2018 YILI AĞUSTOS AYI FAALİYET RAPORU
PROJE VE İŞ GELİŞTİRME ÇALIŞMALARI
Odamızca Yürütülen Projeler
Şahabettin Bilgisu Çevre Ödül Töreni
01 ve 08 Ağustos 2018 tarihlerinde 2019 yılında düzenlenecek olan “25. Şahabettin Bilgisu Çevre
Ödülleri” ile ilgili yeni konsept çalışmaları konusunda Kontrol Medya firması ile toplantılar
yapılmıştır.
Metal Sektörü Makina - Imalat - Montaj Alanında Isgücü Gelistirme ve Koordinasyon Projesi
Doğu Marmara Kalkınma Ajansı’ndan destek almaya hak kazanan "Metal Sektörü Makina - Imalat
- Montaj Alanında Isgücü Gelistirme ve Koordinasyon" konulu projemizin başvuru dosyası
hazırlanarak ilgil merciye sunulmuştur.
Sektörel Performans Değerlendirme Organizasyonu
3 Ağustos 2018 tarihinde organizasyon partneri Price Waterhouse Coopers firması ile 2018
yılında gerçekleştirlecek olan Sektörel Performans Değerlendirme Organizasyonu ile ilgili teknik
değerlendirme toplantısı düzenlenmiştir.
Enerji Verimliliği Konusunda Türk Odalari Tarafından Yeni Hizmet Modeli Geliştirilmesi
Türkiye-AB İş Dünyası Diyaloğu Hibe Programı kapsamında "Enerji Verimliliği Konusunda Türk
Odaları Tarafından Yeni Hizmet Modeli Geliştirilmesi" konulu proje başvurusu Belçika Ticaret
Odaları Federasyonu işbirliği ile yürütülmüş olup, Belçika Walloon Ticaret ve Sanayi Odası ile
ortak yürütülmesi planlanan “Enerji Verimliliği Konusunda Türk Odaları Tarafından Yeni Hizmet
Modeli Geliştirilmesi” konulu proje ön başvurusu onaylanmıştır. Detaylı proje başvurusu
hazırlanmakta olup Bakanlık değerlendirmesine sunulacaktır.
2018 yılı Doğrudan Yardım Programı
Avustralya Büyükelçiliği’nin 2018 yılı Doğrudan Yardım Programı (Direct Aid Program – DAP)
proje teklif çağrısı kapsamında Bizimköy Engelliler Üretim Merkezi’nin destekten
yaralanabilmesi için proje başvuru yapılmıştır.

Odamızca Düzenlenen Toplantılar/Eğitimler
Dış Ticarette Doğru Pazar Bulma Yöntemleri Trade – Map
29 Ağustos 2018 tarihinde Odamız tarafından yürütülmekte olan Ekonomi Bakanlığı destekli ETicaret projesi kapsamında Globalpiyasa.com işbirliği ile "Dış Ticarette Doğru Pazar Bulma
Yöntemleri Trade – Map" konulu eğitim düzenlenmiştir.
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PROJE VE İŞ GELİŞTİRME ÇALIŞMALARI
Uluslararası İlişkilere Yönelik Çalışmalar
Odamız 2018 uluslararası takvimi kapsamında, yaklaşan etkinlik/fuar duyuruları Odamız üyeleri ve
gerekli kontaklara iletilmiştir.
3 - 4 Eylül 2018 tarihlerinde il protokolü katılımlarıyla gerçekleştirilecek Belçika resmi seyahati
çalışmaları yapılmıştır.
31 Ekim – 1 Kasım 2018 tarihlerinde gerçekleştirilecek Match4Industry etkinliğinin tanıtılması ve
katılımın arttırılması doğrultusunda İstanbul’daki ülke Başkonsoloslukları ziyaret edilmiş, bununla
ilgili çalışmalar yapılmıştır.

Oda Görüşleri



15 Ağustos 2018 tarihinde “Islah OSB’lerin kurulması” ile ilgili Oda görüşümüz T.C. Sanayi
ve Teknoloji Bakanı Sayın Mustafa Varank’a sunulmuştur.
17 Ağustos 2018 tarihinde "Güvenlik Raporu Tebliğ Taslağı" ve "Büyük Kaza Önleme
Politika Belgesi Tebliğ Taslağı" konusundaki Oda görüşümüz TOBB’a iletilmiştir.

Odamızca Hazırlanan Yayınlar ve Raporlar



Ağustos ayı Odavizyon dergisi
Kocaeli İmalat Sanayiinde Aylık Gelişme raporu

YÖNETİM SİSTEMLERİ VE AKREDİTASYON
Yönetim Sistemleri




Yönetim Sistemlerinin standart revizyonu konusundaki çalışmalara devam edilmiştir.
Prosedür ve talimatlar yeni standarda göre tekrar oluşturulmuştur.
Süreçlerin risk değerlendirmeleri yapılmıştır.

İŞTİRAK EDİLEN KURULLAR VE TOPLANTILAR
Ağustos ayında Yönetim Kurulu Başkanının katılmış olduğu toplantılar;










03 Ağustos 2018 MARTEK Yönetim Kurulu Toplantısı .
07 Ağustos 2018 TOBB Akdeniz Bölge Toplantısı (Ankara)
09 Ağustos 2018 İKV Yönetim Kurulu Toplantısı.
10 Ağustos 2018 Toprak Koruma Kurulu Toplantısı.
12 Ağustos 2018 Karadeniz Bölge Toplantısı (Ankara)
13 Ağustos 2018 Ege Bölge Toplantısı (Ankara)
14 Ağustos 2018 TOBB Marmara Bölge Toplantısı.
15 Ağustos 2018 KOSBAŞ Yönetim Kurulu Toplantısı.
16 Ağustos 2018 TOBB Yönetim Kurulu Toplantısı.
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İŞTİRAK EDİLEN KURULLAR VE TOPLANTILAR
Ağustos ayında Oda Personelinin katılmış olduğu toplantılar;







15 Ağustos 2018 tarihinde Odamızın Sanayi ve Dijital Dönüşüm Komisyonu Toplantısına
Çevre Uzmanı katıldı.
18 Ağustos 2018 tarihinde MEGİP Proje toplantısına Odamız Genel Sekreteri katıldı.
28 Ağustos 2018 tarihinde Kocaeli İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yürütülen “İş
Tabanlı Öğrenmenin Mesleki Eğitim Üçgeni Aracılığıyla Geliştirilmesi” konulu proje
kapsamında Odamızın mesleki eğitim alanında yaptığı proje ve çalışmaların anlatıldığı
toplantıya Odamız Proje Geliştirme Uzmanı katıldı.
29 Ağustos 2018 Ahilik İl Kutlama Komitesi Toplantısına Odamız İletişim Hizmetleri
Sorumlusu katıldı.
31 Ağustos 2018 Bağımlılık ile Mücadele Teknik Çalışma Grubu toplantısına Odamız
İletişim Hizmetleri Sorumlusu katıldı.

ODA ORGAN TOPLANTILARI
Meclis Toplantısı
Kocaeli Sanayi Odası Ağustos ayı meclis toplantısına konuk konuşmacı olarak Aselsan A.Ş.
Yönetim Kurulu Başkanı Ve Genel Müdürü Prof.Dr.Haluk GÖRGÜN katıldı.
Kocaeli Sanayi Odası Ağustos ayı
meclis toplantısı Hasan Tahsin
Tuğrul başkanlığında
gerçekleştirildi.
Toplantıya Aselsan A.Ş. Yönetim
Kurulu Başkanı Ve Genel Müdürü
Prof.Dr.Haluk GÖRGÜN konuk
konuşmacı olarak katıldı.

Aylık faaliyet raporunun görüşülmesi maddesinde, Yönetim Kurulu Başkanı Ayhan Zeytinoğlu
konuşmasına, 17 Ağustos depreminin 19.yıldönümünde depremde hayatını kaybedenlere rahmet
dileyerek başladı.
ABD’nin İran’a ve Türkiye’ye yönelik yaptırımlarına değinerek, ABD'nin terörizmin finansmanıyla
mücadeleden sorumlu Hazine Bakan Yardımcısı Marshall Billingslea ve beraberindeki heyetin
katılımıyla TOBB’da düzenlenen toplantıda görüşülen önemli hususları paylaşarak, konuşmasının
devamında dövizde yaşanan hareketlilik ile birlikte ekonomik değerlendirmeler ve reel efektif
döviz kuru hakkında bilgi verdi.
Faiz konusunda TOBB ve TÜSİAD’ın birlikte yaptıkları açıklamaları desteklediklerini tasarruf
tedbirlerinin acilen alınmasını, Avrupa Birliği ile ilişkilerin olumlu çerçeveye girmesini istediklerini,
eylül ayında Cumhurbaşkanının Almanya’ya yapacağı ziyarette Gümrük Birliği’nin güncellenmesi
ve vize serbestisi konularında muhtemel adımların atılabileceğini söyledi.
2018 Yılı Ağustos Ayı Birim Faaliyetleri
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ODA ORGAN TOPLANTILARI
Meclis Toplantısı
Spectator Indeks hakkında bilgi vererek, indeksin Türkiye’nin son 30 yılda büyüme hızında dünya
sıralamasında altıncı olduğunu, 2050 yılında en büyük ekonomiler arasından 14.sırada
gösterdiğini belirtti.
İmalat sanayinin gayri safi milli hasıladaki payının
yüzde 18.8’i gösterdiğini, kamu borcunun milli
hasılaya oranında Türkiye’nin %28 ile gelişmiş
ülkelerden daha iyi performans gösterdiğini, dış
ticaret açığında 83 milyar ile gelişmiş ülkelerin
arasında olduğumuzu, 9,6 işsizlik oranı ile 12.sırada,
genç işsizlikte %17 ile 3.sırada olduğumuzu, faiz
oranlarında %17,75 ile 4.sırada olduğumuzu, dolara
karşı değer kaybında ise üst sıralarda olduğumuz
hakkındaki verileri paylaştı.
Reel ekonomiyi ilgilendiren konularda çok kötü olmadığımızı belirterek, Temmuz ayında ihracatın
11.8 artarak 14.1 milyar dolar olduğunu, döviz kurlarındaki artış nedeniyle ithalatın %6,4 azalarak
20.1 milyar dolar olarak gerçekleştiğini, yıllık ihracatta rekor kırarak 163.3 milyar dolara
çıktığımızı, bölgemiz ile ilgili veriler konusunda da ihracat ve ithalat rakamlarının arttığını
belirterek, enflasyon verileri hakkında bilgi verdi.
Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan’ın dile getirdiği, Ürün İhtisas Borsalarının 2019 yılında kurulacağı,
gümrük işlemlerini firmaların kendi müesseselerinden yapacaklarını, daha cazip kredi imkanları
verileceği, Eximbank kredilerinden faydalanan KOBİ sayısının beş puan arttırılmaya çalışılacağı,
tarıma önem verileceğini, ülkemize zengin turist çekme çalışmalarının olacağını ve serbest
bölgelerin de ihtisas bölgeleri ile birlikte kapsamlı çalışacakları hakkında bilgi verdi.
Zeytinoğlu; Aselsan’ın Türkiye’nin en büyük işletmeleri arasında 20.sırada, Türkiye’nin 68.büyük
ihracatçısı ve dünyanın en büyük savunma 100 şirketi içerisinde 55.liğe yükseldiğini belirterek,
“Savunma sanayini sanayileşmenin ve kalkınmanın önemli bir parçası olarak görüyor ve
önemsiyoruz. Ancak ilimiz bir sanayi kenti olmasına rağmen savunma sanayine yeteri kadar katkı
veremiyoruz, bunda savunma sanayi firmalarının yerleşkelerinin Ankara’da olmasının çok büyük
etkisi var. Biz firmalarımızı bu konuda kümeleştirerek, daha fazla desteklerden faydalandırmak
için çaba içerisindeyiz. Sanayi Odası olarak savunma sanayinin gelişimi için savunma sanayi
yerlileştirme projesini yürütüyoruz, amacımız Türk Savunma Sanayiinde yerlileşme oranının
arttırmaktır. Firmalarımızın savunma sanayinde yer alabilmeleri için ihtiyaç duydukları
sertifikasyon ve bürokratik işlemler ile ilgili eksiklerini kapatabilmek için Odamız bünyesinde 2017
tarihinden itibaren savunma sanayi danışmanlığı hizmeti vermeye başladık” diyerek savunma
sanayi yerlileştirme projesi kapsamında Odamızın bugüne kadar yaptığı çalışmalar hakkında
üyelere bilgi verdi.
Zeytinoğlu konuşmasının son bölümünde Odamızın Temmuz ve Ağustos ayı faaliyetleri hakkında
özet bilgiler aktardı.
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ODA ORGAN TOPLANTILARI
Meclis Toplantısı
Prof.Dr. Haluk GÖRGÜN; “Elektronik harp’da dünyada en gelişmiş ülke neredeyse biz de
oradayız”
Prof.Dr.Haluk Görgün konuşmasında Aselsan’ın
çalışmalarına ve tarihçesine değinerek, Top Defence
adlı uluslar arası
indekste
dünyada savunma
sanayinde faaliyet gösteren firmalar ve faaliyetleri
bakımından en etkin 100 firma arasında Aselsan’ın
55.sırada olduğunu, şu anda 63 ülkeye ihracat
yaptıklarını belirterek. “Aselsan kurulduğu yıldan
itibaren özellikle savunma teknolojilerinde Arge
faaliyetlerini ürüne hızlı dönüştürmeyi başaran bir
şirket olarak savunma sanayinin omurgası olmuştur.
Aselsan’ın geliştirdiği, güvenliği arttırıcı, nano teknolojiyi esas alan akıllı ve güvenli şehir
konseptine yönelik geliştirdiği hem taktiksel hem ürünsel çalışmaları var.
Dünyadaki savunma sanayindeki harcamalara bakıldığında 1.7 trilyon doları buluyor. Önemli bir
trend var, özellikle 2004- 2010 yılları arası biraz durağanlaştı ama son yıllarda bu ivmelenme
tekrar başladı. Ülkemizde yapılan bu harcamalar 18.2 milyar dolar. Bu harcamalar ile birlikte
dünyada 15. Sırada Türkiye yer alıyor.
Yapılan bu 18.2 milyar dolarlık harcama gayri safi yurt içi hasılanın aşağı yukarı %2’ sine karşılık
geliyor. Türkiye’de bu sektör her geçen gün artıyor yani 10 yıl öncesine bakıldığında 1.8 milyar
dolarlık bir ciro varken, şimdi 6 milyar dolarlık cirolara ulaştı. 4-5 kat seviyesinde artış oldu.
Türkiye’nin İhracatına baktığımızda 2 milyar dolar civarında. Yine 10 yıl öncesine bakıldığında
yaklaşık olarak yine 4 kat civarında arttığını görüyoruz.
Bizim savunma sanayinde toplam proje sayısı ve bu projelerin bütçeleri ile toplam sözleşme
bedelleri de tabii ki önemli, geçtiğimiz yıl 553 tane proje çalışıldı. Bu projelerin aşağı yukarı
sözleşme bedeli de 41 trilyon civarında .
%20’ler civarında olan yerlilik oranını %70’lere yaklaştı. Bu yerli ve milli vizyon her geçen gün en
başında Sayın Cumhurbaşkanımızın iradesi ile güçlü bir şekilde destekle bu sektöre ayrılan pay ve
desteklenen projeler ile artıyor. Çok şükür biz bu işin ana gövdesinde olan ASELSAN olarak bu
mutluluğu, buraya yapılan katkıyı çok yakından takip ediyoruz, gelişimine katkı sağlamaya
çalışıyoruz.
ASELSAN aslında Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı’nın şirketlerinden bir tanesi, halka
arz bir şirket, borsaya açık bir şirket, borsaya açık olmanın farklı süreçleri var. yerli yabancı
dünyanın her tarafından %25’lik kısımda pay sahibi olunan bir şirket. Türk Silahlı Kuvvetlerini
Güçlendirme Vakfı, ASELSAN’ın %75’ine ve altın hissesine A grubu hissesine sahip.
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Vakfın, ASELSAN gibi ROKETSAN, HAVELSAN, ASPİLSAN, İŞBİR ve TUSAŞ gibi altı tane şirketi var.
Bu şirketler de kendi alanlarında ASELSAN gibi faaliyet göstermeye devam ediyor. ASELSAN ilk
defa 1990 yılında borsaya açılmış, ilk halka arzını yapmış, ikinci halka arz sürecini yürütmek,
yönetmek de bize kısmet oldu. Göreve ilk başladık önümüzdeki iş bu dediler. Benim için de çok
değişik bir tecrübeydi. Tamamen ulusal ve uluslar arası yatırımcılar çok hızlı kararların alınıp,
süreçlerin çok dinamik bir şekilde yürütülmesi gereken bir süreç %15 olan halka arz oranımızı
%25’e çıkardık.
Bizim büyüklüğümüzdeki halka arzlar mutlaka uluslar arası aracı kurumlar ile gerçekleştiriliyor.
Biz ülkemizdeki altı yerli aracı kurumdan bir konsorsiyum oluşturarak bu süreci tamamladık.
Dolayısı ile halka arz süreci, aracı kurum sürecini de yerlileştirmiş olduk.
Türk lirasının çok dalgalandığı bir dönemde yatırımcının dövize yönelebileceği bir durumda
yaklaşık 3 milyar TL bir para Aselsan hisselerine yönelmiş oldu. Dışarıdan da 100 milyon dolar
civarında bir getiri oldu. Bu da Aselsan’ın ülkemize katkısı diye değerlendirilebilir. 1 milyon 400
bin hisse basılmıştı. 1 milyon 600 bin talep geldi. Çok fazla talep geldi ve başarılı bir şekilde
tamamladık.
ASELSAN haberleşme ve bilgi teknolojileri, mikro elektronik, güdüm ve elektro optik sektörü,
radar elektronik harp sektörü, savunma sistemleri teknolojileri ve ulaşım, güvenlik, enerji, sağlık
sektörü olmak üzere faaliyet gösteriyor.
Haberleşme Bilgi ve Teknolojileri Sektörü Başkanlığımızda biz haberleşme, uydu sistemleri ve
kripto sistemler çalışıyoruz ve ürünler geliştiriyoruz. Mikro elektronik güdüm ve elektro optik
sektör başkanlığımızda aviyonik sistemler, elektro optik sistemler, güdümlü sistemler çalışılıyor.
Radar Elektronik Harp Sektör Başkanlığımızda radar sistemleri, elektronik harp ve mikro dalga
ürünler üretiliyor. Hakikaten bu alanda elektronik harp’da dünyada en gelişmiş ülke neredeyse biz
de oradayız, son zamanlarda yürüttüğümüz sınır ötesi faaliyetlerde de çok etkin şekilde
kullanıldı. Bu etkin şekilde kullanılmasının takdiri komutanlarımız tarafından da firmamıza iletildi.
Savunma Sistemleri Sektör Başkanlığımız var, burada da deniz, kara, hava platformları için silah
sistemleri ve komuta kontrol sistemleri üretiyoruz. Son olarak da ASELSAN’ın yaptığı çok doğru
işlerden bir tanesi de Savunma Sanayiinde elde ettiği birikimi sivil sanayiye uygulayabileceği
başka bir sektör oluşturulmuş. Ulaşım, güvenlik, enerji ve sağlık alanında bu birikimi ürüne
dönüştürmeyi başarmış.
Körfez Geçiş Köprüsü var. Oradan geçiyorsunuz onun gibi bir çok yerde ücret toplama
sistemlerini biz yapıyoruz. Plaka tanıma sistemlerini, kent güvenlik sistemlerini ASELSAN yapıyor.
X ray cihazları üretiyoruz, Trenler için tramvaylar için sinyalizasyon trafik otomasyon sistemleri
geliştiriyor bunlar da bizim mühendislik ve sistem tasarlama kabiliyetimizin günlük teknolojilere
uygulandığı platformlar. bir çok yerel yönetimle de projeler yaparak çalışıyoruz. Önümüzdeki
günlerde bu sektörün özellikle ihracatta da ciddi bir kalem oluşturacağının beklentisi içindeyiz.

2018 Yılı Ağustos Ayı Birim Faaliyetleri

6

ODA ORGAN TOPLANTILARI
Meclis Toplantısı
Aselsan’ın hem yurt içi, hem yurt dışı iştirakleri var. Ankara’da bizim ürünlerimizin altyapısal
faaliyetlerini destekleyen kurulumlarını yapan, müteahhitliğini yapan ASELSAN NET isminde
%100 bize ait olan bir iştirakimiz var. Bununla beraber Sivas’da %50 faaliyet gösteren elektrik –
elektro optik konusunda görüntüleme sistemleri konusunda faaliyet gösteren, yurtdışına ürünler
ihraç ettiğimiz bir fabrikamız var. BİLKENT’ in içinde AB MikroNano %50’si ASELSAN’a, %50’si
BİLKENT Üniversitesi’ne ait olan bir şirketimiz var. Burada da elektronik switchler ve sistemler
geliştiriyoruz. ROKETSAN’ın %15’i ASELSAN’ın, İstanbul’da Mikro Elektronik isminde %85’i bize ait
olan elekronik harp sistemlerinin ana tasarımlarının ilk ürünlerinin geliştirildiği bir firmamız var.
Bir de Gebze’de şimdi konuşlanacak olan Yital %051’i şu an ASELSAN’a ait yarı iletken
teknolojilerinde faaliyet gösterecek, chip üretecek bir firma.
Yurt dışında da 10 farklı ülkedeyiz, Kazakistan, Ürdün, Birleşik Arap Emirlikleri, Suudi Arabistan ,
Malezya ve Güney Afrika’ya ilave olarak yönetim kurulunda aldığımız karar ile hem Katar’da
Barzan Holding ile beraber kurduğumuz yeni bir şirketimiz var, bir de Endonezya da yeni bir
iştirak açma kararı aldık. Dolayısı ile ihracatı arttırabilme adına potensiyel pazarları gözeterek
ürünlerimizin dost müttefik ülkelerde yaygın bir şekilde kullanımını sağlayacak faaliyetler
yürütüyoruz.
Bir çok yerde teknoloji transferi
yaparak da üretimi geliştirebiliyoruz.
Kompenentleri satıp, teknolojinin belli bir kısmını tranfer edip, üretimi yerinde yaptırıp, dolayısı
ile gittiğimiz ülkenin ordusuna veya sivil kullanımına sunduğumuz iş modellerimiz de var.
Bunların sayısını arttırıyoruz. Özellikle ihracata önem veriyoruz. Aselsan bir mühendislik firması
ama en temelinde Arge firması. Arge maliyetli bir iş, arge maliyetlerinin sürdürülebilir olabilmesi
için veya yeni ürünleri arttırarak geliştirmesi için yurtdışı pazarlara ihtiyacı var.
Ankara’da 3 büyük yerleşkemiz var, dördüncüsü ODTÜ’nün içinde burada 300 kişi çalışıyor ama
asıl üretim tesislerimiz Macunköy, Akyurt ve Gölbaşı tesislerimiz, elektronik harp ve radar
sistemleri üretiyor dünyada bir numara. Gölbaşı tesisimiz bu alanda faaliyet gösteren üretim
tesisleri içinde en iyisi ve en yenisi. Akyurt’da 231 dönümlük alanda elektro optik sistemler,
aviyonik sistemler üretiyoruz. Macunköy de de silah sistemleri, biraz evvel bahsettiğim sivil
sistemler ve haberleşme, telsiz ve krtipo sistemleri üretiyoruz.
Aselsan’ın geçen yıl ki satışı 1 milyar 430 milyon dolardı, bu satışların %52’si TSK’ya oldu.
İhracat oranı %20’ler gibi gözüküyor bu arttırmamız gereken bir hedef, ilk göreve başladığımız
gün de bunu arkadaşlarımla paylaşarak ve görev paylaşımı yaparak aktivitelerimizi arttırmaya
başladık. İnşallah bu %20’lik ihracat oranımızı arttıracağımızı düşünüyoruz. Bu konuda da kararlı
ve emin adımlarla ilerliyoruz.
Çalışanlarımızın %59’u mühendis, personel sayımız 6 bin 100’ ü buldu. %36’sı lisans mezunu,
%30’u yüksek lisans mezunu, %4’ü doktoralı, topladığınızda çalışanlarımızın %70’i mühendis ve
üzeri. Dünyanın her hangi bir yerinde üretim tesislerini düşündüğünüzde, faaliyet gösteren
firmaları düşündüğünüzde teknik personelin sayısı ve oranı mühendis sayısı ve oranından çok
daha fazladır. Biz onun için bir Arge ve mühendislik firmasıyız diyorum.
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ASELSAN’ın altı
teknoloji geliştirme merkezinde
faaliyetleri var. Orta Doğu Teknik
Üniversitesi’nde, Bilkent Üniversitesi’nde Cyberpark’ da, İstanbul Teknik Üniversitesi’nde, yeni
olarak Teknopark İstanbul’da, Anadolu’da da Fırat’da ve Ankara Teknopark’da şimdi yeni bir
açılımımız var. Yönetim Kurulunda bir karar aldık. Yeni yapılan büyük bir teknoparka da ASELSAN
%30 oranında ortak oldu. Arge faaliyetlerini yoğun bir şekilde yürüten bir firma için bu önemli bir
adımdı. Kendi içinde Bilim Sanayi Teknoloji Bakanlığı onaylı ayrıca altı tane Arge merkezi var. Arge
merkezinde çalışan toplam personel sayımız 3 bin 534. 6 bin kişinin 3 bin 534 kişisi Arge personeli.
Geçen sene Arge’ye 473 milyon dolar harcama yaptık. Bunun yaklaşık 100 milyon doları
özkaynaklı. ASELSAN her sene cirosunun %7’sini Arge ye ayırıyor. Ordumuz için ne varsa, ne
üretiyorsa zaten bu Arge faaliyetlerinin sonucunda gerçekleşiyor. Dolayısı ile bizim bu anlamda
bir çok kurum, kuruluş, ulusal ulaslararası değerlendirme, derecelendirme şirketlerinden takdir ve
ödüllerimiz oluyor.
Üniversiteler ile çalışmayı ihmal etmiyoruz. 47 farklı üniversite ile çalışıyoruz. 2017 yılında 117
farklı proje üniversitelere verildi. Bunun bütçesi 150.2 milyon dolardı. ASELSAN 150.2 milyon
dolar sadece üniversitelere temel bilimler çalışması yapılsın diye proje verdi. Kocaeli Üniversitesi
ve Gebze Teknik Üniversitesi tabii ki ilimizin iki üniversitesi de bu faaliyetlerde yer alıyor. Kocaeli
Üniversitesi nin üç projesi, Gebze Teknik Üniversitesi’nde 2 projesi aktif olarak yürüyor. ASELSAN
Akademiyi kurduk. Türkiye’nin dört tane araştırma üniversitesi tabii ki bir tanesi Gebze Teknik
Üniversitesi, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, İstanbul Teknik Üniversitesi ve Gazi Üniversitesi ortak
program geliştirdi. ASELSAN’ın ihtiyacı olan disiplinlerde, bilgisayar, elektronik, makine ve
malzeme disiplinlerinde.
Şimdi çalışanlarımız ASELSAN’ın kampüsünde yüksek lisans ve doktora eğitimleri görüyorlar. Bu
saydığım üniversitelerin öğretim üyeleri gelip yerinde ders veriyorlar bunun ne avantajları var size
söyleyeyim. Bir kere savunma sanayinin içinde olmayan akademisyenler savunma sanayinin içine
çekiliyor. Bu Üniversiteler ile birlikte ve gelecekte yapılabilecek yeni konular ve fikirler doğal
olarak ortaya çıkıyor. İhtiyacımız olan alanlarda çalışmalar yapılmış oluyor. Personelimiz zaman
kaybetmiyor ve 43 yıldır yapılan alt yapı tüm üniversitelere de açılmış oluyor. Yani bir hoca bir
çalışma yapacaksa üretim tesislerimizde, Arge merkezlerimizde bizim de ilgimiz olan konularda
çalışma yapabiliyor, yeni projeler doğal olarak bu şekilde çıkıyor. Bu emeğimiz olduğu için ayrıca
mutlu olduğum, gururla sunduğumuz bir proje ASELSAN Akademisi. İlk defa Türkiye’de sanayi
doktora programı oldu. ASELAN ve dört tane araştırma odaklı üniversitenin birlikte
gerçekleştirdiği bir program oldu.
ASELSAN yaptığı tüm projelerde sanayici, yan sanayici ve KOBİ’lerle çalışmayı arttırarak devam
ettirme hedefinde olan bir firma. Burada birkaç rakam var 770 alt yüklenicimiz var. Bunların 651
tanesi KOBİ. Tüm projelerimizde hali hazırda 770 tane alt yüklenici kullanıyoruz. Bunların 651
tanesi de KOBİ, sadece geçen sene 1.8 milyar TL KOBİ’lere iş verdik.
Yan sanayide nelere ihtiyacımız var? Sizlerin ilgisi olur diye o konu başlıklarını da paylaşmak
istedim. Hem üretimde hem tasarımda çok ciddi ihtiyaçlar var. Yani sizlerin bir çoğunun faaliyet
gösterdiği alanlar bunlar, sac metal, talaşlı imalat, kaplama, boyama, kaynak, konstrüksiyon,
metal ekstrüzyon, metal enjeksiyon, ultrosonik birleşme, ısıl işlem, plastik enjeksiyon,kauçuk,
kablaj, kabin pano, optik malzeme, emprenye, yay imalatı,bobin, kompozit malzeme gördüğünüz
2018 Yılı Ağustos Ayı Birim Faaliyetleri
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gibi birlikte çalışılabilecek çok fazla disiplin var. Çalıştığımız ve daha da geliştirebileceğimiz alanlar
bunlar. Bununla birlikte tasarım da bizim için önemli. Arge’nin önemli unsurlarından bir tanesi
tasarım. Çok farklı alanlarda tasarıma, tasarım alanlarında faaliyet gösteren firmalara ihtiyacımız
var. Güç sistemleri tasarımları, batarya, kontrol sistemleri tasarımları, kart tasarımı, cihaz
tasarımı, servo motor tasarımı, endüstriyel ürün tasarımı, gereç tasarımı, kablaj tasarımı, mekanik
tasarımlar bunları listeledim
Biraz evvel bahsettiğim 770 firma ülkenin coğrafyasına, farklı illerine yayılmış durumda. 41 farklı
ilde alt yüklenicimiz var. Havan topu geliştirilmesinden, milli tren projesine, elektronik kartların
birleştirilmesine veya yazılıma varana kadar bir çok alan bizim alt yüklenicilerimiz üzerinden
gerçekleşiyor.
Bir tane KORKUT projemiz var sadece bir projede 100’e yakın alt yüklenici ile birlikte çalışıyoruz,
bu proje de çok alt yüklenici ile çalıştığımız projelerden bir tanesi.
Yerlileştirmede gayret gösterdiğimiz, ihracatında kimi zaman sıkıntı olan, kimi zaman pahalı olan
ama ihtiyaç duyduğumuzda da yurt içinde de kolay temin edemeyeceğimiz, bizim kalite
standartlarımızda ve spectlerimizde olmayan ürünler var bunların yerlileştirilmesi için biz de
gayret gösteriyoruz.
Bizim bir tedarik portalımız var bu çok profesyonel çalışıyor. Firmaları tanımak için mutlaka bir
takım bilgilerin önceden bu portola girilmesi gerekiyor, bilgiler bu portala girildikten sonra
arkadaşlarımız bir komisyonla değerlendirme yapıyorlar, sonra önceliklendirerek yerinde ziyaret
yapılıyor ve eğer istenilen standart, kalite, üretim, sürdürülebilirliliği ve finansal yapı mümkünse
hemen çalışmaya başlanıyor ama değilse bizim bir de eğitim faaliyetlerimiz var bu yan sanayi ve
Aselsan’ın birlikte bilgi tecrübesini paylaşacağı orada da eğitimler veriyoruz. Sadece üç yılda
arkadaşlarımız tarafından 32 bin 800 saat eğitim verilmiş. Bizim bir stratejik partnerlik sistemimiz
var. En küçük KOBİ’den başladığımızda onu stratejik partnerliğe kadar getirmek istiyoruz. Çünkü
stratejik partnerle daha ayrı özel çalışmalarımız var. Şu anda 23 tane stratejik partnerimiz var.
Ürün Geliştirilmesi konusunda da KOSGEB’e ve firmalarımıza, alt yüklenicilerimize destek
veriyoruz.
Türkiye’nin kg başına ihracatı 1.30 dolarlar civarında 32-35 olabiliyor ama 1,5 ları daha görmedi.
ASELSAN’ın kg başına ihracatı 600 dolar. Ülkemizin bu ihracattaki kg başına getirisini arttırmak
adına savunma sanayinde çalışan ve faaliyet gösteren firma sayısını, alt yüklenici sayısını biz
arttırmak istiyoruz
Bir ticari şirketiz ama hiçbir zaman önceliğimiz finansal değerler değil. İhtiyaç bulunan sistemleri,
malzemeleri zamanında kullanımı ve fonksiyonel olması bizim için önemli. 400 üzeri projemiz
var. Bizim 2023’e kadar 8 milyar doların üzerinde bakiye siparişimiz var. Yani bugün bir şey
yapmasa 2023’e kadar hali hazırda projesi var. 20 yıl sonrası bizim düşmanlarımızın veya gelişmiş
ülkelerin yaptığı faaliyetleri takip etmek değil, ötesine geçmemiz ve o ülkelere bir takım
sistemleri bir takım platformları satar hale gelmemiz gerekiyor. Onun için çalışma arkadaşlarımla
beraber gayretli bir şekilde çalışıyoruz.
2018 Yılı Ağustos Ayı Birim Faaliyetleri
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ASELSAN hem yatırımlarını arttırıyor, şartlar ne olursa olsun arttırmak zorunda. Öz kaynağını
kullanıyor, istihdamı arttırıyor. Yıl başından itibaren aldığımız personel sayısı 500’ü geçti, almaya
da devam ediyoruz.” Dedi. Prof.Dr.Haluk Görgün konuşmasının ardından üyelerin sorularını
cevapladı.

Meslek Komitesi Toplantılarında Görüşülen Konular
3.Meslek Komiteleri (Hazır Yemek ve Şekerleme Sanayi Grubu)
Odamız üyesi Bizimköy Engelliler Üretim Merkezi, Resspa ve Kartepe Yemek firmaları ziyaret
edildi.
9. 10. Meslek Komiteleri (Boya ve Sanayi Gazları S.Grubu / Temel Kimyasal Ürünler S.Grubu)
Kimya Sektör Raporu konusunda görüşüldü. Konuyla ilgili BOSAD’ın ziyaret edilerek bilgi
alınabileceği bilgisi aktarıldı.
2019 yılında yapılacak “Proses Emniyeti Sempozyumu ve Sergisi” konusunda Kontrol Medya
firması tarafından komiteye sunum yapıldı. Söz konusu sempozyum ile ilgili;
 2019 yılında Bilişim Vadisi’nde 9-10 Nisan ya da 10-11 Nisan tarihlerinde
yapılmasına,
 Sempozyum konularına “basınçlı ekipman / kap” konularının ilave edilmesine,
 Sempozyumdaki konu başlıklarının “SEVESO, Basınçlı Kap/Ekipman, Sanayide Dijital
Dönüşüm ve Proses Emniyeti”nden oluşmasına,
 SEVESO konusunda önümüzdeki yıl yurt dışı iyi uygulama örneklerinin
sunulmasına,
 Basınçlı kap / ekipmanların ilave edilmesi nedeni ile TÜRKAK’ın da Düzenleme
Komitesi’ne davet edilmesine,
 Basınçlı kap / ekipman konusunun içeriğe dahil edilmesi nedeni ile Oda’nın bu
konudaki ilgili Komite üyelerinin de sürece dahil edilmesine,
 Eylül ayı içerisinde Düzenleme, Yürütme ve Bilim Komitelerinin oluşturulmasına,
 Otomasyon firmalarından birkaç tanesinin Düzenleme Komitesi’ne alınmasına,
 Konuyla ilgili hizmet alınan Kontrol Medya firması ile protokol imzalanmasına,
 Kontrol Medya firması ile birlikte Eylül ayından başlayan bir faaliyet takvimi
oluşturularak Komite’ye sunulmasına, karar verildi.
 Proses emniyeti konusunda teşvik sisteminin oluşturulması ile ilgili önerilerin
sempozyumda muhakkak vurgulanması gerekliliği ifade edildi.
11. Meslek Komitesi (Tıbbi ve Zirai Kimyasal Ürünler Sanayi Grubu)
Gebze Teknik Eğitim ve Araştırma Vakfı tarafından sunulan “Özgün Biyo-Ekonomi Kaynakları
Mükemmeliyet Merkezi (ÖBEK)” Projeleri 2018 yılı Doğu Marmara Kalkınma Ajansı Üretim
Altyapılarının Geliştirilmesi Küçük Ölçekli Altyapı Mali Destek Programı kapsamında desteklenme
onayı aldığı bilgisi paylaşıldı.
2018 Yılı Ağustos Ayı Birim Faaliyetleri

10

ODA ORGAN TOPLANTILARI
Meslek Komitesi Toplantılarında Görüşülen Konular
Proje hakkında detaylı bilgi aktarımı yapıldı. Proje ile;
 Doğu Marmara Bölgesindeki biyolojik varlıkların tanımlanması, korunması ve sanayiye
hızlıca kazandırılmasına yönelik pilot üretim tesislerinin oluşturularak üretimi,
 Ürünlerin standardizasyonu ve kalite kontrol analizlerinin gerçekleştirmesine yönelik
kullanılması,
 Böylelikle bölge ekonomisine doğrudan kazanım sağlayacak alt ve üst yapıyı oluşturarak,
sanayicinin güvenerek başvurabileceği bir Mükemmeliyet Merkezi olması ve
 Bölge ekonomisine (çevre, gıda-tarım, kozmetik, sağlık alanlarında) doğrudan katkı
sağlaması amaçlanmaktadır.
Yerelleşme çalışmaları kapsamında, projede, hammaddelerin üretim planlamasının
önceliklendirilmesi noktasında, sanayicilerden gelecek talep ve yönlendirmelere duyulan ihtiyaç
dolayısıyla 11. Grup üyelerine uygulanmak üzere “Hammadde İhtiyaç Anketi” hazırlandı. Ve
anketin 11. Grup üyelerine gönderilmesi kararlaştırıldı.
Geçmiş dönemde yerelleşme konusuyla ilgili Oda tarafından herhangi bir çalışma yapılmış ise bir
sonraki toplantıda komite üyelerine aktarılması söylendi.

Meslek Komitesi Toplantılarında Görüşülen Konular
20. Meslek Komitesi (Elektrik Aletleri Elektronik Ve Bilgi Teknolojileri Sanayi Grubu)
Devletin sabit TL fiyatla KOBİ’lerle imzalamış olduğu uzun süreli kontratlar şirketleri batma
noktasına getirmektedir. Bu kontratlar tek taraflı yapılmış olduğu için KOBİ’lerimizin elleri kolları
bağlıdır. İhale makamlarının da bu kontratları fesih etme yetkileri bulunmamaktadır. Bu konuda
acil bir çözüm bulunulması için TOBB tarafından devlet nezdinde gerekli çalışmaların
başlatılmasını talep etmekteyiz.
Eleman bulma sıkıntısı ve elemanların iş konusunda bilgi yetersizliği hakkında görüşüldü. Eski
meslek lisesi eğitiminde çok daha kaliteli bir eğitimin olduğu bugünkü meslek eğitiminde eski
kalite yakalanamadığı gibi yeteri kadar meslek lisesi mezunu da bulunmadığı dile getirildi.
Güncel, ekonomik, siyasal, iş ve piyasa konuları istişare edildi.
Doların yükselişi, ticaret savaşları, mevcut dış politika ve çevremizdeki ticari, siyasi, savaşlar ve
toplumsal olaylar KOBİ’leri olumsuz etkileyecektir. Bu konuda bir uzmanın meclis toplantısında
üyelerimizi aydınlatması önerildi.
Ülke olarak kalkınmamızda öncelikli konu katma değerli ürün üretilmesidir. Toplumumuz ve
sanayimiz bu ürünleri üretme konusunda yeterli tecrübe, zekâ, istek ve genç nüfusa sahiptir. Bu
üretimin yapılmasının durdurulması ya da yavaşlatılması yönünde önyargılı yaklaşım, bürokrasi,
eğitim sorunları ve kasıtlı iç ve dış engelleri kaldırmak hükümetlerin öncelikli konuları olması
gerekmektedir.
Bürokraside e-devlet gibi birçok yenilik getirilmesine rağmen işleyişte düşük verimlilik sorunları
devam ettiği dile getirildi.
2018 Yılı Ağustos Ayı Birim Faaliyetleri
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28. Meslek Komitesi (Bina ve Bina Dışı Yapı İnşaatı Sanayi Grubu)
T.C. Kocaeli 1.Asliye Hukuk Mahkemesinden Odamıza gelen emsal ücret tespiti ile ilgili yazı
görüşülerek teknisyen, teknik ressam ve teknikerin alabileceği net ücret hesaplanarak ilgili
mahkemeye gönderildi.
32. Meslek Komitesi (Cam ve Seramik Ürünleri Sanayi Grubu)
Ağustos ayı içerisinde gerçekleştirilen firma ziyaretleri hakkında değerlendirme yapılarak 32.
Meslek grubunda yer alan firmalara ziyaretlerin devam etmesi kararlaştırılmıştır.

Kocaeli Kadın Girişimciler Kurulu

14.08.2018
Finansal Okur Yazarlık Ve Kadınların
Ekonomide Güçlenmesi Semineri

ODA GÖRÜNÜRLÜLÜK VE TANITIM FAALİYETLERİ
Haftalık Oda Gazetası
Odamız programlarının haftalık olarak yer aldığı “Oda Gazetası” Ağustos ayında dört kez
hazırlanarak, Yönetim Kurulu üyeleri, tüm personel ve ilgili kişilerle paylaşılmıştır.
KSO Odavizyon Dergisi
Her ay çıkartılan KSO Odavizyon dergimizin 143. sayısında gündemdeki konulara yer verilerek
Temmuz-Ağustos ayı faaliyetlerimizden 16 adet görsel, 10 adet yazılı bilgi gönderilmiş olup, 1
üyemizin röportajı yayınlanmıştır. Derginin 4.100 adet dağıtımı Türkiye genelinde
gerçekleştirilmiştir.
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Aylık Servis Faaliyetleri
Odamız çalışmalarının aylık olarak yer aldığı “Aylık Servis Faaliyetleri” kitapçığı hazırlanarak Meclis
Üyeleri, Meslek Komitesi Başkanları ile paylaşılmış olup, ayrıca Odamız web sayfasında
yayınlanmıştır.

Basına Gönderilen Bültenler
Odamız aktivite ve faaliyetlerini kamuoyuna duyurmak amacıyla ağustos ayında 6 adet basın
bülteni yerel-ulusal-görsel ve yazılı basına gönderilmiş olup, özetleri aşağıda sunulmuştur.
Konusu

Tarihi

KSO Yönetim Kurulu Başkanı Ayhan Zeytinoğlu Temmuz ayı dış ticaret
rakamlaranı değerlendirdi

02.08.2018

KSO Başkanı Zeytinoğlu “Enflasyonda da normalleşmeye ihtiyaç var”

03.08.2018

KSO Başkanı Zeytinoğlu “Merkez Bankası TL’yi desteklemek için hızlı ve somut
adım atmalı
KSO Başkanı Zeytinoğlu “Haziran ayı sanayi üretiminde ileri teknoloji
ürünlerindeki artış bizleri umutlandırdı”
KSO Başkanı Ayhan Zeytinoğlu Ağustos ayı kapasite kullanım oranlarını
değerlendirdi.
Mevduat hesaplarına vergi düzenlemesi

09.08.2018
16.08.2018
27.08.2018
31.08.2018

Ağustos Ayı Odamız Sosyal Ağlarına Haber Girişleri :
KSO Facebook : 15 /KSO Twitter : 15

Sosyal Medya Görünürlülük


Odamız ağustos ayında 47 kez sosyal medya haberlerinde yer almıştır.



Ağustos ayında Odamız 197 defa internet haberlerinde yer almıştır.

Web Sayfası
Ağustos ayında web sayfamız 2.853 kez ziyaret edilmiştir. (Toplam ziyaret sayısı : 821.947)
Ağustos ayında web sayfasında 42 duyuru, 10 haber girişi yapılmıştır.

2018 Yılı Ağustos Ayı Birim Faaliyetleri
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Basında KSO

2018 YEREL VE ULUSAL YAZILI
BASIN RAKAMLARI (Adet)

Odamız hakkında yazılı, görsel ve sosyal medyada çıkan
haberler düzenli olarak takip edilmiştir ve Yönetim
Kurulu üyelerimiz ile paylaşılmıştır.
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Odamız ağustos ayında 24 kez ulusal, 122 kez yerel
olmak üzere toplam 146 kez yazılı basında yer almıştır.
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YEREL BASIN

ULUSAL BASIN

Ulusal Yazılı Basın Görünürlülük Raporu
TARİH
3.08.2018
11.08.2018
1.08.2018
6.08.2018
8.08.2018
9.08.2018
14.08.2018
1.08.2018
3.08.2018
15.08.2018
18.08.2018
20.08.2018
22.08.2018
8.08.2018
14.08.2018
1.08.2018
8.08.2018
14.08.2018
14.08.2018
15.08.2018
14.08.2018
1.08.2018
12.08.2018
19.08.2018

BASIN
KURULUŞU
Derin Ekonomi
Diriliş Postası
Dünya
Dünya
Dünya
Dünya
Dünya
Hürriyet
Hürses
Hürses
Hürses
Hürses
Hürses
İstanbul Ticaret
Milat
Star
Vatan
Yeni Akit
Yeni Asya
Yeni Asya
Yeni Söz
Yeni Şafak
Yeni Şafak
Yeni Şafak

KONU
İran'a Yaptırımlar Türkiye'yi Etkiler
Doların Yükselmesi İhracatı Arttırdı
İKV Başkanı Zeytinoğlu Güven Tazeledi
Dış Ticaret Açığındaki Gerileme Cari Açığa Olumlu Yansıyacak
Yaptırımlar Türk İş Dünyasını Zora Sokacak
Oda Başkanları Döviz Borçlularına Bankalarıyla Diyalog Öneriyor
İKV Başkanı Zeytinoğlu: Yaptırımlar Karşısında AB Desteği Önemli
İKV'de Zeytinoğlu Yeniden Başkan
İKV Başkanı Zeytinoğlu Güven Tazeledi
ABD Yaptırımları Karşısında AB Desteği Önemli
"AP"deki Bir Grubun Türkiye'ye Desteği Önemli
Teşviklerin de Olumlu Sonuçlarını Göreceğiz
Türkiye Savunma Sanayi Harcamasında 15. Sırada
AB'ye Gümrük Birliği ve Vize Mesajı
Amerika Yaptırımlarına Karşı AB Desteği
İKV'de Başkan Zeytinoğlu
İran Ambargosu Transit Geçmez
AB'nin Desteği Önem Taşıyor
İKV Başkanı Zeytinoğlu: Krizi AB ile Aşalım
AB ve Türkiye'nin Yeniden Yakınlaşması Zorunlu Hale Geldi
ABD Yaptırımları Karşısında AB Desteği Önem Taşıyor
Ayhan Zeytinoğlu Güven Tazeledi
İhracatta Seferberlik Çağrısı Artarak Sürüyor
Kredi Paketi İş Dünyasına Cesaret Verdi

2018 Yılı Ağustos Ayı Birim Faaliyetleri
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ODA GÖRÜNÜRLÜLÜK VE TANITIM FAALİYETLERİ
Görsel Basın
Ağustos ayında Odamız 5 kez yerel, 6 kez ulusal TV
kanallarında yer almıştır.
HABER KANALI
Bloomberg HT
TV 41
Yeni Kocaeli TV

2018 YEREL VE ULUSAL GÖRSEL
BASIN RAKAMLARI (Adet)
18

20
15

HABER SAYISI
6
4
1

10
5

9

7
22

1

8

0

6

44

56

10

0

0

YEREL

ULUSAL

İÇ HİZMETLER ÇALIŞMALARI
Gelen/Giden Evrak ile Gönderilen Posta/Kargo Sayısal Görünümü
01-31 Ağustos 2018 tarihleri arasında Merkez, Çayırova, Dilovası ve Gebze Temsilciliklerimizin
gelen ve giden evrak dağılımı aşağıda görüldüğü gibidir.
Merkez

Çayırova

Dilovası

Gebze

Toplam

Gelen Evrak

197

52

39

94

382

Giden Evrak

349

57

42

140

588

GELEN EVRAK DAĞILIMI (Adet)

GİDEN EVRAK DAĞILIMI (Adet)
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0

0

Adet





2017 Ağustos

2018 Temmuz

2018 Ağustos

470

562

382

Adet

2017 Ağustos

2018 Temmuz

2018 Ağustos

390

881

588

Haziran ayında 2.029 adet faks ve 52.015 adet e-mail üye ve kurumlara gönderilmiştir.
Odanın santral ve faks hizmeti ile tasdik işlemleri gerçekleştirilmiştir. Odamıza gelen ve
giden e-mailler kontrol edilerek, gereği yapılmıştır. 5.167 adet (Odavizyon dergisi dahil)
dokümanın kargo, işlemleri gerçekleştirilmiştir.
Arşiv hizmetleri kapsamında talep edilen evraklar ile arşive kaldırılacak evrakların gereği
yapılmıştır. Odamıza gelen yayınlar tasniflenerek bağışlanmıştır.

Odamızın Salon Tahsisleri
Ağustos ayında Odamız toplantı salonları 9 kez ücretsiz tahsis edilmiştir.
2018 Yılı Ağustos Ayı Birim Faaliyetleri
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BİLGİ İŞLEM ÇALIŞMALARI





Odamız etkinliklerine teknik destek verildi.
Başkanlık makamına bir adet çok fonksiyonlu renkli lazer yazıcı alımı ve kurulumu yapıldı.
Muadil tonerden yıl içinde 18.732 TL tasarruf edilerek Oda bütçesine katkıda bulunuldu.
20. Meslek Komitesi toplantısı komite üyesi Sedat Babalık ev sahipliğinde Gölcük'te
gerçekleştirildi.
Web sitelerimiz için SSL sertifikamız yenilendi.
Çayırova MPLS VPN ve TTNET İnternet sorunu giderildi. Bu sürede yapı yedek hatlar
üzerinden çalıştırıldı.
Altyapı ve GSM hatlarımızın güncellemeleri ile ilgili planlama ve çalışmalar yapıldı. Teklifler
alındı.





ÜYE HİZMETLERİ ÇALIŞMALARI
Üye Kaydı İşlemleri
Ağustos ayında yapılan kayıt işlemleri sonucu üye sayımız (askıda olan üyelerimiz dahil) 2.768’dir.

Yeni Kayıt
Hukuki Statü

Merkez

Çayırova

Dilovası

Gebze

Toplam

Anonim Şirket
Limited Şirket
Şahıs Şirketi
TOPLAM

1
1
2

2
2

3
1
4

2
2
4

7
4
1
12

Ağustos ayında 3 üyemiz ilgili yönetmelik gereği Oda aidatlarının tamamını ödediğinden, ilgili
meslek gruplarına intikalleri yapılmıştır.

Kayıt Silme
Ağustos ayında, 2 adet anonim şirketin, 2 adet limited şirketin kaydı silinmişir. Üye kayıt,
istihbarat ve kayıt silme faaliyetlerinin sayısal genel görünümü;
İstihbaratı Yapılan
Firma Sayısı

Kaydı Yapılan
Firma Sayısı

Kaydı Silinen
Firma Sayısı

Askıda Olan Firma
Sayısı

-

12

14

394

Toplam Aktif Üye
Sayısı
2374

KAYDI YAPILAN TOPLAM ÜYE SAYISI VE HEDEF
300
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195

200
150

ÜYE KAYITLARININ GEÇMİŞ DÖNEMLE
KARŞILAŞTIRILMASI
30

100
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25

0

20

16
12

15

Hedef

Ocak-Ağustos 2018
Üye Kaydı

Gebze

85

57

10

Dilovası

65

42

5

Çayırova

40

41

Merkez

60

55

0
Adet

2017 Ağustos

2018 Temmuz

2018 Ağustos

27

16

12

2018 Yılı Ağustos Ayı Birim Faaliyetleri

16

BELGE HİZMETLERİ VE TEMSİLCİLİK ÇALIŞMALARI
Tanzim Edilen Kapasite Raporları
Ağustos ayında Belge Servisi, Merkez tarafından
13 adet, Çayırova Temsilciliği tarafından 14 adet,
Dilovası Temsilciliği tarafından 8 adet, Gebze
Temsilcilği tarafından 17 adet olmak üzere;
toplam 52 adet Kapasite Raporu tanzim
edilmiştir.

KAPASİTE RAPORLARI (Adet)
100

85

77

75

52

50
25
0

2017 Ağustos

2018 Temmuz

2018 Ağustos

Gebze Temsilciliği

28

17

17

Dilovası Temsilciliği

13

12

8

Çayırova Temsilciliği

23

17

14

Merkez

21

31

13

Kapasite Raporları Suret Tasdik İşlemleri
KAPASİTE SURET TASDİĞİ (Adet)

Ağustos ayında Belge Servisi, Merkez tarafından
35 sayfa, Çayırova temsilciliği tarafından 463
sayfa, Dilovası Temsilciliği tarafından 261 sayfa
ve Gebze Temsilciliği tarafından 203 sayfa olmak
üzere; toplam 962 sayfa Kapasite Raporu Suret
Tasdik İşlemleri yapılmıştır.

2000
1453

1500

1413
1171

1000
500

0

2017 Haziran

2018 Mayıs

2018 Haziran

Gebze Temsilciliği

359

333

209

Dilovası Temsilciliği

326

44

256

Çayırova Temsilciliği

693

604

591

Merkez

75

432

115

Çeşitli Konularda Tanzim Edilen Ekspertiz Raporları
ÇEŞİTLİ BELGELER (Adet)

Ağustos ayında Belge Servisi, Merkez tarafından
35 adet, Çayırova Temsilciliği tarafından 40
adet, Dilovası Temsilciliği tarafından 21 adet ve
Gebze Temsilciliği tarafından 74 adet olmak
üzere;
firmaların talepleri üzerine çeşitli
konularda toplam 170 adet belge/ekspertiz
raporu tanzim edilerek ilgililere verilmiştir.

300
250
200
150
100
50
0

241

170

165

2017 Ağustos

2018 Temmuz

2018 Ağustos

Gebze Temsilciliği

68

105

74

Dilovası Temsilciliği

27

23

21

Çayırova Temsilciliği

28

60

40

Merkez

42

53

35
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BELGE HİZMETLERİ VE TEMSİLCİLİK ÇALIŞMALARI
Onaylanan Dolaşım Belgeleri :
Ağustos ayında Belge Servisi, Merkez tarafından 651 adet, Çayırova temsilciliği tarafından 44
adet, Dilovası Temsilciliği tarafından 569 adet ve Gebze Temsilciliği tarafından 810 adet olmak
üzere; toplam 2074 adet ATR, EUR1, Form ABC, Form A onaylanmışolup, aylık onay miktarları
aşağıda sunulmuştur.

Belge Çeşitleri
ATR Dolaşım Belgesi
Eur1 Dol. Sertifikası
Eur-Med Dolaşım Sertifikası
Form ABC (Menşe Şah.)
Form A(Özel Menşe Şah.)
TOPLAM

Dilovası
Temsilciliği
500
32
2
25
10

Çayırova
Temsilciliği
25
7

Gebze
Temsilciliği
730
67

12

13

407
55

569

44

810

651

Merkez
189

DOLAŞIM BELGELERİ (Adet)
3500
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0

3301
2074

1681

2017 Ağustos

2018 Temmuz

2018 Ağustos

Gebze Temsilciliği

153

1200

810

Dilovası Temsilciliği

506

1245

569

Çayırova Temsilciliği

37

13

44

Merkez

985

843

651

*Uluslarararası dış ticarette kullanılan belgelerin boş form satışlarına ağustos ayında da devam
edilmiştir.
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