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[Başkan’dan mektup ►

“15 milyar dolar sanayici için işaret fişeği oldu” diyen

KSO Yönetim Kurulu Başkanı Zeytinoğlu

Türkiye’nin ihracatçı ülke olmayı
başarmasını istiyoruz
KSO Yönetim Kurulu Başkanı Ayhan
Zeytinoğlu Türkiye ekonomisi açısından
ihracatın en önemli göstergelerden biri
olduğunu belirterek: “!5 milyar dolarlık
aylık ihracat performansı sanayiciler ve
ihracatçılar için işaret fişeği oldu. Aynı
performansı sürdürmek zorundayız.
Bu da yıllık 180 milyar dolarlık ihracat
yapar. Biz Kocaeli Sanayi Odası olarak
Türkiye’nin ihracatçı bir ülke olmasını
istiyoruz. “ değerlendirmesini yaptı.
Türkiye’nin 2017’de, 2016’nın daraltıcı etkilerini telafi ettiğini, 2018’in ise
2017’den daha iyi geçeceğine inandığını
ifade eden Ayhan Zeytinoğlu, Kocaeli
Sanayi Odası’nın yapılan seçim sonrası
güçlü bir kadro ile faaliyetlerini sürdüreceğini kaydederek; “Kocaeli Sanayi
Odası olarak biz de tüm bu ekonomik
gelişmelerin takipçisi olacağız. 2018 yılı
için koyduğumuz hedefleri söz konusu
ulusal ve uluslararası gelişmeleri göz
önünde bulundurarak gerçekleştireceğiz.” dedi.
-TÜRKİYE’NİN EN GÜÇLÜ MECLİSİ
Kocaeli Sanayi Odası’nda üçüncü dönem başkanlık görevini yapacak
olan Ayhan Zeytinoğlu, 36 sandığın tamamında mevcut yönetim tarafından
oluşturulan listenin kazandığını belirterek, seçim sonrası ortaya çıkan 72 üyeli
Kocaeli Sanayi Odası Meclisi’nin seçilen
şirketler itibariyle Türkiye’nin en güçlü
‘oda meclisi’ olduğuna vurgu yaptı.
KOBİ’ler, orta büyüklükteki işletmeler ve Türkiye’nin önde gelen büyük sanayicilerinin yer aldığı KSO Oda
Meclisi’nin sanayicileri temsil itibariyle
dengeli bir dağılım gösterdiğine işaret
eden Ayhan Zeytinoğlu, Türkiye’nin En
Büyük 500 Sanayi Kuruluşu içinde yer
alan 15 şirketin 18 üye ile temsil edilmesinin de Oda Meclisi’ne ayrı bir güç kattığına işaret ederek şöyle konuştu:
“Türkiye’nin en büyük şirketlerinin
temsil edildiği bir yapımız var. Önümüzdeki dönemde Kocaeli Sanayi Odası, hedeflerini zenginleştirecek, kalite

çizgisini daha da yükseklere taşıyarak
bölgenin irili ufaklı tüm sanayicilerinin
yanında olmaya devam edecek. Artık
hizmetlerimizi küresel bir rekabet anlayışı ile geliştireceğiz. Tüm sanayicilere
teşekkür ederim.”
Kocaeli Sanayi Odası’nın önümüzdeki dönem çalışmalarına esas olacak
politikalar hakkında bilgiler de veren
Ayhan Zeytinoğlu şunları söyledi:

mayı sürdüreceğiz.
-MESLEKİ VE TEKNİK EĞİTİM
Oda olarak; bölgemizdeki mesleki ve
teknik eğitime olan ihtiyacın farkındayız.
Bu konuya dikkat çekmek ve farkındalık
oluşturmak amacıyla, bugüne kadar
birçok çalışmaya imza attık. 2018 yılında da, araştırma raporlarını sürdürmeyi,
mesleki eğitim verebileceğimiz bir merkez oluşturmayı, Kız Meslek Lisesi mezun işsiz kızlarımızın ekonomiye kazandırılması için bir proje geliştirmeyi, TOBB
MEYBEM işbirliği ile mesleki yeterlilik
sınavları düzenleyerek eksik konularda mesleki eğitimler düzenlemeyi ve
MARKA’nın mali desteği ve TÜRKLİM’in
işbirliği ile faaliyete geçirdiğimiz “Kariyer Port Mükemmeliyet Merkezi”nde
eğitimler vermeyi hedefliyoruz.

-2018’DE YENİ STRATEJİK PLAN
Kocaeli Sanayi Odası olarak biz de
tüm ekonomik gelişmelerin takipçisi
olacağız. 2018 yılı için koyduğumuz hedefleri söz konusu ulusal ve uluslararası gelişmeleri göz önünde bulundurarak
gerçekleştireceğiz.
Bildiğiniz üzere bu yıl, 2014-2017
dönemi Stratejik Planımızın son yılı idi.
Fakat, Yönetim Kurulumuzun görev
süresinin uzatılması nedeniyle mevcut
-ÜYE SORUNLARININ TAKİPÇİSİYİZ
Ana Stratejik hedeflerimizi 2018 yılında
Güçlü kamuoyu yaratma çalışmalada uyguluyor olacağız. 2018 yılının ikin- rımıza devam ederek üyelerimizin soci yarısında ise yeni dönemin Stratejik runlarına ilgili merciler nezdinde çözüm
Plan çalışmalarımıza başlayacağız.
bulmaya çalışacağız. 2018 yılında da
bölgesel kalkınmanın önemli bir gereği
-4 ANA STRATEJİİ
olan ilimizin ulaşım sorunlarını yakından
Söz konusu dönemde oluşturduğu- takip etmeye ve çözüm önerilerimizi ilmuz dört ana strateji ile; “ulusal etki ya- gili mercilere iletmeye devam edeceğiz.
ratmayı”, “Ar-Ge ve inovasyonu sürekli 2017 yılında başlattığımız TCDD işbirlidesteklemeyi”, “Kocaeli Sanayi Odası ve ği ile liman ve OSB demiryolu bağlantı
Kocaeli Sanayi algısını yükseltmeyi” ve projelerinin ve yeni demiryolu hatları“Odamızın kurumsal kapasitesini güç- nın hayata geçirilmesi için çalışmaların
lendirmeyi ve kaynaklarını geliştirme- takipçisi olacağız.
yi” hedeflemiştik. 2014 yılında altyapısı
Ulusal düzeyde yürütülen ve KSO
oluşturduğumuz bu stratejilerle ilgili olarak partner olduğumuz; nükleer
çalışmalarımızı 2018 yılında da somut santral kurulumu, nanoteknoloji ve akılhedeflerle takip etmeye devam edece- lı hareketlilik kümeleme projelerine ve
ğiz.
İlimizden bu kümelerde yer alan üyeleÜyemiz sanayi kuruluşlarını yakın- rimiz ile program dahilinde çalışmalarıdan ilgilendiren güncel konular, yasal mıza devam edeceğiz. Ayrıca akıllı haredüzenlemeler ve mevzuat değişiklik- ketlilik konusunda Ur-Ge çalışması için
leri ile ilgili bilgiye erişimi; planlı bilgi- Ekonomi Bakanlığı’na başvuracağız.
lendirme toplantıları, seminer, eğitim
ve çalıştaylarla, ulusal ve uluslar arası
-YERLİLEŞTİRME PROJESİ
sempozyum ve zirvelerle ve sanayinin
Kümelenme
çalışmalarımızdan
ihtiyaç duyduğu konularda hazırlana- olan Savunma Sanayi Yerlileştirme
cak yayın ve sektör raporları ile sağla- Projemizde 2017 yılında çok yol kat et-

tik. Arifiye’deki 1. Ana Bakım Fabrikası
ile başladığımız ziyaretlerimize 2018
yılında Gölcük ve İstanbul Tersanesi
ile devam edeceğiz. Üyelerimizin iştirak ettiği ziyaretlerde, yerlileştirilmesi
planlanan malzemeleri yerinde görme
fırsatı yakalamalarını sağlayacağız.
SANTEK Fuarı ile eş zamanlı yaptığımız
ikili iş görüşmeleri organizasyonunu
ve “Tedarikçi Günü Etkinlikleri”ni sürdüreceğiz. Bununla birlikte, ilimizdeki
Savunma Sanayi tedarikçi firmalarına
yönelik bir Ur-Ge çalışması yapacağız.
-KOBİLER VE FİNANSMAN
Diğer taraftan; KOBİ’lerin finansmana erişimini önemsiyor ve Oda olarak
bu süreçte destek olmaya çalışıyoruz.
Devlet desteklerinden istifade eden
KOBİ sayısını artırmaya yönelik çalışmalar yapmaya devam edeceğiz. 2018
yılında da üyelerimiz, ihtiyaç duydukları
danışmanlık desteğini, Odamızın finansal katkısı ile iştirakimiz Doğu Marmara
ABİGEM’den alabilecekler.
-SADEM
Odamız üye işletmelerin beklenti ve
ihtiyaçlarını yerinde dinleyerek, alternatif cevaplar sunacak hizmet sağlayıcıları ile birlikte katma değer yaratmak
ve üyelerimizin ihtiyaç ve sorunlarına
tek noktadan ve avantajlı çözümler
üretebilmek amacı ile kurduğumuz Sanayi Destek Merkezi (SADEM) marifetiyle üyelerimizin eğitim ve danışmanlık gibi ihtiyaçlarının ara yüzü olacağız.
2018 yılında yapacağımız ziyaretleri
daha sistematik hale getirerek Odamız
tarafından üyelerimize yönelik yapılan
ziyaretleri SADEM çerçevesinde genişletmeyi ve oluşturacağımız envanteri
Odamızın diğer etkinliklerine de adapte etmeyi hedefliyoruz. 2018 yılında da
düzenlenecek olan eğitimlerle firmalarımızın gelişimlerine ve süreç yönetimlerine katkı sağlamayı hedefliyoruz.
-PROJELER ÜRETECEĞİZ
İlimiz sanayinin ihtiyaçları doğrultusunda yerel kalkınmaya yönelik; Kalkınma Ajansı, KOSGEB, AB ve Ekonomi
Bakanlığı desteklerini kullanarak projeler üretmeye
devam edeceğiz. Bu yıl AB
destekli “Öğrenen ve Yenilikçi
KOBİ’ler için Bölgesel Bir
Habitat İnşa Ediyoruz” projesini
yürüteceğiz.
Ayrıca Ekonomi
Bakanlığı destekli “E-Ticaret”
projemiz ile firmalarımızın dış

pazarlara erişimlerini artırmayı hedefliyoruz.
-TEDARİKÇİ GELİŞTİRME
2012 yılında başlattığımız tedarikçi
geliştirme programını; 2017 yılında “Kocaeli İlinde KOBİ’ler Gelişim Süreçleriyle
Model Oluyor” isimli projemiz ile sürdürdük. Bu projede; ilimizde otomotiv
sektöründe faaliyet gösteren bir ana
firmanın 8 adet tedarikçisinin verimliliklerini artırmak için eğitim ve danışmanlık çalışmalarını tamamladık. 2018
yılında da bu firmanın tedarikçileri ile
bu programa devam edeceğiz. Ayrıca,
tedarikçi geliştirme programımızı başka ana sanayi kuruluşlarına da yaygınlaştırmayı planlıyoruz.
-HEDEF PAZARLARA ERİŞİM
KOBİ’lerin hedef pazarlara ulaşımlarına yönelik; üyelerimizden gelen
görüşler ve ortağı olduğumuz projeler
doğrultusunda Orta ve Kuzey Afrika,
Balkanlar ve Doğu Avrupa ağırlıklı bir
yurt dışı fuar takvimi oluşturduk. Tunus, Kazakistan, Almanya, Estonya,
Macaristan, İran, Cezayir, Fas, Pakistan,
Kanada ve ABD ülkelerindeki fuarlara
heyet ziyaretleri gerçekleştirmeyi hedefliyoruz. Match4industry etkinliğimizi yine Ekonomi Bakanlığı desteği ile 31
Ekim-1 Kasım tarihlerinde SANTEK fuarı ile eş zamanlı olarak düzenlemeyi
planlıyoruz.
2018 yılının Kasım ayında 5.si
düzenlenecek olan SANTEK fuarını
daha kapsamlı gerçekleştireceğiz.
Fuarda; savunma sanayi yerlileştirme projesi kapsamında Komutanlıkları
(Deniz Kuvvetleri Komutanlığı) ve
Savunma Sanayi Vakıf Şirketlerini
ağırlayacak ve ikili iş görüşmeleri
düzenleyeceğiz. Ayrıca, fuarda
Ar-Ge-Sanayi- Akademi (ASA)
Buluşması’na yine ev sahipliği
yapacağız.
-REKABETÇİ SANAYİ
Sanayimizin daha
rekabetçi bir yapıya ulaşmasının
yolu
bilim
ve teknolojide

sağlayacağımız ilerlemeden geçiyor.
İlimiz barındırdığı iki üniversitesi ve
Türkiye’nin en büyük araştırma merkezi
ile bölgemizde yer alan sanayi kuruluşlarına önemli fırsatlar sunuyor.
KSO olarak amacımız bu fırsatları
üyelerimize aktarma noktasında ara
yüz olmaktır. Bu yıl, KOÜ ve GTÜ Teknoloji Transfer Ofisleri ile TÜBİTAK
MAM’ın sanayici tarafından kullanabilecekleri olanaklarının envanterini
oluşturmayı planlıyoruz. Ar-Ge veya
Tasarım Merkezi olmak isteyen firmalarımıza ABİGEM aracılığı ile danışmanlık verecek ve Oda olarak bunu finansal
olarak destekleyeceğiz. Firmaların ArGe ve inovasyon kapasitesini arttırmak
için Horizon 2020 çağrısına proje yazabilmelerini sağlamak adına bir proje
kampı düzenlemeyi hedefliyoruz.
Kocaeli Sanayi Odası olarak kamuözel sektör işbirliğinde referans noktası olmak ve yerel ve bölgesel kamu
kurumları, üniversiteler, bölge odaları,
OSB yönetimleri, Teknoparklar, Teknoloji Transfer Ofisleri ve diğer sivil
toplum kuruluşları ile
yakın diyaloğumuzu artırmak
için
çalışmalar
yapmaya
devam
edeceğiz.
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Zeytinoğlu güven tazeledi
Kocaeli Sanayi Odası’nda
seçim tamamlandı.
Yönetim Kurulu Başkanı
Ayhan Zeytinoğlu güven tazeledi. 36 Meslek
Komitesi’nde de yönetimin hazırladığı listeler
vize aldı
Kocaeli Sanayi Odası’nda
yapılan organ seçimi Ayhan
Zeytinoğlu’nun zaferi ile sonuçlandı. Yapılan seçimle güven tazeleyen Ayhan Zeytinoğlu başkanlığındaki yönetimin listesi, 36
Meslek Komitesi’nde de vize aldı.
Sabahın erken saatlerinde
başlayan seçime sanayiciler yoğun ilgi gösterdi. 36 ayrı meslek
komitesinde faaliyet gösterecek
sanayicilerin belirleneceği seçimi
36 sandıkta da Ayhan Zeytinoğlu
ve ekibinin listesi kazandı.
Kocaeli Sanayi Odası’nda
üçüncü dönem başkanlık görevini

Catering
Davet
Toplu Yemek
Organizasyon
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Türkiye’nin önde gelen
kuruluşları arasında yer alan
Kocaeli Sanayi Odası’nın
yeni döneminde
Sn. Ayhan Zeytinoğlu ve
Sn. Hasan Tahsin Tuğrul
yönetimine başarılar dileriz.

yapacak olan Ayhan Zeytinoğlu: “Bu
sonuç bize gösterilen ilginin açık
bir ifadesi oldu. Artık ‘Başkanlık için
adayım’ mesajı verdi.
Baştan Zeytinoğlu seçim sonrası ortaya çıkan 72 üyeli Kocaeli Sanayi Odası Meclisi’nin temsil edilen
şirketler itibariyle Türkiye’nin en
güçlü ‘oda meclisi’ olduğunun altını
çizerek; “Türkiye’nin en büyük şirketlerinin temsil edildiği bir yapımız
var. Önümüzdeki dönemde Kocaeli
Sanayi Odası, hedeflerini zenginleştirecek, kalite çizgisini daha da yükseklere taşıyarak bölgenin irili ufaklı
tüm sanayicilerinin yanında olmaya
devam edecek. Artık hizmetlerimizi
küresel bir rekabet anlayışı ile geliştireceğiz. Tüm sanayicilere teşekkür
ederim.” dedi.
KSO Başkanı Ayhan Zeytinoğlu
2018-2022 Dönemi Kocaeli Sanayi
Odası Meclis Üyelerini açıkladı…
Geçtiğimiz pazartesi günü gerçekleştirilen KSO Meslek Komiteleri
seçimlerinden sonra Meslek Komitelerinin Başkan ve Yardımcılarının
seçimleri gerçekleştirildi.
Kocaeli Sanayi Odası Başkanı
Ayhan Zeytinoğlu KSO’nun 20182022 Döneminde de güçlü Meclis
ile temsil edildiğini belirterek yeni
dönemin Meclis Üyelerini açıkladı.
KSO Başkanı Ayhan Zeytinoğlu
KSO Meslek Komiteleri ve Oda Meclisi seçimine yönelik olarak yaptığı
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açıklamada,
“36 sandığın tamamında yönetimimiz tarafından oluşturulan
liste kazandı. 72 kişiden oluşan Oda
Meclisi’nde Türkiye’nin En Büyük 500
Sanayi Kuruluşu içinde yer alan 15 şirketimiz 18 üye ile temsil ediliyor. Büyük
firmalarımızdan; Çolakoğlu, Nuh beton
ve Öz-Ka, 2 temsilci ile yer alıyor.” dedi.
Ayhan Zeytinoğlu “KSO Oda
Meclisi’nde yer alan bu kuruluşlar 500
Büyük Şirketin toplam cirolarının yüz-

de 12.8’ini ve ihracatının yüzde 13.7’sini
karşılıyor.” açıklamasını yaptı.
500 BÜYÜK FİRMA İÇERİNDE YER ALAN
SEKİZİNCİ DÖNEM KSO MECLİS ÜYELERİ
• Assan Alüminyum San. ve Tic. A.Ş.
• Çolakoğlu Metalurji A.Ş. (2 üye)
• Diler Demir Çelik Endüstri ve Ticaret
A.Ş.
• DYO Boya Fabrikaları San. ve Tic. A.Ş.
• Ford Otomotiv Sanayi A.Ş.
• Hasçelik San. ve Tic. A.Ş.

Kocaeli Sanayi Odası’nın yeni dönem
çalışma hayatında da başarılarını
sürmesini temenni ederiz.
Telefon: 0 262 414 16 44 - 0 262 414 8510
Faks: 0 262 412 32 32

www.golcukhaber.com.tr

• İGSAŞ-İstanbul Gübre Sanayii A.Ş.
• Kartonsan Karton San. ve Tic. A.Ş.
• Namet Gıda San. ve Tic. A.Ş.
• Nuh Beton A.Ş. (2 üye)
• Öz-Ka Lastik ve Kauçu.k San. Tic. A.Ş.
(2 üye)
• Polisan Kansai Boya San. ve Tic. A.Ş.
• Sarkuysan Elektrolitik Bakır San. ve
Tic. A.Ş.
• TÜPRAŞ-Türkiye Petrol Rafinerileri
A.Ş.
• Yücel Boru ve Profil Endüstrisi A.Ş.
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Gündem Seçim... Gündem Seçim... Gündem Seçim...
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Kocaeli Sanayi Odası 8.Dönem
Meslek Komiteleri ve Meclis
Üyelerini kutlar, çalışmalarının
Kocaeli ve Türk Sanayicileri ile
çalışanlarına yararlar doğurmasını
dileriz.

Seçimlerin Oda’mıza ve
Kocaeli Sanayicilerine
hayırlı olmasını diler,
Yeni çalışma döneminin
tüm sanayicilerimiz ve
memleketimiz için başarılı
ve verimli geçmesini
temenni ederiz.
Kocsan Ahşap Profil Ltd.Şti.
Tel : (0262) 341 37 18
Faks: (0262) 341 28 19
e-mail: bilgi@kocsanprofil.com.tr

www.kocsanprofil.com.tr

Gündem Seçim... Gündem Seçim... Gündem Seçim...

www.ugur-metal.com.tr
Kocaeli Sanayi Odası’na Başkan Ayhan Zeytinoğlu
başkanlığındaki yeni döneminde başarılar dileriz.
1973’ten beri Hayat kaynağınız için kalite üretiyoruz!

Yeni çalışma döneminin
Oda'mız ve tüm Kocaeli
için hayırlı olmasını dileriz.
UĞUR METAL İNŞ. MAD. NAK. SAN. ve TİC. LTD. ŞTİ.
Çerkeşli Köyü 6. İmes Organize Sanayi Bölgesi 1. Cadde No:4 Dilovası / Kocaeli
Tel: +90 (262) 722 93 75 - 76 Faks: +90 (262) 722 93 80 E-mail: info@ugur-metal.com.tr

40 yıllık tecrübe ve bilgi birikimi, yeni üretim teknikleri ve üstün teknoloji makine
parkuru ile buluşuyor. Daima yenilikleri takip eden, hijyen ve müşteri memnuyeti
odaklı üretim vizyonuna sahip ÜNER PLASTİK hayat kaynağınız için kalite üretir.
ISO 9001:2008, ISO 22000:2005, ISO 14001:2004 ve OHSAS 18001:2007,
BRC/IoP belgelerine sahip olan ÜNER PLASTİK, insan sağlığına verdiği önem ile
plastik şişe kapakları segmentinde Türkiye’nin öncü firmalarındandır.
7HO 3E[ )DNVH0DLO LQIR#XQHUFRPWU
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Ayhan Zeytinoğlu:
5 yıldızlı hizmet veriyoruz

K

ocaeli Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı
Ayhan Zeytinoğlu, Koceli Sanayi Odası’nın
‘kalite ve müşteri odaklı’ bir hizmet anlayışını
benimsediğini ifade ederek, “Bağımsız denetime açık
olan hizmet kalitemizi bir kez daha tescilleyen TOBB
Akreditasyon Belgemiz Ankara’da düzenlenen bir törenle
yenilendi.” dedi.
Kocaeli
Sanayi
Odası’nın (EFQM Avrupa
Kalite Yönetimi Vakfı)
Kalite Ödülü’nü kazanan
tek
oda
olduğunu
hatırlatan
Başkan
Zeytinoğlu; Kocaeli Sanayi
Odası’nın, TOBB Başkanı
Rifat
Hisarcıklıoğlu’nun
ifadesiyle “Londra, Paris
ve Berlin’deki oda ve
borsaların hizmet kalitesi
seviyesinde”
olduğunu
belirterek “Biz de onlar gibi
5 yıldızlı hizmet veriyoruz.”
dedi.
Ekonomik büyümede
ve
iş
dünyasının
desteklenmesinde
oda
ve borsaların öneminin
giderek arttığına dikkat
çeken Ayhan Zeytinoğlu;
odaların hizmet kalitesinin
artırılmasının da zorunlu
olduğuna dikkat çekerek;
“KSO, TOBB’dan 2002’de
aldığı
akreditasyon
belgesi ile kalitesini tescillemiş, bürokrasiden uzak,
şeffaf ve sorumlu bir yönetim anlayışı ile güçlü kontrol
mekanizmalarına sahip olarak hizmet kalitesini giderek
arttırmıştır.” şeklinde
konuştu.
K o c a e l i
Sanayi
Odası’nın
‘mükemmel’ düzeyde
akreditasyona sahip
olduğuna dikkat çeken
Ayhan
Zeytinoğlu:
“Kocaeli Sanayi Odası
açık stratejik hedefleri,
profesyonel yönetim
anlayışı
üyelerinin
haklarını korumaya,
bölge iş dünyasına
hizmet
etmeye
odaklanmıştır.” dedi.
TOBB Akreditasyon
Sistemi kapsamında
başarılı çalışmalarını

devam ettiren ve 2002 yılından beri akredite olan KSO,
Ankara’da TOBB Konferans Salonu’nda düzenlenen törenle
akreditasyon sertifikasını aldı. Törene Gümrük ve Ticaret
Başkanı Bülent Tüfenkci, TOBB Başkanı Rıfat Hisarcıklıoğlu
ve Oda ve Borsaların temsilcilerinin yanı sıra, KSO Genel
Sekreteri Memet B. Turabi, Genel Sekreter Yardımcısı Elif

Bilgisu, Kalite ve Çevre Uzmanı Aynur Hacıfettahoğlu, İK
Uzmanı Aydın Kılınç, İletişim Hizmetleri Sorumlusu Sema
Altın hazır bulundu.

[meslek komiteleri►

Murat Ayhan

Ayhan Ergenç

1. MESLEK KOMİTESİ
‘Madencilik ve
Taş Ocakları
Sanayi Grubu’

Süper Enerji Madencilik
İnş. San. ve Tic. AŞ.

MECLİS ÜYELERİ

Murat Ayhan
Ayhan Ergenç
Akyıldız Mıcır Sanayi
ve Ticaret AŞ.

Alyak Katı Yakıt Pazarlama ve
Ticaret AŞ.

Ayhan Zeytinoğlu

Oktay Duymaz

Özcan Albak

2. MESLEK KOMİTESİ
‘Et, Süt, Su ve
Yem Ürünleri
Sanayi Grubu’

MECLİS ÜYELERİ

Ayhan Zeytinoğlu
Özcan Albak
Çayırova Süt ve Süt Mamülleri
Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi

Yavuz Güneş

Yüksel Güven

Necmi Gidici

Mihriban Bilen

3. MESLEK KOMİTESİ
‘Hazır Yemek ve
Şekerleme
Sanayi Grubu’

MECLİS ÜYELERİ

Murat Can
Necmi Gidici
Kenan Akbaş

Murat Can

Bora Ergene
Tanju Taner Dönmez

Alper Ayberk

4. MESLEK KOMİTESİ
‘İşlenmiş Tarım Ürünleri
ve Unlu Mamüller
Sanayi Grubu’

MECLİS ÜYELERİ

Mehmet Oktay Yeni

Bora Ergene
Alper Ayberk
Ethem Atilla Manav

[meslek komiteleri►

Halil Akbaşoğlu

A.Kadir Decdeli

Erhan Ör

5. MESLEK KOMİTESİ
‘Tekstil ve Giyim Eşyası
Sanayi Grubu’

MECLİS ÜYELERİ

A. Kadir Decdeli
Erhan Ör
Cem Okçu

Fatih Buldu

Osman Aksoy

Oktay Kabasakal

Ömer Yavuz

6. MESLEK KOMİTESİ
‘Ağaç ve Ağaç Ürünleri
Sanayi Grubu’

MECLİS ÜYELERİ

Oktay Kabasakal
Ömer Yavuz
Alternatif Orman Ürünleri Mobilya
İnşaat Sanayi Ticaret Limited Şirketi

Cafer Özgen

Çınar Ulusoy

Nurettin Şenemre

7. MESLEK KOMİTESİ
‘Kağıt Ürünleri ve
Matbaacılık
Sanayi Grubu’

Forsa Kağıtçılık Sanayi ve Ticaret
Limited Şirketi

MECLİS ÜYELERİ

Çınar Ulusoy
Haluk İber
Sentez Grup Ambalaj
Sanayi ve Ticaret AŞ.

Haluk İber

İbrahim Yelmenoğlu

Ünal Soysal

Bülent Araslı

8. MESLEK KOMİTESİ
‘Kömür ve Petrol Ürünleri
Sanayi Grubu’

MECLİS ÜYELERİ

İbrahim Yelmenoğlu
Ünal Soysal
Ali Kızılkaya

Abubekir Yağız

[meslek komiteleri►

Hasan Şerefhan

M.Melih Karakaş

N.Bülent Hakoğlu

9. MESLEK KOMİTESİ
‘Boya ve Sanayi Gazları
Sanayi Grubu’

MECLİS ÜYELERİ

Hasan Şerefhan
Melih Karakaş
SunChemical Matbaa Mürekkepleri
ve Gereçleri San. ve Tic. AŞ.

Marshall Boya ve
Vernik Sanayi AŞ.

Mehmet Yılmaz

Fuat Biçici

Ahmet İlker Can

10. MESLEK KOMİTESİ
‘Temel Kimyasal
Ürünler Sanayi Grubu’

MECLİS ÜYELERİ

Mehmet Emin Bitlis
Fuat Biçici
Mehmet Emin Bitlis

Hayat Kimya Sanayi AŞ.

Kubilay Kırman

İsmail Hakkı Yıldız

Kevork Kalaycıyan

11. MESLEK KOMİTESİ
‘Tıbbi ve Zirai
Kimyasal Ürünler
Sanayi Grubu’

MECLİS ÜYELERİ

Kubilay Kırman
Hakkı Yıldız
Onko İlaç Sanayi ve Ticaret AŞ.

Matsan İç ve Dış Ticaret
İlaç Sanayi ve Ticaret AŞ.

Albert Saydam

İrfan Kanık

Ahmet Üstün

12. MESLEK KOMİTESİ
‘Kauçuk ve Plastik Ürünler
Sanayi Grubu’

MECLİS ÜYELERİ

İrfan Kanık
Albert Saydam
Şamil Tahmaz

Prometeon Turkey Endüstriyel
ve Ticaret Lastikler AŞ.

[meslek komiteleri►

A.Naci Faydasıçok

Bahar Baykal

İlyas Elvan

13. MESLEK KOMİTESİ
‘Plastik İnşaat Malzemeleri
ve Diğer Plastik Ürünler
Sanayi Grubu’

MECLİS ÜYELERİ

A. Naci Faydasıçok
Bahar Baykal
Güçsan Plastik Kalıp Metal
Sanayi ve Ticaret AŞ.

Taşkın Özkal

M.Rifat Hisarcıklıoğlu

Mehmet Eskiyapan

Cengiz Kavan

14. MESLEK KOMİTESİ
‘Çimento, Beton ve
Yol Yapım İşleri
Sanayi Grubu’

MECLİS ÜYELERİ

Mehmet Eskiyapan
M. Rifat Hisarcıklıoğlu
Levent Gökçe
Vedat Altın

Turgay Ener

Sami Durmuşoğlu

Ersoy Yılmaz

15. MESLEK KOMİTESİ
‘Demir ve Çelik
Sanayi Grubu’

MECLİS ÜYELERİ

Turgay Ener
Mustafa Türker
Mustafa Türker

Sıddık Kardeşler
Haddecilik
Sıddık Kardeşler Haddecilik
Sanayi ve Tic. Ltd. Şti.

Kemal Saraç

Anıl Ünan

16. MESLEK KOMİTESİ
‘Metal Boru ve
Çelik İşleme
Sanayi Grubu’

BMS Birleşik Metal
Sanayi ve Ticaret AŞ.

MECLİS ÜYELERİ

Kemal Saraç
Anıl Ünan
Bekaert İzmit Çelik Kord
Sanayi ve Ticaret AŞ.

Alve Çelik Konstrüksiyon İnşaat
Gıda Turizm Nakliye Taah. San. ve Tic.
Ltd. Ştİ.

[meslek komiteleri►

Tekin Urhan

Osman Soybaş

Volkan Özön

17. MESLEK KOMİTESİ
‘Metal Yapı
Sanayi Grubu’

MECLİS ÜYELERİ

Tekin Urhan
Osman Soybaş
Şükrü Türedi Tank İmali ve
Ticaret Limited Şirketi

Mehmet Emin Bilgin

Hayrettin Çaycı

Hasan Tahsin Tuğrul

18. MESLEK KOMİTESİ
‘Demir Dışı Metaller
Sanayi Grubu’

Galmak Alüminyum
San. ve Tic. Ltd. Şti.

Doğuş Alüminyum
MECLİS ÜYELERİ

Hayrettin Çaycı
Hasan Tahsin Tuğrul
Doğuş Alüminyum
Sanayi ve Ticaret AŞ.

Sağlam Metal Sanayi ve Ticaret AŞ.

Birol Bozkurt

Filiz Özoğul

19. MESLEK KOMİTESİ
‘Fabrikasyon
Metal Ürünleri
Sanayi Grubu’

Mauser Ambalaj Sanayi
ve Ticaret AŞ.

MECLİS ÜYELERİ

Birol Bozkurt
Vahit Yıldırım
Telform Kelepçe ve Yay Sanayi
Ticaret A.Ş.

Vahit Yıldırım

Sacit Ertuğ

Sedat Babalık

Mehmet Tuğrul Tekbulut

20. MESLEK KOMİTESİ
‘Ev Aletleri,
Elektronik ve
Bilgi Teknolojileri
Sanayi Grubu’
MECLİS ÜYELERİ

Sacit Ertuğ
Sedat Babalık
Polyform Fotoğraf Banyo
Makinaları İmalat Taah. Tic. Ltd. Şti.

Sinanoğlu Isı Sanayi ve Tic. Ltd. Şti.

[meslek komiteleri►

Ahmet Başaran

İsmail Araç

21. MESLEK KOMİTESİ
‘Elektrikli
Teçhizat Malzemeleri
Sanayi Grubu’

Schneider Enerji Endüstrisi
San. ve Tic. AŞ.

MECLİS ÜYELERİ

Ahmet Başaran
Ahmet Bayraktar
Ahmet Bayraktar

Sönmez Transformatör
San. ve Tic. AŞ.

Mustafa Gürsoy

Filiz Akkaş

Erdem Kodal

22. MESLEK KOMİTESİ
‘İşlenmiş Metal Ürünleri
Sanayi Grubu’

MECLİS ÜYELERİ

Metin Aktürk
Filiz Akkaş
Metin Aktürk

A. Tunç Atıl

Sedat Silahtaroğlu

Mehmet Özdeşlik

23. MESLEK KOMİTESİ
‘Genel Amaçlı
Makine İmalatı
Sanayi Grubu’

MECLİS ÜYELERİ

A. Tunç Atıl
Sedat Silahtaroğlu
Arçelik - LG Klima
San. ve Tic. AŞ.

Acar Teknolojik Sistemler
San. ve Tic. Ltd. Şti.

Haydar Yenigün

Emre İncekara

Yunus Çiftçi

24. MESLEK KOMİTESİ
‘Motorlu Kara Taşıt
Araçları ve Yan Sanayi Ürünleri
Sanayi Grubu’

MECLİS ÜYELERİ

Haydar Yenigün
Yunus Çiftçi
Yusuf Tuğrul Arıkan

Ali Özvanlıgil

[meslek komiteleri►

Orkun Öztorun

Atalay Kaya

Fatih Haldız

25. MESLEK KOMİTESİ
‘Diğer Ulaşım Araçları
Bakım ve Onarım
Sanayi Grubu’

MECLİS ÜYELERİ

Atalay Kaya
Fatih Haldız
Yachtley Gemi Yapım Sanayi ve
Ticaret Anonim Şirketi

Es İnşaat Otomotiv Akaryakıt Gıda
Tarım Hayvancılık Sanayi ve Ticaret
Limited Şirketi

Mesut Baki Efe

Mesut Sancaklı

Hüseyin Eren

26. MESLEK KOMİTESİ
‘Mobilya İmalatı
Sanayi Grubu’

MECLİS ÜYELERİ

Mesut Baki Efe
Mesut Sancaklı
Selçuk Erşeker

Hülür Orman Ürünleri Tekstil İnşaat
Sanayi İthalat İhracat Limited Şirketi

Muhammet Saraç

Sedat Açıldı

Uğur Meral

27. MESLEK KOMİTESİ
‘Makine Kurulum
Hurda Atık Bertarafı
ve Enerji
Sanayi Grubu’

MECLİS ÜYELERİ

Muhammet Saraç
Sedat Açıldı
Cem Serkan Tanyeri

ATY Çevre ve Endüstriyel Atık
Yönetimi Anonim Şirketi

Mert Pekdemir

Yakup Kadri Ekşi

28. MESLEK KOMİTESİ
‘Bina ve Bina Dışı
Yapı İmalatı
Sanayi Grubu’

MECLİS ÜYELERİ

Mert Pekdemir
Yakup Kadri Ekşi
Aysel İnşaat Taahhüt Sanayi ve
Ticaret Limited Şirketi

Beta Mühendislik Metal İmalat
Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi

Sü Ka
Mühendislik
Müşavirlik
Sü Ka Mühendislik Müşavirlik
Taahhüt ve Ticaret Limited Şirketi

[meslek komiteleri►

Korkut Öz

Yusuf Öztürk

Erdoğan Karakuş

29. MESLEK KOMİTESİ
‘Tamamlayıcı
İnşaat Faaliyetleri
Sanayi Grubu’

MECLİS ÜYELERİ

Korkut Öz
Adem Ceylan
Gültaş Hafriyat Nakliye İnşaat
Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi

Adem Ceylan

Mehmet Başol

Berkay Sönmez

Bahattin Ertuğ

30. MESLEK KOMİTESİ
‘Özel Amaçlı
Makine İmalatı
Sanayi Grubu’

MECLİS ÜYELERİ

Mehmet Başol
Bahattin Ertuğ
Aykut Özgür

Emir Nurullah Gazioğlu

Mehmet Akif Kanık

Kenan Benlier

31. MESLEK KOMİTESİ
‘Plastik Paketleme
Malzemeleri
Sanayi Grubu’

Pack&Net Ambalaj Sanayi ve
Ticaret Anonim Şirketi

MECLİS ÜYELERİ

Mehmet Akif Kanık
Kenan Benlier
Gezer Endüstri İnşaat Sanayi ve
Ticaret Anonim Şirketi

Ak Sedef Plastik Sanayi ve Ticaret
Limited Şirketi

M.Volkan Eronat

İkizler Toprak Sanayii ve Ticaret
Limited Şirketi

Orhan Sarısüleyman

32. MESLEK KOMİTESİ
‘Cam ve Seramik
Sanayi Grubu’

MECLİS ÜYELERİ

Orhan Sarısüleyman
Abdullah Çeker
Mustafa Yeşilçimen

Abdullah Çeker

[meslek komiteleri►

Haluk Kayabaşı

Yusuf Alan

Emre Giray

33. MESLEK KOMİTESİ
‘Metal Döküm
Sanayi Grubu’

MECLİS ÜYELERİ

Cahit Aşkın
Haluk Kayabaşı
Anadolu Döküm Sanayi Anonim
Şirketi

Cahit Aşkın

Kutluhan Bayrak

Nuhpol Polimer ve Kimyasalları
Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi

Osman Erkan

34. MESLEK KOMİTESİ
‘Plastik Mamül İmalatı
Sanayi Grubu’

MECLİS ÜYELERİ

Osman Erkan
Kutluhan Bayrak
Salman Plastik Profil Sanayi ve
Ticaret Limited Şirketi

Rohm And Haas Kimya Sanayi
Limited Şirketi

Mehmet Ali Kartal

Sadi Akçelik

İdris Bayat

35. MESLEK KOMİTESİ
‘Şekillendirilmiş
Metal İşleri
Sanayi Grubu’

MECLİS ÜYELERİ

Mehmet Ali Kartal
Sadi Akçelik
Yunus Akyüzlü

Erman Sac ve Demir Sanayi ve
Ticaret Limited Şirketi

Hayri Kaya

Alper Kanca

Mustafa Böyet

36. MESLEK KOMİTESİ
‘Motorlu Taşıt
ve Diğer Aksesuarlar
Sanayi Grubu’

MECLİS ÜYELERİ

Mustafa Böyet
Hayri Kaya
Ark Pres Emniyet Kemerleri
Sanayi ve Ticaret A.Ş.

Ulus Metal Sanayi ve Ticaret AŞ.

[teknoparklar: GOSB ►

GOSB Teknopark’ın en büyük avantajı
güçlü ve deneyimli ortakları
Tefen Endüstri Parkları ile Gebze Organize Sanayi Bölgesi’nin bir araya gelerek kurdukları GOSB Teknopark A.Ş, inovasyona ve Ar-Ge’ye dayalı şirketlerin
kurulmasını teşvik etmek üzere onlara yüksek nitelikli ofis alanları ve destek
hizmetleri sunuyor. GOSB Teknopark’ta halen 130’a yakın firma faaliyette.

önde gelen organize sanayi bölgelerinden biri olan Gebze
Organize Sanayi Bölgesi’nin (GOSB) bir araya gelmesiyle
kuruldu. Tefen ile GOSB; GOSB Teknopark’ın %48’şer oran
ile eşit ortağıdır.

2

005 yılında faaliyete geçen GOSB Teknopark A.Ş.;
ana faaliyet alanı teknoloji ve teknopark işletimi
olan İsrail Tefen Endüstri Parkları ile Türkiye’nin

LOGO ELEKTRONİK TİC. HİZ. A.Ş.
Tel
: (0262) 679 8000
Faks : (0262) 679 8080
E-Mail : info@leogo.com.tr
Web : www.elogo.com.tr
Adres : Gebze Org. San. Bölg. Şahabettin Bilgisu
Cad. No:609 Gebze, Kocaeli –Türkiye
Sektör(ler): İnşaat, Perakende, Gıda, Bilişim,
Sağlık, Turizm, Tekstil, Otomotiv

GOSB Teknoparkın en büyük avantajlarından biri sahip
olduğu güçlü ve deneyimli ortaklarıdır. Ortaklarımızdan
Gebze Organize Sanayi Bölgesi; Dünya Bankası’nın
Türkiye’de örnek gösterdiği, kendi alanında marka olan,
birçok ilklere imza atmış olan, Türkiye’nin en modern
organize sanayi bölgesidir. GOSB Teknopark, bölgenin
sahip olduğu üst seviye alt yapı ve sosyal imkânlardan
faydalanmaktadır. GOSB içinde yer alması nedeniyle
bünyedeki tüm firmalar, bölge sanayicileriyle yakın ilişkiler
kurma ve ortak projeler yapma şansına sahiptir.
Diğer ortak Tefen Grubu ise, İsrail’de 1985 yılından
beri pek çok Teknopark kurmuş ve işletmektedir. Yüzlerce
start-up projeye destek olmuştur. Tefen modeli gençler
için istihdam ve eğitim, ülke için katma değer ve ihracat

- GOSB Teknopark Teknoloji Transfer Ofisi, 2016
yılından beri 'Blink' ismi ile yoluna devam ediyor

GOSB Teknopark Teknoloji Transfer Ofisi, firmaların
Ar-Ge projeleri için akademik danışmanlık ihtiyacının
karşılanması,
Ar-Ge
niteliğinin
yükseltilmesi,
özelleştirilmiş teknoloji alanlarında nitelikli Ar-Ge elemanı
istihdamının sağlanması, Üniversite-Sanayi işbirliği
destek programlarına proje başvurularının oluşturulması,
hibe destek programları ile ilgili projenin kurgulanması,
hazırlanması ve yönetimi yönünde faaliyetler göstermek
amacı ile 2013 yılında GOSB Teknopark bünyesinde
kurulmuş ve 2016’dan itibaren Business Link’i çağrıştıran
'Blink' ismiyle yoluna devam ediyor.

olanakları yaratırken, yaşamsal ve doğal mekânlarla da
çalışanlara keyifli bir iş ortamı sunmaktadır. Bu model
Teknoparkımızda da uygulanmakta ve birçok katılımcımız
ve ortağımız sayesinde yurt dışına açılma, fon yaratma ve
ihracat yapma şansına sahip olmaktadır.
Ortaklarımızdan
Sabancı
Üniversitesi,
Kocaeli
üniversitesi ve yakın ilişkide bulunduğumuz Gebze Teknik
Üniversitesi akademik imkânlarıyla, Kocaeli Sanayi
Odası ve Gebze Ticaret Odası da kamusal destekleri ve
yardımlarıyla katılımcılarımıza destek vermektedirler.

- GOSB Teknopark'tan yıllık 1*0 milyon dolar ihracat

GOSB Teknopark bünyesinde bulunan firmalar, yıllık
ortalama 10 milyon dolar ihracat gerçekleştiriyor. Bunun
dışında firmaların yıllık toplam satışı ise yıllık 200 milyon
dolar civarında.
Yazılım başta olmak üzere farklı sektörlerde çalışan
yaklaşık 130 firma var ve doluluk oranı yüksek.
2018 yılı itibarıyla GOSB Teknopark'a kayıtlı 130 Ar-Ge
firması var. Biten proje sayısı 2 bin 908, devam eden proje
sayısı 300. Ar-Ge odaklı bu firmaların kuruldukları günden
bugüne dek toplam ihracat rakamı ise 89 milyon dolar
düzeyinde.

Teknoloji Transfer Ofisi’nin ana görevi Ar-Ge sonucunda
ortaya çıkmış ürünün ticarileşmesini sağlayan sürecin
yönetimidir. Bu süreç:
• Üniversite ve firmaları buluşturmak
• Firmaları, ulusal ve uluslararası Ar-Ge destekleriyle
buluşturmak
• Patent, faydalı model ve marka tescili konularında
yönlendirmek
• Firmalar arası çözüm ortaklıkları oluşturmak

- GOSB Teknopark’ın hedefleri

• Türkiye’nin Ar-Ge potansiyeline ve teknoloji
üretebilme yeteneğine katkı sağlamak,
• Ülkenin katma değeri yüksek ihracat potansiyelini
arttırmak,
• Ülkeye yabancı sermaye girişini arttırmak,
• Dışa bağımlılığı azaltmak,
• Türkiye’ye dışarıdan gelecek beyin göçünü arttırmak,
• Kalifiye iş gücüne sahip istihdam sağlanması için
fırsat yaratmak
• Genç girişimcileri desteklemek, onlara gelişme ve
büyüme ortamını sağlamak
İnovasyon ve Ar-Ge’ye dayalı şirketlerin kurulmasını
teşvik etmek üzere sunduğu destek hizmetlerinin yanı
sıra, bu firmalara, yüksek nitelikli ofisler ile pilot tesis
kurmak amaçlı 6 m yüksekliği olan 315 m2 üretim alanı ve
10 mt yüksekliği olan 440 m2 üretim alanı sağlayan GOSB
Teknopark A.Ş.; üniversite iş birliğini ilerleterek, teknoloji
ağırlıklı üretim ve girişimciliği desteklemek, küçük ve
orta ölçekli işletmelerin yeni ve ileri teknolojilerini
benimsemeleri için elverişli ortam yaratmayı esas alıyor.

LOGO YAZILIM SAN.VE TİC.A.Ş.
Tel
: (0262) 679 8000
Faks : (0262) 679 8080
E-Mail : info@logo.com.tr
Web : www.logo.com.tr
Adres : Gebze Org. San. Bölg. Şahabettin Bilgisu
Cad. No:609 Gebze, Kocaeli –Türkiye
Sektör(ler): İnşaat, Perakende, Gıda, Bilişim,
Sağlık, Turizm, Tekstil, Otomotiv

• Bilimsel destek ve danışmanlık hizmetleri temin etmek isteyenlere yol gösteriyoruz

Ar-Ge faaliyetleri sonucu ortaya çıkan ürünlerin
ticarileştirilmesini sağlayan tüm süreçleri yöneten,
sanayinin ihtiyacını analiz ederek katma değer verimliliğini
ortaya çıkarmayı hedefleyen Blink Teknoloji Transfer
Ofisi, firmalara TÜBİTAK, KOSGEB, AB, Ekonomi Bakanlığı
hibe ve destek programları hakkında bilgilendirme ve
proje yazım desteği, patent/telif danışmanlık ve başvuru
hizmeti, eğitim, danışmanlık ve mentorluk desteği, reklam
ve medyada haber olma hizmeti veriyor.
Blink Teknoloji Transfer Ofisi, yeni fikirlerin faydaya
dönüşmesine önem veriyor, bu doğrultuda fikirlerin
hayata geçebilmesi için akademik danışmanlık ihtiyacının
karşılanmasına yönelik çalışmalar gerçekleştiriyor.
Üniversite bünyesinde bir teknopark olmadığı için yapılan
iş birliği protokolleri de tek bir üniversite ile sınırlı kalmayıp
birçok üniversite ile direkt çalışma dinamiğine sahip olan
Blink Teknoloji Transfer Ofisi, akademisyen havuzuna dahil
ettiği değerli öğretim üyeleriyle Üniversite-Sanayi işbirliği
destek programlarına proje başvurularının oluşturulması,
kurgulanması, hazırlanması ve yönetimini sağlıyor.
Aynı zamanda fikir ve buluşun lisanslanması, patent
ve know-how transferinin gerçekleştirilmesi, patent ve
lisanslama konularına ait hukuki süreçlerin yönetilmesi,
akredite patent danışmanlık firmalarının oluşturulması
ve fikri mülkiyet hakları eğitimlerinin verilmesini sağlıyor.
GOSB Teknopark’ta bulunan firmaların medya ve iletişim
alanındaki verimliliğini, ürünlerinin ve hizmetlerinin
pazarda bilinirliğini arttırmak ve ticarileşmesini sağlamak
adına medya tanıtım projeleri hazırlayan ve pazarlama
çalışmalarını destekleyici etkinlikler organize eden Blink
Teknoloji Transfer Ofisi, firmalarının tanıtım videolarını
çekiyor ve haber çalışmalarını gerçekleştiriyor.

ürünün gelişiminin üç temel aşaması olan “Tasarım, Üretim,
Pazarlama” basamakları öğrenciler ile paylaşılıyor.
— “Sanat ve Tasarım Atölyesi” / Nasıl Tasarlanabilir?
— “Fen ve Teknoloji Atölyesi” / Nasıl Üretilebilir?
— “Web Tasarımı Atölyesi” / Nasıl Tanıtılabilir?
sorularının yanıtlarını veriyor.
Atölyelerde “Düşün -Tasarla – Üret – Pazarla”
kavramlarına odaklanılarak planlanan istasyonlar halinde
kurgulanmış bir eğitim mekânı oluşturulmuştur. Modüler
ve portatif malzemelerle oluşturulan ve ana salon,
malzeme deposu, tuvaletler, vestiyer, lavabolu tezgâh
vb. bölümlerden oluşan bu mekân öğrenci ve öğretmenler
tarafından eğitim içeriklerine uygun ve ihtiyaç duyulan
biçimlerin de dönüştürülmesiyle kullanılabilmektedir.
Sanat ve Tasarım Atölyesi, Fen ve Teknoloji Atölyesi
ile Web Tasarımı Atölyesi olmak üzere üç (3) farklı
başlıkta yürütülen atölyelere öğretim yılı içinde 10 ay
süre ile düzenli olarak devam edecek öğrencilerin seçimi,
öğrencilerin eğitim gördükleri okul öğretmenleri ile
işbirliği halinde gerçekleştirilmektedir. Her yıl eğitimöğretim yılının açılışı ile birlikte Gebze İlçe Milli Eğitim
Müdürlüğü’nün bilgisi ve izni dâhilinde bölge ilköğretim
okullarının 5, 6, 7 ve 8. sınıf öğrencilerinin sisteme
katılımları konusunda işbirliği yapılan okullar ile birlikte bir
öğrenci belirleme sürecine girilmektedir. Bu süreçte ilgili
atölyelerin okullarda bulunan ilişkili ders öğretmenlerinin
deneyim ve tespitlerine başvurulmaktadır.

- GOSB Teknopark'ın Sosyal Sorumluluk Eğitim
Atölyeleri Ekim 2005'ten beri faaliyette

GOSB
Teknopark
Sosyal
Sorumluluk
Eğitim
Atölyeleri’nde, endüstriyel ve teknolojik hayatın
altyapısında var olan “Tasarla – Üret – Pazarla”
kavramlarından hareketle, ortaokul öğrencilerindeki
“Düşünce – Duygu – Davranış” kültürünün oluşum sürecine
destek olma yolunda ciddi bir hedef gözetilmektedir.
13 yıldır devam eden proje ile katılımcı öğrencilerin,
gelecekte bu süreçler ile doğrudan ve / veya dolaylı
olarak etkileşimlerinin sebebi olabilecek bir genel kültür
referansı edinebilmeleri amaçlanıyor.
Sanat ve Tasarım, Fen ve Teknoloji ve Web Tasarımı
olmak üzere yürütülen üç atölyede de her endüstriyel

Öğrencilerin okullarından eğitim mekânına ulaşımları
da GOSB Teknopark A.Ş tarafından kiralanan öğrenci
servisleri aracılığıyla gerçekleştirilmektedir. Öğrenciler
belirlenen güzergâhlardaki istasyonlardan alınmakta
ve eğitim faaliyetlerinin ardından tekrar aynı noktalara
bırakılmaktadırlar. Bu süreç içerisinde tüm öğrenciler
her hafta öğrenci servislerine adımlarını attıkları
andan eğitimlerinin sonunda tekrar aynı noktaya geri
bırakıldıkları ana kadar her türlü olumsuzluk olasılığı göz
önünde bulundurularak sigortalanmaktadırlar.
Teknoloji ve girişimciliğin, öncelikle iyi bir temel
eğitim sonrasında oluşacağına inanan GOSB Teknopark’ın
öncelikli olarak kendi çevresine olan sorumluluğu
doğrultusunda yürüttüğü “Sosyal Sorumluluk Eğitim
Atölyeleri” projesinden aldığı olumlu sonuçlar, her yıl biraz
daha artıyor. GOSB Teknopark; geleceğin mimarları olacak
bu genç neslin hem teknoloji hem de çağın gerektirdiği
yetkinliklerle donanarak yetiştirilmesine katkı sağlamaya
devam edecektir.

[kapasite ►

Mart ayında Kocaeli sanayinin kapasite
kullanımı yüzde 70,8 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

77,8

2018 (Kocaeli)

70,9

70,6

70,8

Merkez Bankası tarafından açıklanan Türkiye geneli kapasite kullanım oranı mart ayında yüzde 77.8 ile geçen yıla göre
1.1 puan artış gösterdi.
Kocaeli Sanayi Odası tarafından her ay açıklanan Kocaeli sanayi kuruluşlarının kapasite kullanım oranı mart ayında
yüzde 70.8 olarak gerçekleşti. Mart ayı kapasite kullanım oranı geçen yılın aynı dönemine göre 0.1 puan arttı.
Firmalarımızın yüzde 61’i kapasite kullanımlarının geçen aya göre de arttığını belirtti.
Kocaeli’de otomotiv, metal, plastik ve kauçuk sektörlerinde kapasite kullanımları ortalamanın üzerinde gerçekleşti.
Kocaeli sanayi kuruluşlarının önümüzdeki ay beklentilerinde, firmalarımızın yüzde 22’si, nisan ayında alınan iç piyasa
sipariş miktarının arttığını, yüzde 65’i bu miktarın değişmediğini ve yüzde 13’ü azaldığını belirtmiştir. Benzer şekilde
ihracat yapan firmalarımızın ise yüzde 25’i dış piyasa siparişlerinin arttığını, yüzde 61’i sipariş miktarında bir değişme
olmadığını, yüzde 14’ü ise azaldığını ifade etmişlerdir.

İstihdam

İç
Siparişler

Dış
Siparişler

Firma Bildirimleri

Mart (yüzde )

Arttı

21

Değişmedi

71

Azaldı

8

Firma Bildirimleri

Nisan (yüzde )

Arttı

22

Değişmedi

65

Azaldı

13

Firma Bildirimleri

Mart ayı anketine yanıt veren firmaların bir önceki aya göre
yüzde 21’inin istihdamlarının arttığı, yüzde 71’inin istihdamlarında değişim yaşanmadığı, yüzde 8’niin ise istihdamlarının azaldığı
belirlenmiştir.
Firmaların yüzde 22’si nisan ayında iç siparişlerinin arttığını
belirtilirken, yüzde 13’ü siparişlerinin azaldığını belirtmiştir.
Firmaların yüzde 65’inde ise sipariş miktarlarında bir değişim
yaşanmamıştır.

Değerlendirmeye alınan firmaların ölçekleri

Nisan (yüzde )

Arttı

25

Değişmedi

61

Azaldı

14

Ankete katılan firmaların yüzde 25’i dış siparişlerinin mart
ayında arttığını belirtirken, yüzde 14’ü azalış bildirmişlerdir.
Firmaların yüzde 61’inde ise alınan dış sipariş miktarlarında
bir değişim yaşanmamıştır.

24

76

KOBİ

BÜYÜK ÖLÇEKLİ

Bölgemizdeki sanayi sektöründeki gelişmelerin ve değişmelerin aylık olarak takip edilmesi
amacıyla hazırlanan Mart ayı
anketi çerçevesinde Odamızca bir
araştırma yapılmıştır. Araştırmaya katılan firma sayısı 112 adet
olup bu firmaların yüzde 76’sı
KOBİ, yüzde 24’ü, büyük ölçekli
firma niteliğindedir.

!
[oda meclisi ►

KSO Oda Meclisi’nde konuşan TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu

Kocaeli, ülkemizin alın teri üretiminin
merkezi

“
TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu KSO
Oda Meclisi’nin konuğu oldu. Hisarcıklıoğlu
İstanbul’dan sonra kişi başı- burada yaptığı konuşmada, Kocaeli’nin Türna milli gelirde üretimi ikinci bir kiye ekonomisi açısından önemli bir şehir olşehrimiz, üretimin gerçekleştiği duğuna dikkat çekerek “Kocaeli’de dinanizm
bir şehir. Toplam dış ticaretivar, hareket var, bereket var, sizden aldığım
mize baktığımız zaman beşte
moral ve motivasyon da... Her seferinde söybirini tek başına Kocaeli gerçek- lediğim gibi diğer 80 ili ziyaret ettiğim zaman
leştirmektedir. 35 limanı ile bir
sizdeki motivasyonu gördükçe, hareketi görliman şehridir. Elleçleme yük
dükçe diğer illere de götürüyorum.” dedi.
miktarı sıralamasını yaptığımız
zaman da Türkiye’nin birinci
-BEN DE KOCAELİLİ SAYILIRIM
sırasında Körfez yer almaktaKocaeli’nin Türkiye’nin alın teri üretiminin
dır. Özellikle Devlete katkıyı
merkezi olduğunu söyleyen Hisarcıklıoğlu:
Kocaeli vermektedir. Keşke
“Benim Kocaeli’ye 15. Gelişim aslında. Kültübütün illerimiz Kocaeli gibi olsa. rümüzde çok güzel bir söz var “Doğduğun
Biraz önce tabloda gördük, ver- yer değil, doyduğun yer memleketindir” dergi gelirlerinde Türkiye ikincisi,
ler biz de burada doyduğumuz için aslında
tahsilatta da Türkiye birincisi,
ben de Kocaeli Hereke’li sayılırım. “ dedi.
yani vergide 81 il içerisinde
en dürüst hangisidir derseniz
-ALIN TERİ ÜRETİMİNİN MERKEZİ
Kocaeli ekonomisi hakkında değerlendirKocaeli derim
melerde bulunun Rifat Hisarcıklıoğlu: “Ko-

caeli bugün ülkemiz açısından çok önemli
ticaret, sanayi ve tarım şehri. Kocaeli aslında
ülkemizde alın teri üretiminin merkezi.
İstanbul’dan sonra kişi başına milli gelirde
üretimi ikinci bir şehrimiz, üretimin gerçekleştiği bir şehir. Toplam dış ticaretimize baktığımız zaman beşte birini tek başına Kocaeli
gerçekleştirmektedir. 35 limanı ile bir liman
şehridir. Elleçleme yük miktarı sıralamasını
yaptığımız zaman da Türkiye’nin birinci sırasında Körfez yer almaktadır. Özellikle Devlete katkıyı Kocaeli vermektedir. Keşke bütün
illerimiz Kocaeli gibi olsa. Biraz önce tabloda gördük, vergi gelirlerinde Türkiye ikincisi,
tahsilatta da Türkiye birincisi, yani vergide
81 il içerisinde en dürüst hangisidir derseniz
Kocaeli yer almaktadır. Bunlar hepinizin gurur duyacağı rakamlar ve baktığım zaman
gerek 2017 yılı itibariyle, geçtiğimiz senelerle
mukayese ettiğimiz zaman tüm rakamlarınız
ekonomik rakamlarınız Türkiye’nin üstünde
yer almaktadır. Türkiye ortalamasının üstünde yer almaktadır. Bununla da gurur du-

yuyoruz.
Sanayi kuruluşları içerisinde baktığımız zaman Kocaeli merkez de 10
sene önce 46 firma varken biraz önce
oradaki sıkıntıyı da gerek Büyükşehir
Belediyemiz açısından, gerek belediyeler açısından, Kocaeli Sanayi Odası
açısından da oradaki mahsuru söyledi
46 firma varken bugün 64’e çıkmış durumda. Aslında biliyorsunuz daha fazla, burada kazanıyorlar, vergiyi götürüp
İstanbul’a yatırıyorlar, bu İstanbul’un
hizmetlerine yansıyor. Kocaeli’de üretim yapan firmaların hizmetlerini Kocaeli Belediyemiz yapmakta burada bir
haksızlık var İnşallah düzelecek, burası
girişimci şehir, Türkiye’nin en hızlı büyüyen 100 şirketi arasında baktığımız
zaman Kocaeli’mizden 7 tane şirketimiz
var.” şeklinde konuştu.
-KOCAELİ’NİN 3 ŞANSI
Kocaeli’nin önemli 3 tane şansı olduğunu söyleyen Rifat Hisarcıklıoğlu
bunları şöyle değerlendirdi:
“ Bunlar özellikle özel sektörümüz,
Kocaeli’de hakkıyla hakkını savunan
güçlü Odalarımız var. Bunlarla gurur
duyuyorum.
İkincisi Sayın Valimizin burada olması büyük bir şans, hep yanımızda nereden biliyorsunuz derseniz ben TOBB
Başkanı olduğum tarihten itibaren kendisi ile Muğla’da, Samsun’da, Mersin’de,
Diyarbakır’da beraber çalışma fırsatımız oldu. O illerdeki özel sektöre bakışını çok iyi biliyorum. Bilgisi ile vizyonu ile
özel sektörümüze hep destek oldu. Hep
yol gösterici oldu. Allah kendisinden
razı olsun. İdareciler açısından üçüncü
şansımız da Büyükşehir Belediye Başkanımız kendisini çok uzun anlatmama
gerek yok, hemşehrilerimiz kendisini
zaten biliyor. Kendisi Türkiye’de, belediyecilikte bir marka isim, Allah kendisinden razı olsun. Kocaeli’mizde hizmet ve
sanayicimize vermiş olduğu hizmetlerden dolayı kendilerine de teşekkür ediyoruz. Yani herkesin hizmeti beş yıldızlı.
Kocaeli’ye de bu yakışır zaten, hepsine
teşekkür ediyorum.”
-KSO SOSYAL SORUMLULUKTA DA
AKTİF
Sanayicilerin sorunlarının çözülmesi için gayret gösterdiğini vurgulayan Hisarcıklıoğlu. “Ankara’da TOBB’da
üyelerimizin dert ve sıkınlarını çözmek
için hükümetimizle beraber çalışıyoruz.
Odamız sosyal sorumluluk alanında da
aktif bir Odamız. Bizimköy bütün dünyadaki Odalar arasındaki yarışmada birinci oldu. Aslına bu hepinizin birbirinizi
alkışlayacağı bir hadise bütün dünya
sizin bu projeye hayran kaldı. Aslında
bütün dünya tüm şehirlerimize bu kap-

samda örnek olacak bir hadise sizlerle
iftihar ediyorum.
Ayhan kardeşimle özellikle İKV’de
beraber çalışıyoruz. İKV’nin başkanlığını
yapmakta biliyorsunuz. İKV Türkiye’nin
AB sürecinde Türk iş dünyasının vizyonunu göstermektedir. Kuruluşu 1964,
Türkiye o gün itibariyle bir kulübe üye
olacağım diyor, sanayicilerimiz de, tüccarlarımız da diyor ki Türkiye ekonomisinin geleceği burada, bizim burada
devletimize, üyelerimize hizmet vermemiz lazım diyor. Türkiye’de ilk ve tek AB
konusunda Türkiye’deki ihtisas kurumu
tek. Türkiye’de bir tane İktisadi Kalkınma Vakfı var. Onun da başkanlığını Ayhan kardeşim yapıyor, çok da başarılı
yapıyor, beraber yapıyoruz.” şeklinde
konuştu.
-DİJİTAL DÖNÜŞÜME GEÇTİK
TOBB
Başkanı
Hisarcıklıoğlu,
TOBB’un son bir yıl içindeki faaliyetleri
konusunda da bilgiler verdi:
“Son bir senede neler yaptık ; Özellikle 365 Oda/borsa başkanımın talebi
doğrultusunda bütün Odalarımızda artık online belge sistemine geçtik. Biliyorsunuz dijital dönüşüme geçtik. Artık
dijital bir devirde yaşıyoruz bütün bilgi,
belge, hizmet aklınıza ne geliyorsa her
şey Kocaeli Sanayi Odamıza gelmeden,
Kocaeli Ticaret Odamıza gelmeden ofisinizden, işyerinizden, evinizden artık
hizmeti alabiliyorsunuz. Yani diyelim ki
müteahhitsiniz sabah 09:00’da kamu
ihalesine gereceksiniz, Oda’dan faaliyet
belgesi lazım. Almayı unuttunuz gece
12:00’de aklına geldi, gece yatağında
bilgisayarına girip, bu belgeyi alıp, ertesi sabah 09:00’da ihaleye girebilir noktaya geldiniz. Bu hizmet anlayışından
dolayı 365 Oda ve Borsa başkanıma
Ayhan kardeşime Kocaeli’deki Ticaret
Odama, Körfez Ticaret Odama, Gebze
Ticaret Odama huzurlarınızda teşekkür
ediyorum.
-ODALAR NE İŞ YAPAR?
Özellikle değerli kardeşlerim son
bir senedir Odalarımızda neler yapıldı deyince zaman zaman hep aklımıza
geliyor, “Bu Odalar ne iş yapar, ancak
aidat toplar, başka iş yapmaz” diye bol
bol konuşulurdu. Bakınız neler yaptık.
Aslında güzel bir söz var: Bilgi sahibi olmadan fikir sahibi olmak diye” İnsanlar
bilgi sahibi olmadan fikir sahibi oluyor,
2017 yılının başında 365 Oda/borsa
başkanı bana geldiler, benden talepte
bulundular; “Sıkıntımız çok büyük” hatırlıyorsunuz 15 Temmuz darbesini yaşadık. Hain darbe teşebbüsü sonrasında
“Türk ekonomisi ayağa kalkamaz diye”
bütün uluslararası derecelendirme kuruluşları da dahil herkesin değerlendir-

mesi vardı. Ama bizde de aynı kaygılar
vardı, acaba ekonomimiz sıkıntıya mı
girecek ve ilk sıkıntıyı da 2017 yılının başında bankalarda yaşadık. Bankalarda
yaşayınca Oda Başkanlarım bana geldiler; ‘Finansmana ulaşmada üyelerimiz
büyük zorluk çekiyor bu konuda devletin bir katkı yapması lazım, önümüzü
açması lazım’ diye benden talepte bulundular. Ben de onlara dedim ki ‘Önce
siz parmağınızı taşın altına koyacaksınız sonra gidip devletten isteyeceğiz,
365 Oda/ borsa “Bizden ne istiyorsun”
dediler.
Üyelerden toplanan bütün aidatları bir havuza koyduk, Odalar Birliği’nin
kaynağını bir havuza koyduk. Sayın Başbakan ile beraber geçen yıl Ocak ayında
TOBB nefes kredisi lansmanını yaptık
ve değerli kardeşlerim bu toplanan
kaynakların tamamı itibariyle 5 milyar
TL bütün üyelerimize ucuz finansman
olarak tediye edildi. Faiz oranları neydi
? Yıllık yüzde 9.9, yüksek mi düşük mü,
söyleyin bakayım. Mevduat faizinin altında, 5 milyar TL üyelerimize yüzde 9.9
ile kredi imkanı çıkardık. Bunu verdikten
sonra başta Cumhurbaşkanımız, Başbakanımız, Bakanlara giderek KOSGEB’de
Türk özel sektörünü temsilen Yönetim
Kurulunda görev almaktayım. Talepte
bulunduk ‘Üyelerimize küçük orta boy
şirketlerde özellikle sıkıntı var. Bunlara yönelik olarak faizsiz kredi imkanı
çıkartalım’ diye.
Değerli kardeşlerim
burada
KOBİ’lere yönelik, 50 bin TL ye kadar 3
yıl vadeli, bir yıl ödemesiz faizsiz kredi imkanını çıkardık. Değerli kardeşlerim bunlardan tüm Türkiye’de 290 bin
KOBİ’miz faydalandı. Türkiye’de toplam
TOBB’un üye sayısı 1 milyon 500 bin,
faal üye sayısı 1 milyon. 1 milyonun %
29’u faizsiz kredi imkânına kavuşuyor,
5 milyar daha sonra yaptığımız ikinci
hadise buydu.
Üçüncüsü daha sonrasında TOBB’un
kurduğu bir Kredi Garanti Fonu var duydunuz mu ? Kredi Garanti Fonunu içinizden bilmeyen var mı? Herkes biliyor,
‘aldık bile’ diyor. Kredi Garanti Fonu ne
iş yapıyor TOBB’un kurduğu 365 Oda/
Borsa adına sizlere kefil oluyor. Üyesine kefil oluyor. Bakınız bu devirde baba
oğula, kardeş kardeşe, komşu komşuya
kefil olmazken senin kuruluşun sana
kefil oluyor. Dünyada bir örneği var mı
? Bütün dünya da iş örgütlerinin ya Yönetim Kurulu üyesiyim ya da Yönetim
Kurulu Başkan Yardımcısıyım. İş dünyasındaki bütün örgütlerde böyle bir mekanizma yok. Ama sen kendi Odan ne iş
yapıyor diye soruyorsan hele seçim dönemlerinde bu çok fazla oluyor. Ne yapıyor sana kefil oluyor, baban sana kefil
olmuyor, senin kurumun sana kefil
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oluyor ve değerli kardeşlerim dedik
ki KOSGEB bittikten sonra yine Cumhurbaşkanımız, Başbakanımız, Ekonomiden Sorumlu Başbakan Yardımcımız
Kredi Garanti Fonu’ndaki kefil olma
miktarımızı kontrol (tabiî ki devlette)
imkanını arttır. Sağ olsunlar arttırdılar ve değerli kardeşlerim kapasitemizi 221 milyar TL’ye kadar üyelerimize
kefil olma hakkı verdiler. Bu kefalet
ne gerektirir, eğer herhangi biri borcunu ödemezse ne olur, kimden isterler?
Kefilden, biliyorsunuz bizim Türkçe’de
güzel bir söz vardır. “Paran çoksa kefil,
vaktin çoksa şahit ol” diye. Bizde bu kadar para yok haberiniz olsun 221 milyar
TL kefalet deyince biz de hiçbir kuruş
yok. Ama sağ olsun devletimiz sayesinde bu imkâna kavuştuk ve üyelerimize
221 milyar TL’ye kefil olduk. Ve toplam
tüm Türkiye’de 364 bin üyemize geçen
yıl itibariyle kefiliz, yani Allah korusun
herhangi birisinde başına bir iş gelse
bu kefaleti yani üyelerimizin %36.5’ine
biz ödeyeceğiz. Gelirken baktım
Kocaeli’nden kefil olduğumuz
toplam üyelerimizin yüzde
kaçına kefil olmuşuz diye
Allah’a şükür Kocaeli’de ekonomi iyi. Genellikle Türkiye’de
bir çok yerde %50’ler civarında gezerken, Kocaeli’ndeki
üyelerimizin 3.1’ine kefil olmuşuz. Değerli kardeşlerim toplam geçen yıl 681 bin üyemize ya düşük faizle
ya faizsiz ya kefil olarak bir türlü katkı
sağlamışız bu özellikle geçen yılki büyüme performansının altında bu gerçek
yatmaktadır. Aynı zamanda özellikle
bankaların kredi hacmini artmasına da
büyük katkı sağladık.
-İSTİHDAMDAKİ VERGİ YÜKLERİ
Geçen yıl ikinci bir şey daha yaptık.
Yine Şubat ayında Sayın Cumhurbaşkanı ile beraber Başbakanımız, Bakanlar
ile beraber her yıl düzenlediğimiz yaklaşık 9 saate kadar süren her ilin Oda
Başkanının çıkıp kendi ilinin üyesinin
sorunlarını aktardığı bir platform, Burada sayın Cumhurbaşkanı da, Başbakan da, Bakanlar da akşama kadar bizi
dinlerler. Neyi dinlerler? Şahsımızı dinlemezler, Ayhan kardeşim gelir, orada
sizlerin derdini anlatır. Ben kısa bir açılış konuşması yaparım esas Başkanlar
konuşacak. Sayın Cumhurbaşkanı’ndan
Birinci talebimiz şu oldu. Hepimizin Türk
özel sektörü olarak en büyük şikayetimiz istihdam üzerindeki vergi yükleri.
Burada da dünya şampiyonuyuz. Hem
bir taraftan işsizlik büyük bir problem
diyeceğiz, hem bir taraftan yılda 1 milyon 250 bin gence iş bulacağız. Ve bir
taraftan da istihdam da vergi şampiyonu olacaksınız. Biz işçimize 160 TL maaş

veriyoruz. İşçimiz, patron bana 100 TL
maaş veriyor diyor. Böyle garip bir noktadayız işçi cebine 100 TL aldığını biliyor
biz de diyoruz ki 160 TL veriyoruz.
Ve bu kapsamda Sayın Cumhurbaşkanımızdan talebimiz şu oldu. 7 Şubat
2017, dedik ki Sayın Cumhurbaşkanım,
istihdam üzerindeki vergi ödemelerini
biraz indir 2017 sıkıntılı bir dönem herkes karamsar bir tablo çiziyor ama biz
bunu tersine çevireceğiz. Bize burada
katkı sağla. Sayın Cumhurbaşkanımız da
‘Tamam ben onu yaparım da, sen bana
ne vaad edeceksin’ dedi. Sayın Cumhurbaşkanım ne istiyorsunuz dedim; Geliyorsun bana hava atıyorsun 1 milyon
500 bin üyem var. Her üye başına birer
kişi istihdam et dedi. Şimdi başkanlar da
orada oturuyor.
Değerli kardeşlerim bir baktım ben
kürsüde tereddütteyim ‘1 milyon 500
istihdam sözünü ver bana’ diyor. Sene
gelecek, gün sayılı, ben de sana indirim
yapayım diyor bunu üye de istiyor. Bir
baktım salonda 365 Oda/Borsa başkanı alkışlıyor, onlar alkışlayınca dedim ki
‘Sayın Cumhurbaşkanım bunlar alkışladığına göre söz vermek bana düştü. İnşallah Allah yüzümüzü kara çıkarmaz.’
dedim. Ve değerli kardeşlerim o indirim
sayesinde Türk özel sektörü tarihinde
bir ilki yaptı. Allah hepinizden razı olsun
ve Türkiye ilk defa geçen yıl itibariyle ilave yeni işe aldığı kişi sayısı 1 milyon 500
bin oldu. Allah hepinizden razı olsun.
Kocaeli’ miz de yine yüzümüzü kara
çıkarmadı üye başına 1.3 ilave istihdam
ile Türkiye ortalamasının üzerinde bir
rakam elde etti. Ben Kocaeli’deki tüm
sanayicilerimize, tüccarlarımıza huzurunuzda teşekkür ediyorum.
Şimdi bunun ödül töreni vardı en
çok istihdam yapan firmalara ödüllerini Cumhurbaşkanımız ile beraber veriyoruz bu yıl sonunda yani 2017 yılının
sonunda dedim ki Sayın Cumhurbaşkanı bizimkiler alıştı talep ediyorlar bu
istihdam teşvikine devam edelim. Bakan ile oturun çalışın dedi. Bakan Hanımefendi ile beraber oturduk çalıştık,
değerli kardeşlerim bunlardan haberiniz yok. Biraz sonra söyleyeceğim. Bu
istihdam teşviklerinden özellikle şirket
patronlarının hiç haberi yoktu zaten.
Genel müdürlerimizin ve CEO’ların da
haberi yok. Nereden biliyorsun derseniz
Türkiye’nin en kurumsal firması kim ise
Kocaeli’nde de üretim yapıyor, onda bir
çalışma yaptırdım. İstihdam teşviklerini
kullanmamışlar. En kurumsal firmanın
haberi yok. Şimdi biz gece gündüz 24
saat üyeler için bir şeyler yapalım diye
çalışıyoruz ama üye ‘Oda ne iş yapar’
diyor. Teşvik çıkartıyoruz kullanmıyorsunuz, ne olur Oda Başkanımızı, TOBB
Başkanını (boş konuştuklarımız var

mı? Mutlaka var) ama üyelere yönelik
olarak ne yapıldı ise onlara ne olur bir
bakın rica ediyorum, takip edin başka bir
şey istemiyorum. Bunlar sizlere yönelik
bu yıl itibariyle yine ne çıktı.
Bu yıl itibariyle yanımızda çalıştırdığımız her kişi başına devletten 100 TL
destek, Devletten Türk özel sektörüne
vereceği destek istihdam adam başına
pay ettiğimiz 10 milyar TL. Devlet bütçesine bir yıllık katkıdır artı bu yıl itibariyle alacağımız her kişi başına asgari
ücret 1.600 TL diyelim 1.600 TL’sini biz
veriyoruz, 900 TL’sini devlet veriyor.
Yani vergi sıfıra geldi haberiniz olsun,
bu ilk defa oluyor. (Bir de bize alkış yapın.) Şimdi diyorum ki ben en kurumsal
firmada yaklaşık 8 ay önce bu çalışmayı
yaptırıp ondan sonra onlar bu teşviklerin farkında olmayınca ben devamlı
Anadolu’yu geziyorum. Üyeleri ayıktırmaya başladım, kardeşim geriye dönük
teşviklerinizi alın haberiniz olsun dedik
ve millet müracaat etmeye başladı.
Geriye dönük teşvikleri alabiliyorsunuz
çünkü unutmuşuz, muhasebecilerimiz,
muhasebe müdürlerimiz eski alışkanlık
asgari ücret kaç lira 2 bin 400 TL. 900 TL
devletten 1.600 TL işçimizden vermeye
devam etmişiz. Haberimiz yok. Dedik ki
buna müracaat edin alın. Herkes kendi
kimlik numarasını girerek geriye dönük
görebiliyordu. Şimdi devlet bunu kapattı. Haberiniz olsun şimdi Kanuna yeni bir
madde koyuyor, yeni çıkacak Kanunda
bir ay içinde müracaat ettiniz aldınız
aldınız.Almazsanız hakkınız yanıyor
benden buradan söylemesi, cebimde
para ile geldim Kayserili parayı bedava
vermez haberiniz olsun, para ile geldim
hepinizin geriye dönük %99 alacağınız
istihdam teşvikleriniz var bunları alın.
Para sizin haberiniz olsun.
-ÜRETİM REFORM PAKETİ
Geçen yıl 15 Haziran Sayın Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanınız ile beraber
hemşehrimiz sayılır kendisi Düzceli.
Sanayi Üretim Reform Paketini çıkardık.
Bu sanayi üretim reform paketi aslında
kamuoyunda siyasiler arasında maalesef zeytin tartışıldı. Zeytinden dolayı bizim paketin içinde sanayiciye yönelik ne
vardı çok farkında olmadık. Değerli kardeşlerim yıllardır her gittiğim Sanayi
Odası toplantılarında, Ticaret ve Sanayi
Odası toplantılarında birkaçını sizlere
söyleyeceğim benden hep istenen şu;
sanayinin kullandığı cereyan üzerindeki
TRT payını kaldırtın. Bu ne kadardı, indire indire bunu %2’ye indirmişim son
on senedir %2’de kalmış, %2’de duruyordu onu kaldır. Bu reform paketinde
15 Haziran da %2 artık hiçbirimiz TRT
payını ödemiyoruz.
Aynı zamanda Organize Sanayi Böl-

Hisarcıklıoğlu, Kocaeli Valisi
Hüseyin Aksoy ile Kariyer Port
Mükemmeliyet Merkezi’nde
incelemelerde bulundu
gesinde yatırımı olan kardeşlerim için
de emlak vergisini sıfırladık Burada yine
sağ olsun Bilim Sanayi ve Teknoloji
Bakanımız ile çalıştık yani organize sanayi bölgesinde yatırımınız varsa emlak vergisin
ödemiyorsunuz. Burada da
belediye başkanlarının tamamı benden şikâyetçi oldular. Dünyada damga vergisi
kalmadı, zamanında başka bir
şey için çıkmış 1900’lü yılların başındaki damga vergisi başka yerde kalmadı
biz de devam ediyordu bunu kaldıralım
diye talepte bulunduk, bütün nüshalardan kalktı, bir tek ana nüshada damga
vergisi kalmak üzere. Ve değerli kardeşlerim sırf şu pakette Türk sanayicisinin yıllık cebine giren para 1 milyar TL
. Sanayicimiz 200 bin civarında diyelim.
Tüm üyelerimiz, yaşayan üyemiz 1 milyon, kalkan yük 1 milyar, bütün üyeler
Türkiye’deki 1 milyon üye Odalara/borsalara yıllık ne kadar aidat ödüyordur
bunu bir tahmin edin.
Arkadaş bir pakette sadece sanayicimizin cebine giren para 1 milyar TL.
Dünyada böyle bir şey var mı? Bir senede bir koyuyorsun sene sonunda 4 alıyorsun ben böyle bir ticaret görmedim.
Böyle bir sanayi yok. Var olan işler var
ama onlar gayrimeşru işler. Bizim gayri meşru iş ile işimiz yok. 1 veriyorsun 4
alıyorsun.
-YATIRIM ORTAMI
Değerli kardeşlerim bakınız geçen
15 gün önce bazı yasalar geçti. Burada
sağ olsun iktidar ve muhalefetin tamamı destek çıktı. Bunlarla mutfakta bizzat altı ay çalıştım. Cumhurbaşkanımız
ve Başbakanımızın talimatları doğrul-

tusunda Başbakan Yardımcımız Recep
Akdağ ile beraber çalıştık. Bu neydi
Dünya Bankası’nın bir endeksi var büyük biziz diyor, Yatırım ortamı ile ilgili
endeksi, burada 190 ülke var. Biz burada
50.sıradayız. Bütün dünyada standartlarda aynı.
Bir taraftan da diyoruz ki 2017 yılının son çeyreğinde büyümede dünya
şampiyonu olduk. 11.2 bunu kim yaptı.
Sizler yaptınız sahiplenseniz ya. Sahibi sizsiniz. TürK özel sektörü, devletin
katkısı 2 puan, siz yaptınız. Dünya büyüme şampiyonu. Çin’in önüne geçen
dünya şampiyonu. Türk özel sektörü
yaptı. Buna Kocaelili sanayicilerimizin
de büyük katkısı var. Ama neye rağmen
iş yapma kolaylığı endeksinde dünya
60’ncısı olmanıza rağmen. Esas bundan
dolayı hepiniz tek tek madalya almayı
hak ediyorsunuz. Bütün Türkiye’deki
müteşebbislerin hepsi birer madalya
almayı hak ediyorlar.
Burada 100’ün üzerinde reform
maddesi meclisten geçti. Mutfakta da
bizzat çalıştık. Hedef nedir? Türkiye’yi
dünyanın ilk yirmisi arasına sokmak.
Üç kademe birden atlatacağız. Türkiye
17’nci büyük ekonomi, Dünyanın en büyük, en iş yapma kolaylığı endeksinde
yatırımcı için iş yaparken daha kolay,
bürokrasi azalsın, işler azalsın. Nedir
mesela size bir tane örnek vereceğim.
Başkanım da burada, bazılarınız iş dünyasının profesyonel, bazılarınız da parmağını taşın altına koyan insanlarsınız.
Burada kamuda bir imzanın ne manaya
geldiğini ben söylemeyeceğim ama siz
hepiniz ne manaya geldiğini bilirsiniz.
Beni anlıyorsunuz değil mi ?
Şimdi inşaat ruhsatlarında bu reform ile beraber imza sayısı 18’den 1’e

indi. Dün Recep Akdağ Bakanımız ile
beraber İstanbul’daki bütün belediye
başkanlarımız, Belediye Başkan yardımcılarımız bu reform nasıl uygulanacak diye sabahtan öğleden sonraya
kadar beraber çalıştık.
Bunun gibi muhtasar SGK Beyannamesi, yılda 45 tane beyanname veriyoruz. Muhasebeci yanlış verse cezası
bize, muhasebecimiz yanlış doldursa
bile cezasını biz ödüyoruz. Bu 12’ye iniyor, bunun gibi kolaylıkları yaptık.
Bir diğer çalışmamız yeni yasa meclisten geçti. Katma Değer Vergisi ile Sayın Maliye Bakanımız ile berebar altı ay
mutfakta çalıştık. Sizlerin talepleri doğrultusunda zaten hepsini biliyoruz.
Talebimiz neydi? Birincisi 1985 rahmetli Özal döneminde çıkmış katma
değer vergisi, o günden bugüne eğer
alacaklıysak, sizler alacaklı değilsiniz
içimizde katma değer vergisinden alacaklı var mı? İ
hracatta KDV’lerimizi alıyoruz da
onun dışında hiçbir yasada muamele olduğu zaman katma değer vergimizi alamıyoruz. Ve devlette birikmiş 1985’den
bu tarafa tam Türk özel sektörü olarak
160 milyar TL miz var. talebimiz şu oldu.
160 milyar alacağımız var. Biz diyoruz ki
gezerken tozarken sağda solda “devlet
alacağına şahin, borcuna neyse ben
demedim” Diyoruz ki Sayın Bakanım bu
borç senin borcun bize ödemen lazım,
haksızlık ve adaletsizlik var. Biz 1 gün
geciktirsek bize faizi yapıştırıyorsun
ama sen alacağımızı ödemiyorsun veya
mahsup et. Bu kanunla beraber belirli
bir vade önümüzdeki yıl, bu yıl yok. Önümüzdeki dönem itibariyle parça parça
bu 160 milyar TL’yi alacağız. Devlet’den
alacağımız kalmayacak.
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FORD Otosan öne çıkan
tedarikçilerini ödüllendirdi
Beyçelik Gestamp
‘Altın Yıldız Ödülü’nün sahibi oldu

F

ord Otosan ve imalatçılarının her yıl bir araya
geldiği geleneksel İmalatçılar Zirvesi'nde; Altın
Yıldız Ödülü’nün sahibi Beyçelik Gestamp oldu.
Ford Otosan’dan ilk olarak 2011 yılında aynı ödülü alan
Beyçelik Gestamp; sektöründe bu ödülü iki kere alan tek
firma oldu.

Beyçelik Gestamp’a ödülü Koç Holding Otomotiv Grubu
Başkanı Cenk Çimen ve Ford Otosan Satınalma Direktörü
Murat Senir tarafından verildi. Ford Otosan’ın teslimat
performansı, kalite puanı, yeni projelerdeki problem
çözme kabiliyeti gibi kriterleri referans alarak Türkiye’deki
tedarikçilerini değerlendirmesi sonucu verilen ödülü,
Beyçelik Gestamp adına Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO
Baran Çelik ve Genel Müdür Engin Meydan aldı.
Ford Otosan’ın Altın Yıldız Ödülü’ne ilişkin açıklama
yapan Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO Baran Çelik, “Tüm
çalışanlarımızın desteğiyle aldığımız bu ödül, alanımızdaki
liderliğimizi pekiştiren bir ödüldür. İki defa üst üste bu ödülü
alıyor olmaktan mutluluk duyuyoruz. Ford Otosan’ın tüm
projelerinde soğuk ve sıcak sac şekillendirme, montajlı
ürün ve kalıp üretiminde yoğun olarak yer alıyoruz. 2017
yılında İlk yurtdışı yatırımımız olan Romanya fabrikamız
ile Ford Avrupa’nın projelerini de yoğun destek veriyoruz.
Gelişen teknolojimiz, yatırımlarımız ve yetkin insan
kaynağımızla Ford’un gelecek projelerinde de geniş bir
hacimle yer almayı hedefliyoruz” dedi.

Assan Hanil
‘Gümüş Yıldız Ödülü’nün sahibi oldu

F

ord Otosan’ın global pazarlarda büyük başarılar
elde etmesinde katkı sağlayan 10 tedarikçisini
ödüllendirdiği ödül töreninde Assan Hanil,
2017 yılında gerçekleştirdiği çalışmalarla 'Gümüş Yıldız'
ödülünün sahibi oldu.
Assan Hanil, 2017 yılında özgün tasarımlı hava

süspansiyonlu ticari araç koltuğu projesi kapsamında
Ford Otosan ile tedarik anlaşması imzaladı. Assan Hanil,
bu anlaşma çerçevesinde, 2016 yılında IAA Hannover
Ticari Araçlar Fuarı’nda lansmanını yaptığı koltuğunu, ilk
olarak Ford Otosan için üretmeye başlayacak.
Gecede şirket adına ödülü alan Assan Hanil Genel
Müdürü Atacan Güner, “Kendi Ar-Ge merkezimizde
geliştirdiğimiz koltuğumuzla, dünyada hava süspansiyonlu
ticari araç sürücü koltuğu üreten beş şirketten biri olduk.
Ülkemize katma değer yaratmak üzere, yüksek teknolojili
üretim kabiliyetlerini arttırmaya ve istihdamı geliştirmeye
devam edeceğiz. Sektörümüzde; ülkemizde lider, küresel
bir çözüm ve gelişim ortağı olacağız. Ford Otosan gibi
önemli küresel markanın büyük projelerinden birinde
tercih edilmek ve ayrıca ödüllendirilmek, Assan Hanil’in
Ar-Ge, mühendislik, üretim ve kalite kabiliyetlerine
olan güvenin güzel bir göstergesidir. Biz de bu güveni
boşa çıkarmamak ve sektörde en iyi ve özgün çözümü
sunabilmek için çalışmalarımızı aralıksız sürdürmeye
devam edeceğiz” dedi.
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TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu
Bizimköy’ü ziyaret etti
TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, çok önem verdiği sosyal proje olan “Bizimköy Engelliler Üretim Merkezi” ni ziyaret etti.

T

OBB Başkanı M.Rifat Hisarcıklıoğlu , KSO Meclisi
,İDEV Fuar açılışı sonrası Kocaeli Sanayi Odası
Başkanı Ayhan Zeytinoğlu’nun refakatinde çok
önem verdiği sosyal proje olan “Bizimköy Engelliler Üretim
Merkezi” ni ziyaret etti.

Akmeşe
yolu
üzerindeki
“Bizimköy
Engelliler
Üretim
Merkezi'nde
Vakıf
Genel Müdürü Hüsnü
Bayraktar,
Metrako
tekstil firması sahibi Cem
Okçu ve Mantar üreticisi
Mü-Pa Tarım’ın sahibi
Bora Ergene tarafından
karşılandı.
KSO
Başkanı
Zeytinoğlu,”Engelli
vatandaşlarımızın kendi
ekonomik ihtiyaçlarını
k a r ş ı l a y a b i l i r
hale
gelmelerini
sağlamak
amacıyla
kurduğumuz
Merkez,
Odamızın en önemli
sosyal
sorumluluk
projelerinden biridir.2015
yılı
Haziran
ayında,

BİZİMKÖY projesi, Dünya Odalar Federasyonu’nun
düzenlediği Odalar yarışmasında 39 ülkenin 79 projesi
ile yarışarak “En İyi İstihdam Yaratma/ İş Geliştirme”
kategorisinde dünya şampiyonu oldu.Bizim için büyük
bir gurur kaynağı olan BİZİMKÖY modelinin yurt içinde
ve yurt dışında örnek olabileceğini
göstermiş olduk.
Ödül
kazandığı
dönemde
70
engelli
çalışanı
vardı.
Bugün 120 engelli arkadaşımız
istihdam
ediliyor.
Gelecekte
de 150 engellimize iş vermeyi
hedefliyoruz.
Merkezimiz
şu
anda;
konfeksiyon,
mantar
üretimi,
seracılık, açık arazi sebze ve meyve
yetiştiriciliği kollarında üretimlerini
sürdürüyor.
Konfeksiyon
bölümümüzde
Metraco
A.Ş.,
mantar üretiminde ise Müpa
firması ile ortak üretim yapılıyor.
Tekstil üretiminin tamamı ihraç
ediliyor. Statümüz ile ilgili ufak
tefek sorunlarımız var. Burada
yardımlarınıza ihtiyacımız var. Bu
arada bu proje en az 20 gelişmiş İle
daha kopyalanabilir” dedi.

[seçim ►

Türkiye’de seçimlere gidiyor...
Erken seçim 2018: Türkiye 24 Haziran’da sandığa gidiyor...
Cumhurbaşkanı Erdoğan erken seçim kararını açıklayarak, “Ülkemizin karşı
karşıya olduğu fotoğraftan hareketle bu teklife olumlu yaklaşma konusunda
görüş birliğine vardık. Bahçeli ile istişareler neticesinde seçimlerin 24 Haziran
2018 Pazar günü yapılmasına karar verdik” dedi.

M

HP Genel Başkanı Devlet Bahçeli 18 Nisan günü
yapılan grup toplantısında, Cumhurbaşkanlığı
seçimlerinin öngörüldüğü 3 Kasım 2019’a
kadar sürdürülmesinin giderek zorlaşacağına dikkat
çekerek 26 Ağustos 2018’de erken seçim çağrısı yaptı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan ise 19 Nisan günü saat 13.30’da
MHP Lideri Devlet Bahçeli ile görüştü. Bahçeli’nin erken
seçim teklifinin görüşüldüğü zirve yarım saat sürdü.
Görüşme sonrası Genel Merkez’e dönen MHP Lideri Devlet
Bahçeli kurmayları ile toplantı yaparken, Başbakan Binali
Yıldırım ve AK Parti MYK üyeleri de Erdoğan ile görüşmek
için Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’ne geldi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşme sonrası düzenlediği
basın toplantısında erken seçim kararını açıklayarak,
“Ülkemizin karşı karşıya olduğu fotoğraftan hareketle
bu teklife olumlu yaklaşma konusunda görüş birliğine
vardık. Seçim konusunu ülke gündeminden bir an önce
çıkarmamız şarttır. Bahçeli ile istişareler neticesinde
seçimlerin 24 Haziran 2018 Pazar günü yapılmasına karar
verdik. YSK da seçim hazırlıklarına başlayacak” ifadelerini
kullandı.

- Erken seçim kararı Resmi Gazete’de yayımlandı

Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili genel seçimlerinin
24 Haziran’da yapılmasına ilişkin TBMM kararı, Resmi
Gazete’nin mükerrer sayısında yayımlandı.
Resmi Gazete’deki kararda, “TBMM genel seçimlerinin
yenilenmesine ve seçimin 24 Haziran Pazar günü
yapılmasına, TBMM Genel Kurulunun bugün 89’uncu
birleşiminde karar verildi.” ifadesi yer aldı.
TBMM Genel Kurulunda söz konusu önerge
görüşülmüş, siyasi parti grupları, hükümet ve şahıslar
adına konuşmaların ardından yapılan oylamada, 386
“evet” oyuyla kabul edilmişti.

- Milletvekilliğine aday olacak kamu görevlilerinin
istifa etmesi için son gün 26 Nisan

YSK’nın 262 sayılı kararıyla, kamu görevlilerinin istifa
etmesi gerekenler için son tarih 26 Nisan saat 17.00 olarak
belirlendi. YSK kararında, TBMM’nin genel seçimlerin
yenilenmesi ve seçimin 24 Haziran’da yapılmasına ilişkin
kararın 20 Nisan’daki birleşimde kararlaştırıldığı ve bu
kararın aynı gün mükerrer Resmi Gazete’de yayımlandığı
vurgulandı. YSK kararında, kamu görevlilerinden adaylık
için istifa edeceklerin ve emeklilik dilekçesi vererek
ayrılacak olanların en geç 26 Nisan Perşembe gününe
kadar dilekçelerini kurumlarına vermeleri istendi.

Euroforge Başkanı
ikinci kez Alper Kanca
İskoçya’nın Glasgow şehrinde gerçekleştirilen Avrupa Dövmeciler Birliği (EUROFORGE) Genel Kurul Toplantısı’nda Alper Kanca ikinci kez oybirliğiyle EUROFORGE Başkanı seçildi.

A

ynı zamanda Taşıt Araçları Tedarik Sanayiciler
Derneği (TAYSAD) Başkanlığını da yürüten Kanca,
EUROFORGE’da ikinci dönemini yaşayacak.
EUROFORGE Başkanlığı görevine 2016 yılında seçilen Alper
Kanca’nın, bu dönem içinde yürütülen başarılı çalışmaları
sonucu meslektaşları, kendisini ikinci kez ittifakla Başkan
seçti.
Dövme sektöründe Avrupa’daki tek federasyon olan
EUROFORGE’da böylesi kritik bir görev için ikinci kez bir
Türk sanayicinin seçilmiş olması, Türkiye algısının hasar
gördüğü bu dönemde ayrı bir önem taşıyor.

- Avrupalılar ile ilişkilerimiz nezdinde önemli bir
gelişme

Genel Kurul Toplantısı sonrası açıklamalarda bulunan
Alper Kanca, “Son bir yıldır bazı Avrupalı firmaların yönetici
ve çalışanlarının, Türk tedarikçilere karşı olumsuz bir
yaklaşımı olmaktaydı. Türk tedarikçilerden, yeni projeler
için teklif isteme mektuplarının geri çekilmesi ya da
sözleşme aşamasına gelmiş projelerin iptal edilmesi gibi
olumsuzlar yaşandığını işitiyorduk. Daha birkaç hafta
önce Avrupalıların Türklere iş vermekten kaçındıklarına
ilişkin medyada yer alan haberler sonrası, böyle politik
bir dönemde EUROFORGE’da ikinci kez bir Türk olarak
Başkan seçilmem beni ayrıca sevindirdi ve gururlandırdı.
Eskiden Türk firmaları Avrupa’daki meslek örgütlerine üye
olmak istediklerinde bile büyük sorunlar ile karşılaşırken
şu an Avrupa’nın en saygın meslek kuruluşlarından biri
olan EUROFORGE’da bir Türk sanayicisinin böyle bir
göreve ikinci kez getirilmesi, Avrupalı iş ortaklarının Türk
sanayisine duyduğu güveni gösteriyor” dedi.

Avrupa
Dövmeciler
Birliği
(EUROFORGE):
II. Dünya savaşı sonrasında,
1953 yılında, Alman, İngiliz ve
Fransız dövme sanayici dernekleri
İskoçya’da bir araya gelerek,
Avrupa
çatısı
altında
daha
kapsamlı bir dernek kurmak için
alt yapı çalışmalarına başladılar.
Zaman içerisinde olgunlaşan bu
girişim, Avrupa ülke derneklerinin,
9 Kasım 1961 tarihinde Paris’te
temeli atılan Avrupa Dövmeciler
Birliği, EUROFORGE çatısı altında
buluşmalarıyla resmiyet kazandı.

Kanca’nın başkanlık döneminde tarihi başarılar
yaşayan EUROFORGE, ilk defa Avrupa çapında bir fuar
ve konferans düzenlemeye karar verdi. Kasım ayında
gerçekleştirilecek fuar şimdiden yüzde 120 doldurulmuş
durumda. EUROFORGE böylelikle 15 senelik gider bütçesini
de karşılamış oldu. Öte yandan Kanca’nın Başkanlığı
döneminde, EUROFORGE’un 2019’daki kuruluş kutlamaları
için Türkiye’yi seçmiş olması da Türkiye algısı için önemli
fırsatlar barındırıyor.
Alper Kanca kimdir?
1963 Trabzon-Sürmene doğumlu, Orta ve Lise
tahsilini İstanbul-Çavuşoğlu Kolejinde, İşletme lisans
ve Yüksek Lisansını Viyana İktisat Üniversitesi’nde
tamamlamıştır.1991-2007 Yılları arasında aile şirketi
Kanca Dövme Çelik’de muhtelif sorumluluklar
aldıktan sonra, 2008 yılından itibaren Genel Müdür
ve Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı görevini
üstlenmiştir. Yurt içinde ve yurt dışında birçok
mesleki kuruluşta üyelikleri vardır. Dövmeciler
Derneğinde (Dövsader) Yönetim Kurulu’nda yer
almaktadır. Kocaeli Sanayi Odası (KSO) Otomotiv
Meslek Komitesi ve Meclis Üyeliği dışında, TAYSAD
Organize Sanayi Bölgesinin (TOSB) Yönetim Kurulu
Üyesidir. Alper Kanca, Mart 2016’dan itibaren Türk
Otomotiv Tedarik Sanayinin tek temsilcisi olan Taşıt
Araçları Tedarik Sanayicileri Derneği’nde (TAYSAD)
Başkanlık görevini de yürütmektedir. Evli, iki çocuk
babası olup, Almanca ve İngilizce bilmektedir.

Zaman içerisinde diğer Avrupa
ülke derneklerinin de katılımıyla
büyüyen EUROFORGE, 2000 yılında
yeni bir yapı ile tüm Avrupa’yı
kapsayan, dövme teknolojisinin
her türünü içinde barındıran,
otomotivden
havacılığa,
iş
makinelerinden madenciliğe kadar
birçok alanda etkin bir konuma
geldi.
Bugün, EUROFORGE; Türkiye’nin
de dâhil olduğu Avrupa’nın en
gelişmiş on bir ülkesindeki 350’den
fazla dövme sanayici üyesi ile
yaklaşık 80.000 çalışanı, 6 milyon

ton dövme hacmini ve yaklaşık 15
milyar Avro’luk iş hacmini temsil
etmektedir.
Dövme sanayisini her alanda
geliştirme
amacını
taşıyan
EUROFORGE, uluslararası dövme
sektörü ağının genişletilmesi, ana
sanayi ile çelikçiler arasında kalan
dövme sanayici üyeleri için adil
rekabet koşullarının oluşturulması
ve devamının sağlanması, çevre
çalışmaları, istatistiki bilgilerin
sağlanması, sektör sorunlarının
dile getirilmesi gibi birçok alanda
faaliyet göstermektedir.

[ziyaretler ►

Kocaeli Valisi Aksoy, KOSBAŞ’ı ziyaret etti
Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy, Kocaeli Sanayi Odası Başkanı Ayhan Zeytinoğlu
ile birlikte KOSBAŞ’ı ziyaret ettiler.

K

ocaeli Valisi Hüseyin Aksoy, Kocaeli Sanayi Odası
Başkanı Ayhan Zeytinoğlu ile birlikte Kocaeli
Serbest Ticaret Bölgesi 'KOSBAŞ'ı ziyaret ettiler.
Kocaeli Serbest Ticaret Bölgesi Genel Müdürü Ertuğrul
Işıksoy, Bölge Müdür Yardımcısı Osman Akgül ve İzmit
Gümrük Müdürü Şenel Küçük tarafından karşılanan Vali
Aksoy ve KSO Başkanı Zeytinoğlu, yönetim binasına
geçerek, bir süre burada görüştüler.

Vali Hüseyin Aksoy'a KOSBAŞ'ın çalışmaları hakkında
bir sunum yapan Kocaeli Serbest Ticaret Bölgesi Genel
Müdürü Ertuğrul Işıksoy, Vali Aksoy'a ziyaretlerinden onur
duyduklarını belirtti.
Ziyaretin sonunda KSO Başkanı Zeytinoğlu, Vali Aksoy'a
günün anısına hediye verdiler.

Abiş Metal firması ziyaret edildi

K

ocaeli Valisi Hüseyin Aksoy, Kocaeli Sanayi Odası
Başkanı Ayhan Zeytinoğlu ile birlikte Abiş Metal
Sanayi Ticaret ve Limited Şirketini ziyaret etti.
Abiş Metal Sanayi Ticaret ve Limited Şirketi sahibi Burhan
Abiş tarafından kapıda karşılanan Vali Aksoy ve KSO

Başkanı Zeytinoğlu, yönetim binasında bir süre sohbet
ettiler. Abiş Metal'in çalışmaları hakkında Vali Aksoy'a ve
KSO Başkanı Zeytinoğlu'na bilgi veren Firma Sahibi Burhan
Abiş, ziyaretten onur duyduklarını belirtti ve teşekkür
etti.
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KSO’da Uluslararası Ticaret Hukuku kapsamında Yatırımlar ve Katma Değer Vergisi
Kanunu semineri düzenlendi
Kocaeli Sanayi Odası, Lex Metis Consulting Partners ve Major Bağımsız Denetim ve YMM Ltd. Şti. işbirliği ile KSO’da Katma Değer Vergisi Kanunu konulu
bir seminer düzenlendi.

K

ocaeli Kocaeli Sanayi Odası, Lex Metis Consulting
Partners ve Major Bağımsız Denetim ve YMM
Ltd. Şti. işbirliği ile KSO konferans salonunda
Uluslararası Ticaret Hukuku Kapsamında Yatırımlar
ve Katma Değer Vergisi Kanunu konulu bir seminer
düzenlendi.

seminerin yurtiçi ve yurtdışından da değerli konukları
oldu.
Seminerde Nuri Değer Katma Değer Vergisi Kanunu’nun
Özellikleri, Prof.Dr. Hasret Çomak Uluslararası Ticaret
Hukuku Temel İlkeleri ve Dr.Dimitrios Ioannidis ise

Yurtiçi ve yurtdışından değerli konuşmacılar ve
katılımcıların yeraldığı seminerin konuşmacıları Eski
Gümrük Müsteşar Yardımcısı, Maliye Baş Müfettişi
Major Bağımsız Denetim
ve YMM Ltd. Şti. Ortağı
Nuri
Değer,
AvukatYeminli Mali Müşavir
Akademisyen Lex Metis
Consulting
Partners
CEO’su,
Uluslararası
Hukuk ve Tahkim Derneği
Kurucu Başkanı Prof.Dr.
Hasret Çomak ve Avukat
Hakem - MITEF Jurisi,
Akademisyen, Lex Metis
Consulting
Partners
Şirket Ortağı, Uluslararası
Hukuk
ve
Tahkim
Yarışmalarında
Dünya
Genelinde Juri Görevlisi,
Inovasyon Yarışmalarında
Juri Görvelisi, Uluslararası
Hukuk
ve
Tahkim
Derneği Onursal Başkanı
Dr.Dimitrios Ioannidis’in
konuşmacı
olduğu

Uluslararası Ticaret Hukuku Kuralları Kapsamında
Yatırımlar konularında bilgi verdi ve seminer katılımcılarının
sorularını yanıtladı.

MARKA Yönetim Kurulu toplandı
Marka bünyesinde Yatırımcıların izin ve ruhsat işlemleri
tek elden ve tek noktadan koordine edecek olan ‘Tek Durak Ofisleri’ kuruluyor
Doğu Marmara Kalkınma Ajansı (MARKA),
Mart ayı olağan Yönetim Kurulu Toplantısı
Kocaeli’de gerçekleştirildi.
Toplantıya, Doğu
Marmara Kalkınma
Ajansı Yönetim Kurulu
Başkanı ve Bolu Valisi
Aydın Baruş, Kocaeli
Valisi Hüseyin Aksoy,
Sakarya Valisi İrfan
Balkanlıoğlu, Yalova
Valisi Tuğba Yılmaz,
Bolu Belediye Başkanı
Alaaddin Yılmaz, Düzce İl Genel Meclisi Başkanı Dursun
Çakır, Yalova İl Genel Meclisi Başkanı
Yaşar Demirel, Kocaeli Ticaret Odası
Başkanı Necmi Bulut, Düzce Ticaret
ve Sanayi Odası Başkanı Fahri Çakır,
Bolu Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Türker Ateş ve Doğu Marmara
Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Dr.
Mustafa Çöpoğlu iştirak etti.
Kocaeli’de gerçekleştirilen toplantıda; Aylık Ekonomik Görünüm Raporu, Birim ve Genel Faaliyet Raporu
ve Kesinleştirilmiş 2017 Yılı Bütçesine
Ait Sonuçların sunumu ve değerlen-

dirilmesi yapıldı. Ajansın takip ettiği
Güdümlü Projeler, Sosyal Projeler ve
Tek Durak Ofis Uygulamaları ile ilgili
bilgilendirme sunumu gerçekleştirildi.
Tek Durak Ofisleri Kuruluyor
Yatırımcıların izin ve ruhsat
işlemleri tek elden ve tek noktadan
koordine edilecek.
Yerel ekonomiye önemli etkisi
olacak yatırım projeleri olan yerli ve
yabancı yatırımcılar için bürokratik
işlemlerin hızlandırılması amacıyla

Doğu Marmara Kalkınma Ajansı Kocaeli
Yatırım Destek Ofisi
bünyesinde “tek durak
ofis” sistemi çalışmaları başlatılmıştır.
Bu sistem yatırımcıların izin ve ruhsat işlemlerinin tek elden ve
tek noktadan koordine
edilmesine imkan vererek, yatırım süreçlerini
hızlandıracaktır.
Tek Durak Ofis’te
yatırımcıların yatırım
süreçlerinde hizmet
aldığı çeşitli kurumlardan temsilciler bulunacak ve bu
temsilciler kurumlarının iş ve işlemleri ile ilgili, yatırımcılara tek merkezden hizmet sağlayacaktır, böylelikle
yatırımcıların yatırım sürecinde tek
tek kurumları dolaşmasına gerek
kalmayacaktır.
Tek Durak Ofiste mevcut yatırımcılara yatırım yapmadan önce,
yatırım aşamasında ve yatırımlarını
yaptıktan sonra ihtiyaç duydukları
bilgilendirme ve yönlendirme hizmetleri ilgili kurum ve kuruluşlarla
işbirliği içinde sağlanacaktır

İMES Organize Sanayi Bölgesi
Müteşebbis Heyeti toplandı
İMES Organize Sanayi Bölgesi
Müteşebbis Heyet Toplantısı, Kocaeli
Valisi Hüseyin Aksoy’un
başkanlığında gerçekleştirildi. Vali Hüseyin
Aksoy, İMES Organize
Sanayi Bölgesi Yönetim
Kurulu Başkanı İrfan
Küçükay, Bölge Müdürü
Musa Turan ve Yönetim
Kurulu Üyeleri tarafından kapıda karşılandı.
Müteşebbis Heyet
üyelerinin katılımıyla
gerçekleşen toplantıda;
Yönetim Kurulu Başkanı
İrfan Küçükay, yapılan

çalışmalar hakkında Vali Hüseyin
Aksoy’a bilgi sundu. Ardından gün-

dem maddeleri görüşülerek, değerlendirmeler yapıldı.

“Sanayi ve Teknoloji Zirvesi”nde
sanayiciler öğrenciler ile buluştu
Otomotiv Yan Sanayi İhtisas Organize Sanayi Bölgesi (TOSB)’nin desteği ve
Taşıt Araçları Tedarik Sanayicileri Derneği (TAYSAD) panel sponsorluğunda, TC. Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ve Kocaeli Valiliği himayelerinde,
Gebze Teknik Üniversitesi’nin “Sanayi ve Teknoloji Zirvesi” Başbakan Binali
Yıldırım’ın açılışıyla gerçekleşti.

G

ebze Teknik Üniversitesi yerleşkesinde kurulan
“Hi-Tech Prefabrik Yapı” içerisinde Sanayi Üniversite işbirliği çerçevesinde gerçekleşen
'Sanayi ve Teknoloji Zirvesi'nin açılışını Başbakan Binali
Yıldırım yaptı. Zirve kapsamında stand açan firmaların
stand alanlarını da ziyaret eden Binali Yıldırım, “Toplam
18 OSB’nin ortasında bulunan ve yarım saatten az bir
sürede buralara ulaşan, sanayi ile üniversite işbirliği
önemlidir.”dedi. “İK, Ar-Ge, Endüstri 4.0, ve Girişimcilik”
konularında paneller düzenlenerek yurt içinden ve yurt
dışından gelen uzmanlarla, akademik hayatla reel sektör
işbirliğinin önemi vurgulanan zirvede öğrenciler birçok
firma ile iletişime geçti ve yakından bilgi aldı.

- 'Kariyer Adımları Paneli' gerçekleştirildi

Zirve kapsamında gerçekleşen panellerde TOSB TAYSAD işbirliğinde “Otomotiv Tedarik Sanayinde Kariyer
Adımları” paneli gerçekleşti. Panelde Cadem Genel Müdürü
Saffet Çakmak, Emaş Plastik İnsan Kaynakları Müdürü
Burak Türkyılmaz, Legrand Group İnsan Kaynakları
Direktörü Nurhayat Ulucan, Bamesa Otomotiv Satış
Direktörü Ozan Şarman ve Adient Türkiye Fabrika Müdürü
Cengiz Konak konuşmalarını gerçekleştirdi. Gebze Teknik
Üniversitesi öğrencilerine bilgi ve deneyimlerini aktararak,
kariyer basamaklarını tırmanırken neler yapılması
gerektiği konusunda tavsiyeler veren konuşmacılar, daha
sonra öğrencilerin sorularını yanıtladı.

- Katılımcı kuruluşlardan öğrencilere burs ve staj
desteği

Zirvede yer alan katılımcı kuruluşlar ile yakından
iletişime geçme fırsatı bulan öğrenciler bu kuruluşlara
özgeçmişlerini
bırakarak
staj
fırsatlarından
da
yararlanabilecekler. Ayrıca katılımcı kuruluşlar üniversite
öğrencilerine burs desteği de sağlayarak üniversite sanayi bağlantısını kuvvetlendirmiş olacak.

- 100’e yakın firma katıldı

GTÜ Yerleşkesi içerisinde kurulan “Hi-Tech Prefabrik
Yapı” içerisinde hayata geçirilen ve 100’e yakın firmanın
katıldığı zirvenin son paneli GTÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr.
Babür Özçelik’in moderatörlüğünde Sakarya U¨niversitesi
(SAÜ) Mühendislik Faku¨ltesi Dekanı Prof. Dr. Orhan
Torkul, Sakarya Teknokent Genel Müdürü Prof. Dr. Tahsin
Engin, Sakarya Makina İmalatçıları Birliği Başkanı Günay
Güneş ve Sedaş Dağıtım Direktörü Dr. Ersan Şentürk’ün
katılımıyla yapıldı.

Burada konuşan Prof. Dr. Torkul, zirve ve yapılan
panellerin endüstri 4.0 konusunda Türkiye’ye yol gösterici
sonuçlar doğuracağını söyledi.
Endüstri 4.0 kavramının ilk olarak 2011 yılında
Almanya’da telaffuz edilmeye başlandığını aktaran
Torkul, 2014 yılında ise Almanya’nın yol haritasını ortaya
koyduğunu kaydetti.
Torkul, endüstri 4.0’ın sadece teknik değil aynı zamanda
toplumun da dönüştürülmesini içerdiğini dile getirerek,
“Bu konudaki ikinci yol haritası Japonya tarafından ortaya
konuldu. Japonların bu konuya ‘Smart Society 5.0’ dediğini
gördüm. Bu konudaki raporlarını da Japonların 2015 Aralık
ayında yayınladıklarını görüyoruz. Ülkemizde de bu konuda
ilerleme faaliyetleri devam ediyor.” şeklinde konuştu.
TÜBİTAK’ın sanayi 4.0 yol haritasını 2017 yılı ocak
ayında ortaya koyduğunu anlatan Torkul, bunun önemli
bir yol haritası olduğunu bildirdi.

- “Endüstri 4.0’ı ıskalayamayız”

Endüstri 4.0’ın bulut bilişim, büyük veri, nesnelerin
interneti ve yapay zeka gibi bileşenleri olduğuna
değinen Torkul, “Türkiye’nin yol haritası olan sanayi
4.0 dönüşümünün sosyolojik ve psikolojik etkilerini çok
fazla konuşmadık. Üniversitesiyle bilimsel kuruluşlarıyla
sanayisiyle ilgili kamu kuruluşlarıyla bu konunun ciddi bir
analizinin ve konuyla ilgili belki de birimlerin kurulması
gerekiyor.” diye konuştu.
Torkul, bulut bilişimin artık vazgeçemedikleri bir
unsur olduğunu belirterek, “Çevik şirketler, çevik işlemler
dediğimiz kavramlar var. Bunlar fırsatların ve risklerin
ortaya çıkmadan bunları öngörebilen, inovatif, yenilikçi
çalışmalar işletmeler. Endüstri 3.0’ı 30 sene farkla takip
ettik ama endüstri 4.0’ı veya sanayi 4.0’ı ıskalayamayız
çünkü bu altyapılar şu anda hazır, kullanılıyor.
Yaygınlaşmasını veya toplumun dönüştürülmesini de
yapabildik mi? Burada soru işareti görüyoruz.” dedi.

- Bilginin kendini ikiye katlaması 3-4 yıla düşmüştü
Sakarya Teknokent Genel Müdürü Prof. Dr. Tahsin Engin
de insanlığın sürekli bilgi ürettiğini belirterek, insanlığın
ürettiği bilgiyi ilk defa 2’ye katlamasının yaklaşık 200 yıl
aldığını söyledi. “Bugün bilginin kendini 2’ye katlaması
neredeyse 3-4 yıla düşmüştür. Yani önümüzdeki 4 yılda
üretilecek toplam bilgi, insanlık tarihinin bu zamana
kadar üretmiş olduğu bilgiden muhtemelen daha fazla
olacak. Önümüzdeki günlerde çok sayıda yeni mesleğin
hayatımıza gireceğini görüyoruz." dedi.

[yatırım kocaeli ►

Hisar Çelik Döküm, şubat ayının
en büyük yatırım projesine imza attı

Kocaeli’de 2018’in ikinci ayında
toplam 142.7 milyon liralık yatırım
projesi Ekonomi Bakanlığı tarafından teşvik belgesine bağlandı.
Bu dönemde 17 yatırım projesi
teşvik belgesine bağlanırken, bu
projelerle 300 kişilik istihdam yaratılması planlandı.
Teşvik belgesine bağlanan yatırım projelerinin biri hariç tamamı
yerli sermaye eliyle gerçekleştirilirken, Lide Opsan Otomotiv yabancı
sermayenin tek yatırım projesine
imza atan kuruluş oldu.

YATIRIMCI ŞİRKET
HİSAR ÇELİK DÖKÜM SAN.VE TİC.A.Ş.
ÇAKIROĞLU DEMİR ÇELİK SAN. VE TİC. A.Ş
ENPAY ENDÜSTRİYEL PAZARLAMA VE YATIRIM A.Ş.

-En büyük yatırım projesi
Hisar Çelik Döküm AŞ’den
Şubat ayının en büyük yatırım
projesi Hisar Çelik Döküm AŞ’nin 28
milyon 60 bin lira harcama gerektiren yatırım projesi oldu.
Yapılacak modernizasyon projesi
ile Muhtelif döküm parçalar (iş makinası çelik döküm parçaları, makina
aksamı, tank paleti ana gövdesi, pik
ve sfero döküm parçalar) 22494000
KG/YIL üretimi gerçekleştirilecek.
Büyüklük itibariyle ikinci sırada yer alan Çakıroğlu Demir Çelik
Sanayi 21.4 milyon lira harcamayla gerçekleştireceği komple yeni
yatırımla Muhtelif makina, otomotiv,
savunma sanayi ve sağlık sektörüne yönelik aksam ve parçalar 8000
ADET/YIL üretimi gerçekleştirecek.
Üçüncü sırada yer alan Enpay
Endüstriyel Pazarlama ve Yatırım AŞ
20.6 milyon lira harcamayla gerçekleştireceği tevsi yatırımı kapsamın-

Y. TÜRÜ
MOD.
KYY
TEVSİ

da elektronagnetik nüveler üretimi
yapacak.
Omega Civada 14.9 milyon liralık
harcama gerektiren komple yeni
yatırım projesi ile civata ve vida
üretimi yapacak.
Kürkçüoğlu Jeneratör 11.9 milyon
lira harcama gerektiren komple yeni
yatırım projesi ile jeneratör, senkronizasyon panosu ve transfer panosu
üretimi yapacak.
Uzmanlar Platform 9.5 milyon
lira harcama gerektiren komple yeni
yatırım projesi kapsamında yılda 40
adet 53-56 metre araç üstü hidrolik
platform üretimi yapacak.
Kron Bisiklet 6.6 milyon liralık
komple yeni yatırım proesi ile yılda
292 bin adet bisiklet üretimi gerçekleştirecek.
Transbant Lastik Sanayi 4 milyon
60 bin liralık komple yeni yatırımıyla
kauçuktan taşıyıcı konveyör bant
üretimi yapacak.

TUTARI (TL) ÜRETİLECEK MAL VE HİZMET
28.060.000 Muhtelif döküm parçalar (iş makinası çelik döküm parçaları, makina aksamı, tank paleti
ana gövdesi, pik ve sfero döküm parçalar) 22494000 KG/YIL
21.400.000 Muhtelif makina, otomotiv, savunma sanayi ve sağlık sektörüne yönelik aksam ve
parçalar 8000 ADET/YIL
20.610.000 ELEKTROMAGNETİK NÜVELER (SİLİSLİ SACTAN, AMORF METALDEN, NİKEL SACTAN,
NANOCRSTALLINE) 51677000 KG/YIL

OMEGA CİVATA SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

KYY

14.960.000 Civata ve Vida Üretimi 129600000 ADET/YIL

KÜRKÇÜOĞLU JENERATÖR SAN. VE TİC. A.Ş.

KYY

11.980.000 Jeneratör 4500 ADET/YIL, Kontrol panosu (jeneratör için) 4500 ADET/YIL, Senkronizasyon panosu (jeneratör için) 100 ADET/YIL, Transfer panosu (jeneratör için) 3000
ADET/YIL

UZMANLAR PLATFORM HİDROMEKANİK MAKİNA
MÜHENDİSLİK OTOMOTİV SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

KYY

9.500.000 53-56 metre arası araç üstü hidrolik platform 40 ADET/YIL

KRON BİSİKLET TİC. VE SAN. A.Ş.

KYY

6.630.000 Bisiklet 292000 ADET/YIL

KÖRFEZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI

KYY

5.480.000 Belediye hizmetleri 1 ..

TRANSBANT LASTİK SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.
FOSROC İDEA YAPI KİMYASALLARI SANAYİ VE
TİCARET A.Ş.
ARFEN KÖPRÜ VE YAPI TEKN.SAN. TİC.LTD.ŞTİ.

TEVSİ

4.060.000 Kauçuktan taşıyıcı konveyör bant 2000000 KG/YIL

KYY

3.620.000 Toz yapı kimyasalları 35300 TON/YIL

KYY

3.479.000 Metal ve Kauçuktan Genleşme Derzi 780000 KG/YIL

KORMAS ELEKTRİKLİ MOTOR SANAYİ VE TİCARET
A.Ş.

TEVSİ

3.190.000 DC Oto kalorifer motoru 126500 adet/yıl, DC Oto klima motoru 99000 adet/yıl, DC Oto
silecek motoru 71500 adet/yıl, oto kalorifer grupları 66000 Adet/yıl, Oto ısıtma-soğutma-havalandırma sistemleri 132000 adet/yıl, Otomobiller için özel amaçlı endüstriyel
motorlar 151800 adet /yıl, Otomobiller için ısı konvektörleri 22440 adet/yıl, redüktörlü
motorlar 145200 adet/yıl

ÖZEL MAKİNA SAC METAL SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

TEVSİ

2.720.000 Muhtelif makine yedek parçaları 3624800 KG/YIL

SARP PLAS PLASTİK VE KALIP SAN. VE TİC. LTD.
ŞTİ.

TEVSİ

2.551.323 Plastikten diğer plakalar, levhalar, filmler, folyo ve şeritler (gözenekli) 2618000 KG/YIL

LINDE OPSAN OTOMOTİV PARÇA SAN. VE TİC. A.Ş.

MOD.

1.800.000 Şasi Kolu 3876000 KG/YIL, Koltuk Kızağı 1416342 KG/YIL, Şasi Alt Kapağı 3672000
KG/YIL

GEBZE FİNAL ÖZEL EĞİTİM HİZ. VE TİC. LTD. ŞTİ.
Z MAKİNA TEKNOLOJİSİ A.Ş.

KYY
TEVSİ

1.500.000 Okul Öncesi, İlkokul, Ortaokul Eğitim Hizmetleri 500 ÖĞRENCİ
1.170.000 Delme ve sondaj makinelerine ait aksam ve parçaları 4256840 KG/YIL, Hidrolik güç
üniteleri 74 ADET/YIL, Bentonit karıştırma makinası 92 ADET/YIL, Su drenaj ve fitil çakma
makinası ve diyafram duvar makinası 36 ADET/YIL, Depolama tankı 320000 KG/YIL

[eğitim ►

Kocaeli Anadolu Lisesi’nde
‘Robotik Laboratuvarı’ açıldı
Kocaeli Anadolu Lisesi Robotik Laboratuvarı’nın açılış töreni, Kocaeli Valisi
Hüseyin Aksoy ve Kocaeli Sanayi Odası Başkanı Ayhan Zeytinoğlu’nun katılımlarıyla gerçekleştirildi.

K

ocaeli Serbest Ticaret Bölgesi 'KOSBAŞ' tarafından
yapımı gerçekleştirilen Kocaeli Anadolu Lisesi
Robotik Laboratuvarı'nın açılış töreni, Kocaeli
Valisi Hüseyin Aksoy ve Kocaeli Sanayi Odası Başkanı
Ayhan Zeytinoğlu’nun katılımlarıyla gerçekleştirildi.

Konuşmaların ardından protokol üyeleri ile birlikte
hayırlı olsun dilekleriyle Kocaeli Anadolu Lisesi Robotik
Laboratuvarının açılış kurdelesi kesildi.
Kocaeli Anadolu Lisesi’ndeki törene; Vali Hüseyin
Aksoy’un yanı sıra, Kocaeli Sanayi Odası Başkanı Ayhan
Zeytinoğlu, Başiskele Kaymakamı Atila Kantay, İl Milli
Eğitim Müdürü Fehmi Rasim Çelik, İlçe Milli Eğitim Müdürü
Cemil Akkaya, Kocaeli Anadolu Lisesi Müdürü Mehmet
Limon, Kocaeli Anadolu Lisesi öğretmen ve öğrencileri
katıldı.

Robotik Labortuvarının açılışında İl Milli Eğitim
Müdürü Fehmi Rasim Çelik’in konuşmasının ardından bir
konuşma yapan Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy; eğitime
desteklerinden dolayı KSO Başkanı Ayhan Zeytinoğlu'na
teşekkür etti. “Bugün sizlerle birarada olmaktan büyük
memnuniyet duyuyorum. İlkini Gölcük ilçemizde açtığımız
Robotik Laboratuvarımızın 2'ncisini de bugün burada
açıyoruz.Desteklerinden dolayı KSO Başkanı Ayhan
Zeytinoğlu’na ve Kocaeli Serbest Ticaret Bölgemiz'e
teşekkür ediyorum” dedi.

Wellborn Luxury Hotel,
lüksü konfor ile buluşturuyor
Kocaeli’nde 5 yıldızlı konfor sunan Wellborn Luxury Hotel; sunduğu ayrıcalıklı hizmet anlayışı ve
kalitesi ile konuklarını ağırlamaya devam ediyor…

D

ünya’nın önemli yollarının kavşak
noktası ve Türkiye’de sanayinin
en önemli şehirlerinden biri olan
Kocaeli’nin Başiskele ilçesinde iş ve tatil amaçlı
seyahat eden konukların tüm ihtiyaçları göz
önüne alınarak tasarlanan ilk ve tek otel olan
Wellborn Luxury Hotel, denize sıfır konumu ve
şehir merkezine olan yakınlığı ile misafirlerine
büyük bir rahatlık ve konfor sağlıyor.

Kocaeli’nin
en
iddialı
lokasyonunda
hizmet
veren
otel, 5 kata yayılmış %80’ i deniz
manzaralı 142 ferah misafir
odası ile farklılığını odalarında
hissettirdiği ev konforu ile de
kanıtlıyor. Şıklık ve konforu bir
arada sunan odalar, misafirlerin
farklı ihtiyaçları göz önüne
alınarak
özenle
tasarlanmış.
Odaların %82’si
nin
deniz
manzaralı oluşu
ise misafirlerine
muhteşem
gün
batımını izleyip,
körfezin
harika
manzarasıyla
güne merhaba deme imkanını
sağlıyor.
Kurumsal
ve
sosyal
etkinlikler
için,
yüksek
teknoloji
ile
donatılmış,
kolonsuz ve yüksek tavanlı

farklı büyüklükteki 7 adet toplantı salonuyla,
iş dünyasının tüm taleplerine profesyonel
hizmet kalitesiyle cevap veren otel ayrıca 550
m² büyüklüğündeki kolonsuz balo salonu ile
de özel geceler ve davetlerde misafirlerinin
tüm ihtiyaçlarını yüksek Wellborn hizmet
standartlarıyla karşılıyor.

.

[savunma sanayii ►

KSO, üyelerini SSM ve
vakıf şirketleri ile buluşturdu
Kocaeli Sanayi Odası, üyelerinin savunma sanayine tedarikçi olabilmesi için
“Savunma Sanayi Yerlileştirme Projesi” kapsamındaki çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.

S

avunma Sanayi Müsteşarlığı ve Türk Silahlı
Kuvvetleri Güçlendirme Vakfı şirketlerinin katılımı
ile “Savunma Sanayi Sektörel Bilgilendirme
Toplantısı”nı gerçekleştiren KSO, üyeleri ile bu şirketleri
buluşturdu.
Programın açılış konuşmasını yapan KSO Genel
Sekreteri Memet Barış Turabi; “KSO olarak 4 yıldır
Savunma Sanayi Yerlileştirme Projesi’ni yürütüyoruz.
Proje ile üyelerimizin savunma sanayi pazarına açılmasını
hedefliyoruz. Projemizin amacı, Türk Silahlı Kuvvetleri
envanterinde bulunan yerli malzeme oranını arttırabilmek,
yurtdışından tedarik edilen malzemelerin Kocaeli’deki
yerli sanayi imkanları ile üretilebilirliğini tespit etmek ve
yurtiçinden temin edilen malzemelerde rekabet ortamını
tesis etmek. Bu kapsamda ikili iş görüşmeleri, Tedarikçi
Günü Etkinlikleri ve saha ziyaretleri düzenleyen Odamız,
2017 yılı sonu itibari ile savunma sanayi konusunda
danışmanlık hizmeti de vermeye başladı. Ayrıca üyelerimiz
ile birlikte Komutanlıkları ziyaret ederek, sanayicilere
yerlileştirilmesi planlanan makina ve ekipmanları yerinde
görme fırsatı sunuyoruz.” dedi.
Genel Sekreter Turabi konuşmasını Savunma Sanayi
Müsteşarlığı’na ve savunma sanayi vakfı şirketlerine
teşriflerinden dolayı teşekkür ederek tamamladı.

milli sanayiden beklentisinin dünya teknolojik seviyesi ile
rekabet edebilir ürünler üretmesi olduğunu ifade ederek
şunları kaydetti:
“TSK’ya teslim ettiğimiz her ürün dünya standartlarında
ürünlerdir. Hiçbir ürünü ‘milli olsun da kötü olsun bu hali
ile kullanalım’ gibi bir kabulümüz yoktur, mutlaka her ürün
dünya standartlarında üretilmektedir. O yüzden kabul ve
test faaliyetlerinde herhangi bir taviz verilmemektedir.”

- Toplantıya ilgi fazla oldu

HAVELSAN, TAİ, ROKETSAN, ASELSAN ve FNSS’nin
üst düzey yetkilileri yaptıkları sunumlarında; şirket
yapıları ve faaliyetleri konularında bilgi aktardıktan sonra
yerlileştirme projelerini anlattılar. Firmaların yoğun

- Bilal Aktaş: Her ürün dünya standartlarında üretiliyor

Savunma Sanayi Müsteşarlığı Sanayileşme Daire
Başkanı Bilal Aktaş ise burada yaptığı konuşmada,
Müsteşarlığın yapısı ve yerlileştirme projeleri konusunda
bilgi aktardı.

Bilal Aktaş, Savunma Sanayii Müsteşarlığı ve TSK’nın

ilgi gösterdiği toplantıda savunma sanayi tedarikçisi
olabilmek için gerekli şartlar konusunda bilgilendirme de
yapıldı.

NİSAN sayısında bize
destek olan tüm kurum
- Firmalar yerinde ziyaret edildi

Savunma Sanayi Müsteşarlığı ve vakıf şirketleri firmaları
yerinde ziyaret etti.
Bilgilendirme toplantısından sonra Savunma Sanayi
Müsteşarlığı ve vakıf şirketleri, firmaların kabiliyetlerini

yerinde görmek amacı ile Kartal Bombe, Akım Metal,
HKTM, Fiksan Fikstür, MAPSİS, PELSAN, Üçaslar, SMS Tork,
MEG Gemi, Taha Hidrolik, Özka Lastik, Kalibre Boru, Robo
Otomasyon ve TEKOM’u ziyaret ederek yapılabilecek işbirliği
konusunda görüşmeler gerçekleştirdiler.

MAPSİS

ve kuruluşlarımıza
teşekkür ederiz
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Pamukkale Turizm,
23 Nisan’da da çocukları unutmadı
Pamukkale Turizm, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeni ile
anaokulu ve ilköğretim öğrencilerine boyama kitabı ve otobüs hediye etti.

P

amukkale Turizm, çocuk yolcularını yine
unutmadı. Yarıyıl tatilinin başladığı günlerde
tüm çocuk yolcularına boyama kitabı ve minik
otobüs hediye eden Pamukkale Turizm, aynı zamanda
eğitime küçük yaştan başlanmasının önemine dikkat
çekerek yarıyıl tatili öncesinde anaokulu ve ilköğretim
öğrencilerine emniyet kemeri kullanma alışkanlığının
arttırılmasına yönelik olarak etkinlikler gerçekleştirmeye
başlamıştı.

Çalışanları ile birlikte 23 Nisan Ulusal Egemenlik
ve Çocuk Bayramı’nda da minik yolcularının yüzlerini
gülümseterek bulunduğu tüm otogarlarda hediyelerle
birlikte kutlama gerçekleştiren marka, “Bu gün bir kez
daha bu anlamlı günü çocuklarımızla birlikte kutluma
mutluluğunu yaşıyoruz. İnanıyoruz ki, yarınlarımızı temsil
eden çocuklarımız geçmişten aldıkları güçle, geleceği
şekillendirecek, müreffeh bir Türkiye’nin, barış içinde bir
dünyanın kurulmasında önemli roller üstleneceklerdir.”
mesajı ile birlikte İzmit
otogarında da etkinliklerine
devam etti.

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı:
23 Nisan’ı şanına yakışır biçimde kutluyoruz
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından 41 ülkeden bin çocuğun katılımıyla 10’uncusu düzenlenen ve 21 Nisan günü başlayan “23 Nisan Uluslararası
Bilim ve Çocuk Festivali” 23 Nisan akşamı sona erdi.
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1 Nisan günü başlayan ve 3 gün süren, Kocaeli
Büyükşehir Belediyesi'nin bu yıl 10'uncusunu düzenlediği “23 Nisan Uluslararası Bilim ve Çocuk
Festivali”ni 3 günde 268 bin 140 kişi ziyaret etti.
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nın çocuklara armağan edilen tek bayram olduğunu anımsatan
Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Karaosmanoğlu,

"Daha önceki dönemlerdeki bayramlar geçiş töreni şeklinde, belirli figürlerden ibaretti. Biz bu bayramı halka indirelim, çocuklara indirelim dedik. Bugün törenlerde Vali Bey ve
ben konuşma yapmadık. Bizim yerimize çocuklar konuştu.
Çocuklar bizim umudumuz, geleceğimiz, istikbalimiz. Onun
için onları çok daha özgür ve mutlu yetiştirmemiz gerekir.”
diye konuştu.

Fuar alanında 23 Nisan’ı büyük bir coşkuyla kutladıklarını, törenlerin ve farklı konularda gerçekleştirdikleri etkinliklerin çocuklar için çok faydalı olduğunu anlatan Karaosmanoğlu, çocukların unutulmayacak anıları olduğunu
söyledi. Karaosmanoğlu, 23 Nisan’ı, TBMM ve bağımsızlığı
şanına yakışır bir şekilde Kocaeli’de kutladıklarını vurgulayarak, 23 Nisan’a herkesin katılabileceği bir ortam oluşturduklarını, Cumhuriyet Bayramı’nı da çok daha etkili şekilde,
ruhuna uygun olarak kutlamak ve bunu gençlere anlatmak
gerektiğine işaret etti.
23 Nisan’ı 10 yıldır bu coşkuyla bütün dünya çocuklarıyla kutladıklarını aktaran Karaosmanoğlu, “Buraya gelen
çocukları otellerde değil evlerde ağırlıyoruz. Çocukların tamamı, aynı yaşlarda çocuğu olan Türk ailelerinin yanında
kalıyor. O dostluk ve kardeşlik, daha sonra devam ediyor.
Telefonlarla e-maillerle... Çok güzel bir dünya kardeşliği
kuruluyor. O çocuklar kendi ülkelerinde Türkiye’nin fahri
elçisi oluyor. Türkiye’de çok güzel bağlar kurma fırsatı elde
ediyoruz. Çok hayırlı bir iş olduğuna inanıyoruz.” şeklinde
konuştu.

- Çocuklar 20 bin mozaikten dev Türk bayrağı
yaptılar
Festivalde, TBMM’nin kuruluş tarihine istinaden, 1920
çocuk tarafından başlanan
ve mozaik taşlardan oluşan
dev Türk bayrağı yapıldı.
Uluslararası
Fuar
Merkezi’ndeki Cam Boncuk
Atölyesi’nde üretilen 20 bin
mozaikle, çocuklar tarafından 3 günde Türk bayrağı
tamamlandı. Bayrağın son
taşları, protokol üyeleri ve
çocuklar tarafından yerlerine konuldu. Tamamlanan
bayrak, daha sonra fuar

alanında ziyaretçilerin beğenisine sunuldu.
Fuarda ayrıca 22 farklı branşta 8 federasyonun desteğiyle yer bulan jimnastik, eğlenceli atletizm, badminton, kürek, bowling, masa tenisi, hokey, dart, mini curling,
hemsball, tekvando, boks, oryantiring, bilek güreşi, sokak
basketbolu ve eskrim bölümleri, çocukların en çok ilgi gösterdiği yerler oldu.
Festival alanındaki macera parkurunda ise 3 gün boyunca heyecanlı, zorlu ve eğlenceli parkurlar tamamlandı,
geleneksel çocuk oyunları alanında ise ip atlama, sek sek
ve mendil kapmaca gibi oyunlar oynandı. Geleneksel spor
alanlarında; etnospor, geleneksel okçuluk, geleneksel çocuk oyunları, macera alanlarında da çeşitli kurumların etkinlikleri yer aldı.
Festivalin son gününde, Uluslararası Fuar Merkezi’nde
Türkiye genelinden ve 56 ülkeden 585 katılımcının bin 368
eserle katıldığı “Çocuk ve Dijital Bağımlılık” temalı “Bilge
Şehir Kocaeli Uluslararası Karikatür Yarışması”nda dereceye girenlere ödülleri verildi.
Yarışmada birinciliği Romanya’dan Doru Axinte elde
ederken, Türkiye’den Orhan Öztürk ikinci, Endonezya’dan
Jilet Kustana ise üçüncü oldu.
Dereceye girenlere ödülleri, Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Kazım Dalkıran ve
Büyükşehir Belediye Başkanı
İbrahim Karaosmanoğlu tarafından verildi.
Yarışmada birinciye 15
bin, ikinciye 10 bin ve üçüncüye 5 bin lira ödül takdim
edildi. Ayrıca teşvik alan yarışmacıya 2 bin 500 ve başarı ödülüne değer bulunan
3 kişiye de beş yüzer lira
ödül verildi.
Ellerinde parmakları olmayan Melek Zengin de jüri
özel ödülüne layık görüldü.
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‘Sedefteki İnciler’ projesi ilk
yılında 1000’den fazla
öğrenciye ulaştı
Hasan Faydasıçok Eğitim Vakfı (HAFEV) eğitim alanındaki çalışmalarına “Sedefteki
İnciler” projesi ile devam ediyor. HAFEV, kuruluşundan sonra yaklaşık bir yıl süren eğitim
ve proje geliştirme aşamalarının sonunda hayata geçirdiği “Sedefteki İnciler” projesi ile
lise ve üniversitelerde 1000’den fazla öğrenciye ulaştı.

H

asan Faydasıçok Eğitim Vakfı (HAFEV) tarafından iki aşamalı olarak yürütülen ‘Sedefteki İnciler’ projesinin ilk aşaması lise öğrencilerini, ikinci
aşaması üniversite öğrencilerini kapsıyor. Proje kapsamında kız öğrenciler, okudukları liselerde “Neden Mühendis
Olmalıyım?” başlıklı seminerlerle mühendislik alanında
çalışabilecekleri yönünde cesaretlendiriliyor.
2017 yılında Konya’da dört okulda gerçekleştirdikleri
etkinliklerde hem öğrencilerden hem de okul yönetimlerinden çok olumlu geri dönüşler alan HAFEV, bu yıl Milli
Eğitim Bakanlığı’nın izniyle TEV İnanç Türkeş Özel Lisesi,

TEV İnanç Türkeş
Özel Lisesi

Osman Nuri Hekimoğlu
Anadolu Listesi Konya

en az beş yıl deneyimli kadın mühendisler ile öğrenciler ilgi
alanları ve uzmanlaştıkları mühendislik bölümlerine göre
eşleştirildiler. Devam eden bu program ile sektördeki deneyimli kadın mühendisler, iş ve hayata dair deneyimlerini
geleceğin mühendislerine aktarıyorlar.

Mentee Mentor
Buluşması
Konya Selçuklu Fen Lisesi ve Osman Nuri Hekimoğlu Anadolu Lisesi’nde etkinliklerini gerçekleştirdi. HAFEV ikinci
aşamada, belirli mühendislik bölümlerini tercih eden kız
öğrencileri, üniversite yaşamları boyunca burslarla maddi
olarak, gönüllü mentörlük ağıyla da manevi olarak destekleyecek.

Konya Selçuklu Fen Listesi

Yine bu dönemde ‘Sedefteki İnciler’ projesinin önemli bir
parçası olan mentee-mentor programı başlatıldı. Alanında

- HAFEV Akademi 10-12 Mayıs tarihlerinde Sabancı Üniversitesi EDU ortaklığı ile gerçekleştirilecek
HAFEV’in ‘Sedefteki İnciler’ projesi kapsamında Sabancı
Üniversitesi EDU ortaklığıyla Mayıs ayında gerçekleştireceği HAFEV Akademi’de, kişisel gelişim eğitiminde alanında
uzman eğitimciler öğrencilerle buluşacak. 10 - 11 - 12 Mayıs
tarihlerinde düzenlenecek akademide HAFEV, öğrencilere
21. yüzyıl becerilerini geliştirme fırsatı sunacak.
HAFEV, eğitim, kişisel gelişim ve liselerde bilinçlendirme programları ile projenin üniversite ayağında burs, staj
ve mezun bursiyerlerine iş desteği de sağlıyor. İlk senesinde 50 öğrenciye burs veren Vakıf, Ağustos ayında yeni dönem burs başvurularını da başlatacak.

Kocaeli de Afrin’e zeytin dalı uzattı
Kocaeli Sanayi Odası'nın Afrin'de kahramanca mücadele eden Türk Silahlı Kuvvetleri'ne
destek amacı ile hazırladığı 'yardım TIR'ı', Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy'un da katılımı ile
uğurlandı.

K

ocaeli Valiliği organizasyonu, Hatay Valiliği'nin
aracılığı ve Kocaeli'deki iş dünyası, Sanayi ve
Ticaret Odaları ile kooperatiflerin katkılarıyla
Afrin’e yönelik başlatılan 'Zeytin Dalı' operasyonunda
görev yapan Türk Silahlı Kuvvetleri'ne destek olmak
amacıyla hazırlanan 'Destek TIR'ı', Kocaeli Valisi Hüseyin
Aksoy’un da katılımlarıyla uğurlandı.
Programa Vali Hüseyin Aksoy, Vali Yardımcısı
Ahmet Büyükçelik, Kocaeli Sanayi Odası Başkanı Ayhan
Zeytinoğlu, Körfez Ticaret Odası Başkanı Sibel Moralı,
Ticaret İl Müdürü Veysi Uzunkaya, İl Müftüsü Yusuf Doğan,
kooperatif başkanları ve çok sayıda vatandaş katıldı.
Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy programda yaptığı
konuşmada; “Türkiye Cumhuriyetinin sınır ötesinde
Türkiye Cumhuriyeti'nin bu zor süreç içerisinde
vatandaşların dayanışma anlayışı içerisinde bir destek
oluşturması oldukça önemli ve anlamlıdır. Bu konuda
katkılarını ortaya koyan Kocaeli halkına, odalarımıza
ve kooperatiflerimize teşekkür ediyorum. Bu maddi

Türkiye’yi tehdit eden terör odaklarına karşı yürütülen
Afrin operasyonu çerçevesinde orada kahramanca
mücadele eden silahlı kuvvetlerimize destek amacıyla
Kocaelimiz'de iş dünyamızın, sanayi ve ticaret odalarımızın
ve kooperatiflerimizin de katkılarıyla bir TIR dolusu yardım
malzemesi hazırlanarak yola çıkardık.
ihtiyaçların karşılanmasının ötesinde
dayanışma ruhunun ortaya konması
bakımından çok anlamlıdır. Bu nedenle
emeği
geçen
herkese
teşekkür
ediyorum. Bu vesileyle şehitlerimize
rahmet, gazilerimize sağlık diliyorum.
Bu mücadeleyi gerçekleştiren silahlı
kuvvetlerimize
şükranlarımızı
sunuyoruz.” dedi.
Vali
Aksoy'un
konuşmasının
ardından İl Müftüsü Yusuf
Doğan’ın yaptığı dualarla
Afrin’e
ulaştırılmak
üzere
Silahlı
Kuvvetlerine Destek
TIR'ı
Kocaeli'den
Hatay’a uğurlandı.
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Resim tadındaki MARTILAR
fotoğraf sergisi KSO’da gezildi

M

odern yaşam içerisinde kendini tüketmiş olan
çağdaş insanın soyut vücut dilini, anatomisini
farklı tekniklerle vizyonuna yansıtan Mustafa
Türk, “Göze hoş gelen biçimleri yaratma gayreti” ile sanatı
soyut yönüyle kullanarak, çalışmalarını özel tekniklerle
resim tadında sunmayı amaçlıyor.
Eserlerinde sanatseverleri “acaba resim mi, fotoğraf
mı? ” dedirtecek derecede soyut dili ustalıkla kullanan
Mustafa Türk, bugüne kadar birçok kişisel ve karma

sergide yer aldı. Yurtdışındaki bazı basılı yayınlarda da
eserleri bulunan Mustafa Türk, Mimar Sinan Üniversitesi
resim ve İstanbul Üniversitesi Yabancı Diller bölümlerinde
okudu.
Resimle birlikte fotoğrafla da ayni şekilde uzun yıllar
uğraşan ve özellikle soyut alanda önemli eserler veren,
aynı zamanda grafik tasarımda da önemli çalışmaları
bulunan sanatçı; bazı önemli firmaların marka ve logo
tasarımlarını da çalışmış.

Türkiye’nin en kapsamlı İl ve Sektör Çalışması
KAYNAK KİTAP

70 LOKOMOTİF sektör
• TOBB sektör meclisi yetkilileri
• Sektör derneklerinin başkanları
görüşleri ve değerlendirmeleri...
• Sektör temsilcilerinin ilanları

500 sayfa civarında
hazırlanan
Ekonomi Almanağı
çalışmasında,
TOBB faaliyetleri,
ekonomi ve
siyasette 2017 yılı
tamamında ve 2018
yılı ilk çeyreğindeki
gelişmeler,
Türkiye’nin
1000 büyük
sanayi kuruluşu
ile ihracatçısı,
illerin vergi
rekortmenleri,
önemli gün ve
haftalar; kurum ve
kuruluşların adres
ve iletişim bilgileri
yer alacaktır.

81 İL (Alfabetik sıralı)
• Vali görüşleri
• Sanayi Odası Başkanları
• Sanayi ve Ticaret Odası Başkanları
• Ticaret Borsası Başkanları
görüşleri ve değerlendirmeleri...
• İl temsilcileri
• Organize Sanayi
Bölgeleri
• Teknoparklar
• Serbest bölgeler
• Özel endüstri blgeleri
tanıtımları ile
görsel yada advertorial
olarak yer alabileceklerdir.

Rezervasyon İçin:

Telefon:
0262 426 00 47
0312 496 01 09

ODAVİZYON
OKUYUCULARINA
YÜZDE 15 İNDİRİM
TOBB Genel Kurulu için 12 yıldır hazırlanan
ve ücretsiz dağıtımı yapılan Ekonomi Almanağı,
her yıl iş dünyasından yoğun ilgi görüyor.

Faks:
0312 496 01 59
e-Mail:
bilgi@anadolubasinmerkezi.com

400 TL + KDV bedelle EKONOMİ ALMANAĞI 2018’te yer alabilmek için
aşağıda bilgilerin doldurularak tarafımıza ulaştırılması gerekmektedir.
FİRMA ADI :
İLETİŞİM BİLGİLERİ :
(Adres, Telefon, Faks,
Web Adresi, e-mail)
SEKTÖRLER :
ÜRÜNLER : (25 kelimeyi geçmeyiniz.)

FİRMA
LOGOSU
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Kudret Önen Başkanlık
görevini Haydar Yenigün’e devretti

OSD’de nöbet değişimi...

Türkiye otomotiv sektörünün
çatı kuruluşu Otomotiv Sanayii
Derneği’nin (OSD), 44’üncü Olağan
Genel Kurulu’nda bayrak değişimi
yaşandı. Göreve geldiği 2010 yılından
bu yana Otomotiv Sanayii Derneği’nin
yönetim kurulu başkanlığını başarıyla sürdüren Kudret Önen, yeni
dönemde görevi Haydar Yenigün’e
devretti. Düzenlenen Olağan Genel
Kurul toplantısında Otomotiv Sanayii Derneği’nin yeni Yönetim Kurulu
Başkanlığı’na Haydar Yenigün seçildi.
Türkiye otomotiv sanayiine yön
veren 14 büyük üyesiyle sektörün
çatı kuruluşu olan Otomotiv Sanayii
Derneği (OSD), 44’üncü Olağan Genel
Kurulu’nu Bilim, Sanayi ve Teknoloji
Bakanı Dr. Faruk Özlü’nün de katılımlarıyla İstanbul’da gerçekleştirdi.
Türkiye ekonomisinin lokomotif
sektörlerinden otomotiv sanayiinin
ulaştığı konumun değerlendirildiği ve
otomotivin geleceğine ilişkin görüşlerin paylaşıldığı genel kurulda, 2010
yılından bu yana OSD Yönetim Kurulu
Başkanı olarak başarıyla görev alan
Kudret Önen, yeni dönemde görevi
Haydar Yenigün’e devretti.
Yeni yönetim kurulu başkanı
ve yönetim kurulu üyelerinin belirlendiği olağan genel kurul toplantısında, OSD’nin Yönetim Kurulu
Başkanlığı’na Haydar Yenigün seçildi.
OSD’nin yeni yönetim kurulu üyeleri
ise, başkan vekili Süer Sülün, başkan
yardımcıları Cengiz Eroldu, Münür
Yavuz ve Tunç Başeğmez, muhasip
üye Hasan Yıldırım, üyeler Habip Aşı,
İsmail Sümer, İzzet Kalaycı, Marco
Votta, Necdet Şentürk, Okan Baş,
Serdar Görgüç, Tuğrul Arıkanşeklinde
belirlendi.
“Dünyada üretilen her 100 aracın
neredeyse 2’si Türkiye’den”
Düzenlenen genel kurulda 2017
yılına ilişkin değerlendirmelerde
bulunan Kudret Önen, “Ülkemiz, 2017
rakamları ile neredeyse dünyada
üretilen her 100 araçtan ikisinin
üretildiği önemli bir üretim merkezi
haline gelmiştir. Üretiminin yüzde
79’unu ihraç eden sanayimiz, 12 yıldır
ülkemizin ihracat lideri olup, 2017
senesinde ülkemiz ihracatının yüzde

18,2’sini gerçekleştirmiştir. 2017 senesi otomotiv ihracatımız 29 milyar
dolar ile rekor seviyeye ulaşmıştır.
Günümüzde küresel ekonomiyi şekillendiren, ulusal ekonomilere ciddi
katkı sağlayan ve yaşamımızın değişmez parçası haline gelen otomotiv
sanayii, ülkemizde de imalat sanayimiz ve ihracatımıza yaptığı katkılarla
ülke ekonomimizin çok önemlibir
parçası haline gelmiştir” ifadelerini
kullandı.
“Stratejiler yeni teşviklerle
donatılmalı”
Türkiye otomotiv sanayisinin
sürdürülebilir büyümesi için 3 kritik
noktaya dikkat çeken Kudret Önen,
rekabetçiliğin sürdürülmesi, yeni
yatırımların çekilmesi ve yeni projelerin Türkiye’de devreye girmesinin
çok önemli olduğunu dile getirdi.
Kudret Önen, “Sanayimizin ihtiyaç
duyduğu kararların hızla alınması,

kamu kurumları arasında koordinasyonun sağlanması ve sanayi ile
koordinasyon halinde çalışılmasının
sürdürülebilir başarı için şart olduğuna inanıyorum.Bu işbirliği, sanayimizin sürdürülebilir rekabetçiliği
için tespit edilen alanlarda çalışma
yapılması ve strateji geliştirilmesive
yeni teşvikler ile donatılması üzerine
kurulmalıdır. Ülkemizin ihracat lideri
otomotiv sanayiinin sürdürülebilir
rekabetçiliğini ve büyümesini devam
ettirmesi amacıyla kısa, orta ve uzun
vadeli stratejilerin geliştirilmesi gereklidir” diyerek sözlerini sürdürdü.
“İç pazar yeni yatırım çekilmesi
için önemli, Brexit özellikle takip
edilmeli!”
Yerli ürün portföyünün genişlemesini sağlamak, dış ticaret dengesine katkı sağlamak veülke ekonomisi
ile ihracata ciddi ivme kazandırmak
açısından yeni yatırım çekilmesi için

iç pazarın ciddi önem taşıdığını da belirten Kudret Önen, “Yatırım teşvikleri, özellikle Kuzey Afrika ve Orta Avrupa ülkeleri
ile rekabet edecek konuma getirilmelidir.
Brexit konusu özel olarak takip edilmeli
ve sanayimiz ihracatını negatif etkilemeyecek önlemler alınmalıdır. Lojistik
konusu sanayimiz ihracatını destekleyecek şekilde geliştirilmeli ve yeni teşvikler planlanmalıdır. Küresel gelişmeleri
yakından takip etmek ve sanayimizin
rekabetçiliğinin gelişmesini sağlamak için
gereken tedbirleri hızlı ve etkili bir şekilde
almak, rekabetin hızla ve sürekli arttığı
iş ortamında zorunluluk haline gelmiştir”
dedi.
“Görevi devretmenin tam zamanı
olduğuna inanıyorum”
OSD Yönetim Kurulu Başkanlığı sürecince çok mutlu bir dönem geçirdiğini
belirten Kudret Önen, “Üyelerimiz ve
derneğimiz çalışanları ile beraber sanayimizi en iyi şekilde temsil etmeye, sanayimizin rekabetçiliğinin arttırılması için
destek olmaya çalıştım.Bu dönem içinde
üyelerimiz her yıl beni başkan seçerek
derneğimiz için çok önemli olan yönetimde devamlılık ilkesini destekleyerek
başkanlığımın devamı için oy kullandılar.
Ama her dönemin bir sonu olmalı, Sanayimizin rekorlar kırdığı bu uç noktada, bu
yıl, görevi devretmenin tam zamanı olduğuna inanıyorum.Bu duygular ile, tekrar
aday olmamaya karar verdiğim OSD
Yönetim Kurulu görevim süresince, bana
verdiğiniz destek için içten teşekkürlerimi
sunuyorum” diyerek sözlerini tamamladı.
Haydar Yenigün: Önceliğimiz sektörü
“geleceğe” hazırlamak
Kudret Önen’e 2010 yılından bugüne
büyük bir özveri ve başarı ile yürüttüğü
başkanlık görevi nedeniyle teşekkürlerini
sunduğunu ifade eden Haydar Yenigün
ise, “Sektörün çatı örgütü olan bu değerli
ve prestijli derneğe başkanlık yapmak
çok özel bir yaklaşım ve beceri gerektiriyor. Kudret bey bunu en mükemmel
şekilde yerine getirdi. Ben bu derneğin
başkanlık görevini bir bayrak yarışı olarak
görüyorum. Sizler bugün bayrağı bana
devrettiniz. Bunun değerini en üst seviyede hissettiğimi bilmenizi isterim.
Üreterek büyümeye inanan biri olarak,
sektörümüzü bugünkünden çok daha iyi
konumlara getirmek, büyütmek, çeşitlendirmek ve en önemlisi, içinde bir çok belirsizlikler içeren “geleceğe” hazırlamak,
benim de en önemli önceliğim olacak.
Sizlerin de desteği ile rekabetin üzerinde yer alan bu görevi layıkıyla yerine
getireceğime inanıyorum” açıklamasını
yaptı.

İhracat, Teknoloji ve Yan Sanayi
Başarı Ödülleri sahiplerini buldu

2017 yılında ihracat yapan
OSD üyelerine İhracat Başarı
Ödülleri verildi. Verilen İhracat
Başarı Ödülleri Platin Plaket,
Altın Plaket, Altın Madalya ve
Gümüş Madalya şeklinde 4
ana kategoride sınıflandırıldı. 1
milyar doların üzerinde ihracat
yapan firmalar Platin Plaket,
500 ve 1 milyar dolar arasında
ihracat yapan firmalar Altın
Plaket, 100 ila 500 milyon
dolar arasında ihracat yapan
firmalar Altın Madalya, 30 ile
100 milyon dolar ihracat yapan
firmalar ise Gümüş Madalya
ile ödüllendirildi.
Ayrıca kalite ve teslimat
güvenilirliği, teknoloji geliştirmedeki işbirliği ve rekabetçilik
gibi kriterler esas alınarak OSD
üyeleri tarafından yapılan
değerlendirme ile Yan Sanayi
Başarı Ödülleri de sahiplerine
teslim edildi.Bu yıl üçüncüsü
düzenlenen Teknoloji Başarı
Ödülleri kapsamında ise Türk
Patent Enstitüsü verilerine göre 2017 yılında patent
tescilleri bulunan OSD üyesi
firmalar ödül almaya hak
kazandı.
İhracat Başarı Ödülü almaya hak kazanan firmalar;
Platin Paket
1. Ford Otomotiv Sanayii
A.Ş. (4 Milyar 822 Milyon ABD
Doları)
2.Toyota Otomotiv San.
Türkiye A.Ş. (4 Milyar 473 Milyon ABD Doları)
3.Tofaş Türk Otomobil Fabrikası A.Ş. (3 Milyar 256 Milyon
ABD Doları)
4. Oyak Renault Otomobil
Fabrikaları A.Ş. (3 Milyar 182
Milyon ABD Doları)
5. Hyundai Assan Otomotiv
San. ve Tic. A.Ş. (1 Milyar 986
Milyon ABD Doları)

Altın Paket
1. Mercedes Benz Türk A.Ş.
(981 Milyon ABD Doları)
Altın Madalya
1. MAN Türkiye A.Ş. (405
Milyon ABD Doları)
2. Türk Traktör ve Ziraat
Makineleri A.Ş. (317 Milyon
ABD Doları)
3.Temsa Ulaşım Araçları
San. ve Tic. A.Ş. (171 Milyon
ABD Doları)
4. Honda Türkiye A.Ş. (169
Milyon ABD Doları)
5. Otokar Otomotiv ve Savunma Sanayi A.Ş. (135 Milyon
ABD Doları)
6. Karsan Otomotiv San.
Ve Tic. A.Ş. (122 Milyon ABD
Doları)
Gümüş Madalya
1. Anadolu Isuzu Otomotiv
San. ve Tic. A.Ş. (71 Milyon ABD
Doları)
Yan Sanayii Başarı Ödülü
almaya hak kazanan firmalar;
1. Brisa Bridgestone Sabancı Lastik San. ve Tic. A.Ş.
2. Norm Civata San. ve Tic.
A.Ş.
3. Serdar Plastik San. ve
Tic. A.Ş.
Teknoloji Başarı Ödülü
almaya hak kazanan firmalar;
1. Ford Otomotiv San. A.Ş.
(59 patent tescili)
2. Anadolu Isuzu Otomotiv San. ve Tic. A.Ş. (19 patent
tescili)
3. MAN Türkiye A.Ş. (9 patent tescili)
4. Karsan Otomotiv Sanayi
ve Ticaret A.Ş. (7 patent tescili)
Türk Traktör ve Ziraat Makineleri A.Ş. (7 patent tescili)
5. Tofaş Türk Otomobil
Fabrikası A.Ş. (5 patent tescili)
6. Otokar Otomotiv ve
Savunma Sanayi A.Ş. (4 patent
tescili)
Oyak Renault Otomobil
Fabrikaları A.Ş. (4 patent
tescili)
7. Hattat Traktör San. ve
Tic. A.Ş. (1 patent tescili)

[çevre ►

1. Ulusal Blokzincir Çalıştayı, Tübitak
Bilgem tarafından düzenlendi
Türkiye Bilimsel ve Teknolojik
Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) Bilişim
ve Bilgi Güvenliği Araştırma Merkezi
(BİLGEM), 2-3 Nisan 2018 tarihleri
arasında, Ankara’da, “1. Ulusal Blokzincir Çalıştayı”nı düzenledi.
Çalıştayda, blokzincir teknolojilerinin kamu ve özel kurumlara uyarlanması, gerçek hayattaki uygulamalarıyla yasalardaki düzenlemeleri,
ekonomide ve finansal süreçlerde
akıllı kontratların kullanımı ve kripto
paraların güvenliği gibi konular değerlendirildi.
-Mandal: Teknolojik gelişmeler
blok zincir alanında şekilleniyor
TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal, blokzincirin gelecekte
ülkelerin var olup olmama kaderlerini
etkileyecek çok ciddi ve önemli bir
teknoloji olduğunu belirterek, “Dünyadaki teknolojik gelişmeler blok zincir
alanında şekilleniyor. Türkiye’nin de
bu ekosisteme dahil olması ve dijital
birlikte yer alması için uluslararası iş
birlikleri kurarak, teknoloji ve finans
sektörleriyle entegrasyon yapılması
gerekiyor” dedi.
-Blokzincir Teknolojisinin Yol
Haritası Çıkarılacak
Ulusal Blokzincir Çalıştayı’nda,
veritabanı teknolojisi alanında çalışan
yerli ve yabancı 20’ye yakın uzman ve
akademisyenin katılımıyla çok sayıda
paneller gerçekleştirildiğini söyleyen
Prof. Dr. Mandal, Çalıştaya ilginin
beklenilenin üzerinde olduğunu ifade
etti. İki gün süren etkinliğe yaklaşık
750 kişinin katıldığını kaydeden Prof.
Dr. Mandal, etkinlik kapsamında blokzincir teknolojisine ilişkin bir eğitim

programı da organize ettiklerini anımsatarak, eğitim sonunda 240 kişiye
sertifika verildiğini belirtti. Çalıştayla
ilgili bir rapor hazırlanacağını aktaran
Prof. Dr. Mandal, bunun Türkiye’nin
blokzincir teknolojisi konusundaki yol
haritası için önemli bir veri kaynağı
olacağını dile getirdi. Blokzincir teknolojisi konusunda Türkiye’nin gerekli
entegrasyonu sağlaması için TÜBİTAK
olarak çeşitli çalışmalarda bulunacaklarını söyleyen Prof. Dr. Mandal,
çalıştayın ikincisini de daha kapsamlı
ve geniş katılımlı şekilde gelecek yıl
düzenlemeyi planladıklarını belirtti.
TÜBİTAK BİLGEM Ulusal Elektronik ve Kriptoloji Araştırma Enstitüsü
(UEKAE) bünyesinde geçen yıl Blokzincir Araştırma Laboratuvarı kurulduğuna dikkati çeken Prof. Dr. Mandal,
laboratuvarın kamu ve özel kurum ya
da kuruluşların ihtiyaçlarına yönelik
blokzincir teknolojilerinin altyapısının
oluşturulması, kurulumu, kripto paraların güvenlik ve mahremiyet analizi,
iş modelleri, finans ve kitle fonlamaları konusunda çalıştığını bildirdi.
-Türkiye, Blokzincir Ekosistemine
Dahil Olmalı
Sistemin veri transferi sağlayan
mevcut internet ortamında değerli
varlıkların transferine olanak tanıdığını, yepyeni bir teknolojiyi adlandıran
merkezi olmayan bir “şifreleme kayıt
defteri” şeklinde nitelenebileceğini anlatan Prof. Dr. Mandal, tek bir merkezi
olmayan, şifreleme kayıt defteri gibi
çalışan blokzincir teknolojisi sayesinde, kullanıcıların yaptıkları işlemlerinde “hack” ile karşılaşmasının çok
daha zor olacağını belirtti. Söz konusu

sistemin internet üzerinden yapılan
pek çok işleme büyük kolaylıklar getireceğini ifade eden Prof. Dr. Mandal,
“Dünyada 1960’larda üretim,1970’lerde
maliyet, 1980’lerde kalite, 1990’larda
hız, 2000’lerde bilgi, 2010’larda iş birliğine yönelik bilgi ve eş zamanlı gelişen
dijitalleşme üstünlüğüyle rekabet söz
konusu. Günümüzde iş birliğine yönelik bilgi ve dijitalleşmeyi ise blokzinciri
ifade ediyor. Dünyada blok zincirin
gündeminde de finans sektörünün yanında eğitim, hukuk, sağlık sektöründe
kullanım var. Bu noktada Türkiye,
dijitalleşmede dünyayla eş zamanlı
hareket ediyor” diye konuştu.
“Blokzincir Gelecekte Ülkelerin Var
Olup Olmama Kaderlerini Etkileyecek”
Blokzincirin, gelecekte ülkelerin
var olup olmama kaderlerini etkileyecek çok ciddi ve önemli bir teknoloji olduğunun altını çizen Prof. Dr.
Mandal, “Blokzincir, kripto paraların
altyapısını oluşturmasının da ötesinde, tıpkı yapay zeka gibi pek çok
alanda karşımıza çıkacak bir teknoloji. Bu teknoloji ülkemiz için önemli
fırsatların yanında riskler de barındırıyor. Fırsatların değerlendirilmesi
ve risklerden kaçınılabilmesi için bu
teknolojinin teknik detaylarının çok
iyi bilinmesi gerekiyor. Henüz yolun
başındayız ancak ülkemizde bir farkındalık olduğunu görüyoruz. Dünyadaki teknolojik gelişmeler blokzincir
alanında şekilleniyor. Türkiye’nin de
bu ekosisteme dahil olması ve dijital
birlikte yer alması için uluslararası iş
birlikleri kurarak, teknoloji ve finans
sektörleriyle entegrasyon yapılması
gerekiyor” dedi.

[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.”

- 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


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.

[işbirliği ►

AVRUPA İŞLETMELER AĞI DOĞU MARMARA ABİGEM
TİCARİ ve TEKNOLOJİK İŞBİRLİĞİ PLATFORMU
Ticari ve Teknolojik İşbirliği Teklif ve Talepleri
Referans no: BOES20180131001
İspanya’da yerleşik olan ve doğal yolla kuru hurma üretimi konusunda faaliyet gösteren firma ürünlerinin dağıtımı konusunda işbirliği yapmaya hazır distribütörler aramaktadır.

Avrupa İşletmeler Ağı, Avrupa Birliği ile ilgili konularda, özellikle KOBİ ölçeğindeki kurumlar
için önemli başvuru noktalarından biridir. Bu ağ,
belirgin sorulara ana dilde ve pratik yanıtlar sunmak üzere organize olmuştur. Yapı içinde yaklaşık
600 adet yerel organizasyon bulunmakta, bu organizasyonlar yaklaşık 4 bin çalışanı ile girişimcilere rekabetçi güçlerini desteklemek amacıyla
hizmet vermektedir. Yaklaşık 4 bin çalışanın birbiri arasında iletişim kurmak için yapılandırılan ağ
üzerinde iletişime geçtiğimiz KOBİ’lerin bilgileri
potansiyel işbirliği fırsatları için yayınlanmaktadır. Projenin amacı projeye dahil olan tüm ülkeler
arasındaki ekonomik faaliyetleri geliştirmek ve genişletmektir.
Bu bağlamda, Avrupa İşletmeler Ağı Doğu
Marmara Konsorsiyumu’nun bir parçası olan Doğu
Marmara ABİGEM yayınlanan yabancı KOBİ
profillerini Türk firmalar ile paylaşmakta ve Türk
firmaların bilgilerini ticari işbirliği profil formu
oluşturarak sistemde yayınlamaktadır. Ticari yada
teknolojik işbirliği fırsatı arayan, dışa açılmak ve
pazar payını genişletmek isteyen firmalar ücretsiz
olarak bu hizmetimizden faydalanabilirler.
Yayınlanan profiller hakkında bilgi almak
yada firmanıza uygun profili aramak için Doğu
Marmara ABİGEM ile iletişime geçebilirsiniz.
Kocaeli Merkez Ofisi
0 262 323 08 56
Yelda Kanpara ve Burak Çakır
ykanpara@abigemdm.com.tr;
bcakir@abigemdm.com.tr

Referans no: BOIT20180208003
İtalya’da yerleşik olan firma esnek ambalaj alanında 50 yılı aşkın
tecrübeye sahip olup gıda ambalajı ve diğer alanlarda geniş bir yelpazede basit veya lamine filmler, taze veya dondurulmuş ürünler
için termal torbalar ve geniş özelleştirme çok yönlülüğü ile endüstriyel ısı yalıtım örtüleri sunmaktadır. Firma ürünlerinin dağıtımı
konusunda işbirliği yapmaya hazır distribütörler aramaktadır.
Referans no: BRUK20180405001
İngiltere’de yerleşik olan ve sadece organik doğal malzemeler
kullanan firma, glutensiz ekmek hamuru konusunda yeni bir ürün
yelpazesi piyasaya sürmek için çalışmalar yapmaktadır. Firma oksidasyonu önlemek amacıyla lezzet ve tadın korunmasını sağlamak
için her gün ev yapımı öğütülmüş yedi farklı çeşitten oluşan içeriğinde bakla olan glütensiz unlu mamuller üretmektedir. Bu kapsamda
glütensiz ekmek üretimi yapabilmek için maya veya benzeri bir ürün
üretimi yapan firmalar aramaktadır.
Referans no: BONL20180221001
Hollanda’da bir kuruluş yenilenebilir enerji ve yeşil kaynaklar üzerine uygulamalı araştırmalarda uzmanlaşmıştır ve test bölgesinde
yenilenebilir kaynakları ve akıllı şebeke teknolojisi çözümlerini test
etme fırsatları sunmaktadır. Test bölgesi, yeni veya uyarlanmış teknolojilerin ticari olmayan prototipleri için uygundur ve gerekli tüm
altyapıyı içerir. Organizasyon Avrupa’da işlerini yürütmek istiyor
ve işbirliği arıyor. Hizmet veya dış kaynak kullanımı anlaşmaları
öngörülmektedir.
Referans no: BOUA20180218001
Ukrayna’da bir şirket enerji alanındaki gelişmeleri takip ediyor.
Şirket, tasarım ve kurulumdan, kazan tesislerinin başlangıcına ve
atık kullanımından (tavuk gübresi) tam kapsamlı bir çalışma gerçekleştirmektedir. Şirket, ticari acenta anlaşmaları yapmak için
yerel kümes hayvanı çiftlikleri ile iyi bağlantıları olan deneyimli
acenteler arıyor.
Referans no: BRPL20180302001
Polonya’daki en iyi oyuncak dağıtıcılarından biri, çocuklar için kendi eğlence ürünleri üretimini yapmayı planlıyor. Firma oyuncakları
yapmak için materyaller talep ediyor ve bunları sağlayabilecek bir
lisans sahibi arıyor. Sadece tekstillerle değil, oyun üretimi için kullanılabilecek benzersiz, alışılmamış, yenilikçi materyallerle de ilgilenmektedirler. Malzeme insanlar (çocuklar) için güvenli olmalıdır
- şirket gerekli sertifikaların elde edilmesine yardımcı olabilir.
Referans no: BOPL20180215001
Polonya’nın kuzey doğusundan bir yazılım evi yazılım geliştirme ve
BT hizmetleri sunmaktadır. Şirket, potansiyel ortaklarla taşeronluk, dış kaynak veya hizmet anlaşmaları aramaktadır.

