2 milyon
aracı geçti. Elektrikli araçlar lehine
gelişmeler ile birlikte elektrikli araç
stokunun 2020 yılına kadar 9-20
milyon aralığında, 2025 yılına kadar
da 40-70 milyon aralığında olması
bekleniyor.”
Batarya fiyatları düşüyor!
Elektrikli araç bataryalarında
gelinen teknoloji ile ilgili de konuşan Türkiye Genel Müdürü Türkay
Oktay, son 6 yılda batarya fiyatlarının yüzde 77 düştüğünü söyledi.
Batarya fiyatlarının 2020 itibari ile
200 Euro, 2030’da ise 100 Euro’ya
kadar düşebileceğini belirten Oktay,
diğer önemli konular olan menzil
ve şarj konusunda ise yine önemli

gelişmeler yaşandığını anlattı. Bu kapsamda
elektrikli şarj istasyonu yatırımlarının da
hızla arttığını dile getiren Oktay, Shell’in,
Avrupa’nın en büyük elektrikli araç şarj ağı
olan NewMotion’ı satın almasının da bunun
bir göstergesi olduğunu belirtti.
“Aracınızdaki elektrik ile eviniz aydınlanacak”
Elektrikli şarj istasyonları ile ilgili durum hakkında da bilgi veren Oktay, evde,
ofiste ve yolda şarj etme gibi imkanların
artık yaygınlaştığına dikkat çektiği konuşmasında, elektrikli şarj istasyon sayısında
Hollanda’nın 29 bin adet ile ilk sırada yer
aldığı bilgisini paylaştı. Oktay, Hollanda’yı
18 bin adet ile Almanya ve 16 bin adet ile
de Fransa’nın takip ettiğini söyledi. 2018 ve
2019 için yeni elektrikli araçların piyasaya
çıkacağını anlatan Türkay Oktay, konuşmasını şöyle sürdürdü: “Gelecekte araçlarınız,
gün boyunca güneş enerjisiyle şarj olurken,
gece vakti de aküde kalan fazla enerji, eviniz
için kullanabileceksiniz. Bununla birlikte
elektrikli araç ile gidilen menzil, istenilen
seviyelere yaklaşıyor. Akıllı şarj özelliği,
elektrikli araçların karbondioksit azaltma
rolünü arttırıyor ve yakın zamanda 40+
kWh’likelektrikli araç bataryalarının hayatımıza girmesi kısa vadede mümkün olacak.
Öte yandan enerji yönetimi ve elektrikli mobilite stratejisi arasındaki sinerji de dikkat
çekici.” Bu noktada filoların elektrikli araca
geçmesinin avantajlarına değinen Oktay, bu
avantajlar arasında etkin maliyet yönetimi,
çalışanların ilgi ve motivasyonunda artış,
marka imajı, yaşam kalitesi ve kolay sürüşün yer aldığını belirtti.
LeasePlan Hakkında:
LeasePlan Corporation N.V, 50 yılı aşkın
deneyimi ile beş kıtada ve 32 ülkede 1 milyon 700 bin adedi aşkın dev bir araç filosunu yönetirken, Türkiye ofisi yaklaşık 26 bin
adetlik araç parkıyla operasyonel kiralama
sektörünün lider firmaları arasında yer
almaktadır.

Devlet desteklerinde e-imza ve
KEP dönemi başlıyor

İhracata Yönelik Devlet Destekleri mevzuatlarında yapılan
değişiklikler ile, 01 Nisan 2018
tarihinden itibaren İhracata Yönelik Devlet Desteklerine ilişkin tüm
başvuruların Elektronik İmza Ve
Kayıtlı Elektronik Posta Kullanımı
(KEP) yoluyla yapılması zorunlu
hale getirildi.
1 Nisan 2018’den itibaren
İhracata Yönelik Devlet Destekleri
kapsamında, fiziki evrak başvurusu kabul edilmeyecek. Her türlü
destek başvurusu ve her türlü
yazışma, yetkili kişinin elektronik imzası ile ilgili şirkete ait KEP
adresi aracılığıyla yürütülecek
2023 yılında dünya dış ticaretinden yüzde 1.5 pay almayı
hedefleyen Ekonomi Bakanlığı,
ihracatçılara 2018 yılında yaklaşık
4 milyar TL’lik destek sağlayacak.
Devlet yardımlarına başvurular
01 Nisan 2018’den itibaren Kayıtlı
Elektronik Posta (KEP) vasıtasıyla
e-imzalı dosya ile yapılacak.
-Ege İhracatçı Birlikleri’nde
eğitim
Türkiye’nin 2023 yılı ihracat
hedeflerine ulaşması için Ekonomi Bakanlığı tarafından ihracatçılara verilen devlet yardımlarının
ihracatçılara ulaşmasına aracılık
eden Ege İhracatçı Birlikleri ihracatçıların devlet yardımlarından
daha fazla yararlanması ve mevzuattaki güncel gelişmelerden
haberdar olması için eğitim çalışmalarını kesintisiz sürdürüyor.
Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Sabri Ünlütürk,
Ekonomi Bakanlığı’nın ihracatçılara sağladığı devlet yardımların-

dan ihracatçıların azami yararlanması için 10 yıl önce “MikroEğitim
Projesi”ni hayata geçirdiklerini,
geçen sürede ihracata yönelik
devlet yardımlarını ihracatçılara
anlatmak için 10 yılda önemli mesafe aldıklarını kaydetti. Ünlütürk,
“Düzenlediğimiz yüzlerce eğitim
programında binlerce dış ticaret
çalışanına eğitim verdik. İhracatımızın artması için önemli ve güzel
adımlar attık” şeklinde konuştu.
-Devlet yardımlarına başvurular e-imza ve KEP ile yapılacak
Devlet yardımlarına başvuruların 01 Nisan 2018 tarihinden
itibaren Kayıtlı Elektronik Posta
(KEP) vasıtasıyla e-imzalı dosya
ile yapılmaya başlanacağı bilgisini
veren EİB Koordinatör Başkanı
Ünlütürk:
“İhracatçılarımızla güncel
gelişmeleri paylaşmak amacıyla Ege İhracatçı Birlikleri Devlet
Yardımları Şubesi yetkililerince
“İhracata Yönelik Devlet Yardımları ve Diğer Destekler” konulu
seminer gerçekleştirdik. Seminerimize ihracatçılarımız yoğun ilgi
gösterdi.
Ayrıca “21 Mart 2018 Çarşamba günü EİB hizmet binasında “İhracata Yönelik Devlet Yardımları
ve Diğer Destekler” başlığında bir
eğitim daha düzenleyeceğiz.
Eğitim programlarımızda
değişen yenilenen devlet yardımları hakkında en güncel bilgileri
ihracatçılarımızla paylaşıyoruz.
İhracatçı firmalarımızı eğitim
programlarımıza daha yoğun katılmaya davet ediyoruz.” diyerek
sözlerini noktaladı.
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Türkiye’ye 2017’de 10,8 milyar
dolarlık yabancı sermaye girişi oldu
•

Ekonomi Bakanlığı
verilerine göre. 2017
yılında net doğrudan uluslararası
yatırım girişi (fiili
giriş), 10,8 milyar
ABD doları düzeyinde gerçekleşmiştir.

• 2017 yılı Aralık ayı
sonu itibariyle 5.720
adet uluslararası sermayeli şirket ve şube
kurulmuş olup, 210
adet yerli sermayeli
şirkete de uluslararası sermaye iştiraki
gerçekleşmiştir.

•

maye girişinin; 415 milyon dolarlık
bölümü Asya ülkeleri,
357 milyon dolarlık bölümü AB
ülkeleri kaynaklıdır.
2017 yılı Gelişmeleri
2017 yılında net doğrudan uluslararası yatırım girişi (fiili giriş), 10,8
milyar ABD doları düzeyinde gerçekleşmiştir.
2017 Yılı Aralık Ayı Gelişmeleri
Uluslararası doğrudan yatırım
2017 yılı Aralık ayında 832 milyon girişleri kaleminde yer alan sermaye
ABD Doları düzeyinde uluslararası
girişi 2017 yılında toplam 7,4 milyar
doğrudan yatırım girişi (fiili giriş/
ABD dolarına ulaşmıştır.
net) gerçekleşmiştir.
2017 yılında 7,4 milyar ABD
Uluslararası yatırımcıların
Doları olan uluslararası doğrudan
Türkiye’deki yeni veya mevcut
yatırım girişinin 1,4 milyar ABD
Şubat 2018
Uluslararası Doğrudan Yatırım Verileri Bülteni
şirketleri
ile iştirak ettikleri yerliNser- Doları
mali aracı kuruluşların faamayeli şirketlerdeki ortaklık paylarıliyetleri
ve 1,35 milyar ABD Doları
2017 yılı Gelişmeleri
na ilişkin transferleri içeren sermaye ulaştırma,haberleşme ve depolama
girişi, 2017 Aralık ayında 828 milyon
hizmetleri sektörlerinden kaynak2017 yılında
net doğrudan
uluslararası yatırım girişi (fiili giriş), 10,8 milyar ABD doları
ABD Doları
düzeyinde
gerçekleşmişlanmıştır.
tir.
Sermaye
girişinin;(Tablo4).
328 milyon
düzeyinde
gerçekleşmiştir.
2017 yılında nakit sermaye girişidoları madencilik sektöründen ve
nin %65’i AB ülkeleri kaynaklıdır
184 milyon doları imalat sektörünUluslararası doğrudan yatırım girişleri kaleminde yer alan sermaye girişi 2017 yılında
den gelmiştir.
Uluslararası Sermayeli
toplam
7,4milyon
milyar ABD
dolarına
(Tablo-4).
828
dolar
olan ulaşmıştır
nakit serŞirketlerin Sayısı
Tablo 4 : Uluslararası Doğrudan Yatırım Girişi Bileşenleri - (2016 -2017)*

(Milyon $)

2016
Uluslararası Doğrudan Yatırım Girişi (Net Yükümlülük Oluşumu)

%Değişim

2017

13.343

10.830

-18,8

Sermaye

6.913

5.568

-19,5

Yatırım

7.534

7.437

-1,3

Tasfiye

621

1.869

201,0

2.540

619

-75,6

3.890

4.643

19,4

Diğer Sermaye (Net)**
Gayrimenkul (Net)

* Uluslararası Doğrudan Yatırım Girişleri, T.C. Merkez Bankası tarafından “Net Yükümlülük Oluşumu” adı altında ifade edilmektedir.
** Uluslararası Sermayeli Firmaların Yabancı Ortaklarından Aldıkları Kredi
Geçici Veriler, Kaynak : T.C.Merkez Bankası
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2017 yılında belgelendirilen yabancı
sermayeli yatırım
projesi sayısı 338
adede, belge kapsamındaki yatırımların tutarı ise 24,4
milyar ABD dolarına
ulaşmıştır

2017 Yılı Aralık Ayı Gelişmeleri
2017 yılı Aralık ayında 478 adet
uluslararası sermayeli şirket ve şube
kurulmuş olup, 20 adet yerli sermayeli şirkete de uluslararası sermaye
iştiraki gerçekleşmiştir
2017 yılı Gelişmeleri
2017 yılı Aralık ayı sonu itibariyle
5.720 adet uluslararası sermayeli şirket ve şube kurulmuş olup,
210 adet yerli sermayeli şirkete de
uluslararası sermaye iştiraki gerçekleşmiştir.
2017 yılında, 5.930 adet uluslararası sermayeli şirketin, başta toptan
ve perakende ticaret sektörü olmak
üzere, gayrimenkul kiralama ve iş
faaliyetleri ile ulaştırma, haberleşme
ve depolama sektörlerinde faaliyette
bulundukları görülmektedir.
İmalat sanayiinde faaliyette bulunan uluslararası sermayeli şirketlerde tekstil ürünleri imalatı birinci
sırada yer alırken, bunu makine ve
teçhizat imalatı ve kimyasal madde
ve ürünleri imalatı izlemektedir.
2017 yılında kayıtlı sermayesi
500.000 doların üzerinde olan 124
adet uluslararası sermayeli şirket,
şube kuruluşu ile yabancı ortak
iştirak gerçekleşmiştir. Bu şirketlerin
51 adedi toptan ve perakende ticaret
sektöründe, 16 adedi gayrimenkul,
kiralama ve iş faaliyetleri sektöründe, 15 adedi imalat sanayi sektöründe faaliyette bulunmaktadır.
2017 yılında kurulan 5.930 adet
uluslararası sermayeli şirketin, 3.671
adedi Yakın ve Ortadoğu ülkeleri, 897

adedi AB ülkeleri, 424 adedi ise diğer
Asya ülkeleri ortaklı şirketlerdir
Türkiye’deki Uluslararası
Sermayeli Şirketler
2017 yılı Aralık ayı sonu itibariyle
52.077 adet uluslararası sermayeli şirket ve şube kurulmuş olup,
6.877 adet yerli sermayeli şirkete de
uluslararası sermaye iştiraki gerçekleşmiştir.
Toplamda 58.954 adet uluslararası sermayeli şirket ülkemizde
faaliyette bulunmaktadır.
58.954 adet uluslararası sermayeli şirketin, başta toptan ve perakende ticaret olmak üzere, gayrimenkul kiralama ve iş faaliyetleri ve
imalat sanayi sektörlerinde faaliyette bulundukları görülmektedir.
İmalat sanayiinde faaliyette bulunan
uluslararası sermayeli şirketlerde
kimyasal madde ve ürünleri imalatı
birinci sırada yer alırken, bunu tekstil
ürünleri imalatı ve gıda ürünleri, içecek ve tütün imalatı ve izlemektedir.
58.954 adet uluslararası sermayeli şirketin ülke gruplarına göre dağılımına bakıldığında ise AB ülkeleri
ortaklı girişim sayısının 22.599 adet
ile birinci sırada yer aldığı görülmektedir.
AB ülkeleri ortaklı uluslararası
sermayeli şirketlerin içinde Almanya 7.151 adet şirket ile birinci sırayı
alırken, onu İngiltere (3.085 adet) ve
Hollanda (2.797 adet) izlemektedir.

Şubat 2018

58.954
uluslararası sermaİstanbul ilinde faaliyette bulunan
Şubatadet
2018
N
Uluslararası Doğrudan Yatırım Veril
yeli şirketin illere göre dağılımına
35.821 adet uluslararası sermayeli
bakıldığında; İstanbul ilinin 35.821
şirketin başta toptan ve perakende
adet ile birinci sırada yer aldığı
ticaret (13.965 adet) olmak üzere,
görülmektedir.
gayrimenkul
ve iş faaliyet2017 İstanbul
yılında ilini
7,4Antalya
milyar ABD
Doları kiralama
olan uluslararası
doğrudan yatırım girişinin
(5.269 adet), Ankara (3.093 adet) ve
leri (6.208 adet) ve imalat sanayi
İzmir
adet)
illeri
takipkuruluşların
etmek(4.260
adet) sektörlerinde
faaliyette
ABD(2.568
Doları
mali
aracı
faaliyetleri
ve 1,35 milyar
ABD Doları ulaştırma,ha
tedir.
bulundukları görülmektedir.

depolama hizmetleri sektörlerinden kaynaklanmıştır (Tablo 5).

Tablo 5- Uluslararası Doğrudan Yatırım Sermaye Girişlerinin Sektörlere Göre
Dağılımı (2016 -2017)
(Milyon $)

Sektörler

2016

Tarım, Avcılık,Ormancılık ve Balıkçılık
Madencilik ve Taşocakçılığı
İmalat Sanayii
Gıda Ürünleri ve İçecek İmalatı
Tekstil Ürünleri İmalatı
Kimyasal Madde ve Ürünlerin İmalatı
Makine ve Teçhizat İmalatı
Elektrikli Optik Aletler İmalatı
Motorlu Kara Taşıtı , Römork ve Yarı-Römork İmalatı
Diğer İmalat
Elektrik, Gaz ve Su
İnşaat
Toptan ve Perakende Ticaret,
Oteller ve Lokantalar
Ulaştırma, Haberleşme ve Depolama Hizmetleri
Mali Aracı Kuruluşların Faaliyetleri
Gayrimenkul Kiralama ve İş Faaliyetleri
Sağlık İşleri ve Sosyal Hizmetler
Diğer Toplumsal, Sosyal ve Kişisel Hizmet Faaliyetleri
Toplam

38
148
2.241
706
36
288
23
242
59
887
678
291
688
259
635
1.766
283
274
233
7.534

2017
31
448
1.261
227
73
157
35
240
35
494
944
627
501
59
1.350
1.452
31
62
671
7.437

Geçici Veriler, Kaynak : T.C.Merkez Bankası

2017 yılında nakit sermaye girişinin %65’i AB ülkeleri kaynaklıdır (Tablo 6).
N

Uluslararası Doğrudan Yatırım Verileri Bülteni

Tablo 6- Uluslararası Doğrudan Yatırım Sermaye Girişlerinin
3
11 ayda
24,2
milyar
dolarlık yabancı sermaye yatırımı...
3) Yatırım
Projeleri
Ülkelere Göre Dağılımı (2016 -2017)
(Milyon $)
2017 Aralık ayında yatırım teşvik belgesi düzenlenen 35 adet proje kapsamında
yaklaşık

2017 Aralık ayında yatırım teşvik belgesi düzenlenen 24,4 milyar ABD dolarına ulaşmıştır
Ülkeler
2016
2017
35
adet proje
kapsamında
yaklaşıktutarında
214,9 milyon
ABD yapılması
338 adet
Yatırım Teşvik Belgesinin
adedi
imalat,
214,9
milyon
ABD doları
yatırım
öngörülmüştür.
Böylece 254
2017
yılında
doları tutarında yatırım yapılması öngörülmüştür.
42 adedi hizmetler, 31 3.783
adedi elektrik,4.847
gaz ve su, 6 adedi
AB ÜlkeleriBöybelgelendirilen
yatırım projesi
sayısı
338
adede, belge
kapsamındaki
yatırımların
tutarıveise
24,4
lece
2017 yılında belgelendirilen
yatırım
projesi
sayısı
tarım ve
ormancılık, 5 adedi
ise madencilik
taşocakAlmanya
440
295
Avusturya
345
326
338 adede, belge kapsamındaki yatırımların tutarı
ise
çılığı sektörlerinde düzenlenmiştir.

milyar ABD dolarına ulaşmıştır (Tablo Fransa
16).

90

107

Hollanda
1.024
1.768
İngiltere
974
324
Tablo 16- Uluslararası Sermayeli Firmaların Yatırımlarına
İtalya Verilen Teşvik Belgeleri -2017 Aylık
87
124
Diğer AB Ülkeleri
823
1.903
Diğer Avrupa Ülkeleri (AB Hariç)
1.067
117
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Afrika Ülkeleri
0
43
A.B.D.
338
171
Kanada
70
39
Belge Adedi
18
22
32
30
32
26
28
32
16
25
42
35
Orta -Güney Amerika ve Karayipler
0
4
1.734 20.013,6 214,9
Toplam Yatırım Tutarı* (Milyon $)
517,0 Asya
506,2 805,4 344,1 208,3
743,6
241,2 2.246
493,1 39,8 274,8
Yakın ve Orta Doğu Ülkeleri
1.358
1.210
Körfez2.957,7
Ülkeleri
540
198 77.652,8 827,3
Toplam Yatırım Tutarı* (Milyon TL)
1.931,0 1.862,4
1.257,2 742,4 2.616,6
858,5 1.731,9
138,1 1.005,8
Diğer
Yakın
ve
Ortadoğu
Ülkeleri
814
1.012
* Yabancı sermayeli firmalara düzenlenen yatırım teşvik belgelerinin öngörü değerleridir.
Kaynak: Ekonomi Bakanlığı
Diğer Asya Ülkeleri
888
524
Diğer Ülkeler
30
482
Toplam
7.534
7.437
Geçici Veriler, Kaynak : T.C. Merkez Bankası

338 adet Yatırım Teşvik Belgesinin 254 adedi imalat, 42 adedi hizmetler, 31 adedi elektrik,
gaz ve su, 6 adedi tarım ve ormancılık, 5 adedi ise madencilik ve taşocakçılığı sektörlerinde
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düzenlenmiştir.
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