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[Başkan’dan mektup ►

Stratejik anlayış, esnek ve dinamik yöntemler gerekli....

KSO Yönetim Kurulu Başkanı Zeytinoğlu

Dünyadaki ticaret savaşlarından
çıkacak fırsatları kullanmalıyız

K

SO Yönetim Kurulu Başkanı Ayhan Zeytinoğlu ABD Başkanı
Trump’un çeşitli ülkelere ek ithalat vergileri getirmesiyle başlayan küresel ticaret savaşlarının iyi izlenmesi
ve çıkacak fırsatların iyi değerlendirilmesi gerektiğini söyledi.
Bu amaçla yeni stratejiler üretilmesi
gerektiğine dikkat çeken Ayhan Zeytinoğlu, mücadelenin odağında ABD ve
karşısında yer alan Çin, Rusya Federasyonu ve Almanya’nın yer aldığını
söyledi.
ABD’nin Çin’e misilleme amaçlı 200
milyar dolarlık ek vergisiyle ticaret savaşlarının daha da hızlanacağı bir sürecin başladığına dikkat çeken Ayhan
Zeytinoğlu, ABD’nin ve karşılığında
diğer ülkelerin getirdiği ek vergilerin
küresel rekabette ülkelerin rekabet
avantajı sıralamasını bozucu etkiler
yarattığına işaret etti.
Ayhan Zeytinoğlu; dengelerin yeniden kurulduğunu ifade ederek bu
ortamda Türkiye’nin bazı ürünlerinin
küresel rekabette avantajlı konuma
geçebileceğini, çeşitli ürünlerde ortaya
çıkacak açığı karşılanabileceğini vurgulayarak: “İhracat politikalarımızda esnek
ve dinamik yöntemler geliştirmeliyiz.”
şeklinde konuştu.
-Belirsizlik ortamı kalktı
Türkiye’nin yaşadığı belirsizlik ortamının seçimlerle kalktığını söyleyen Ayhan Zeytinoğlu, artık Cumhurbaşkanlığı
sistemine geçildiğini, üretim ve ihracat
ekseninde güçlü bir Türkiye için seferber olmak gerektiğini söyledi.
“24 Haziran’da Cumhurbaşkanlığı
ve 27. Dönem Milletvekilliği seçimlerini
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-Şehitlerimizi rahmetle
anıyoruz
“İkinci yılını geride bıraktığımız 15 Temmuz hain darbe girişimini buradan bir kez daha
lanetliyorum. Şehitlerimizi ve
gazilerimizi rahmetle ve hayırla
yad ediyorum.“ diyen Ayhan Zeytinoğlu; “Ekonomimizde yapısal
reformlar kesintisiz sürdükçe,
yatırım ortamını iyileştirmek
için gerekli hukuki düzenlemeler yapıldıkça, 15 Temmuz’un iş
dünyamıza olan olumsuz etkilerinin giderek kaybolacağına inanıyoruz.” şeklinde konuştu.

mın çoğu Avrupa’dan geliyor. Yüzümüzü
tekrar Avrupa Birliği’ne dönerek yatırımı
çekme noktasında çaba sarf etmeliyiz.”
şeklinde konuşan Ayhan Zeytinoğlu:
“Diğer taraftan; OHAL’in önümüzdeki
kısa dönemde kalkmasıyla ekonomide
önemli fırsatlar yakalanacağına inanıyoruz. OHAL’in kalkması karşılığında
Gümrük Birliğinin güncellenmesi ve vize
serbestisinin konuşulabilmesi için elimize yeni kozlar geçmiş olacak.“ dedi.

-Brexit’ten geri dönüş mü?
Küresel siyasi gelişmelerle ilgili kısa
bir değerlendirme yapan Ayhan Zeytinoğlu şunları söyledi:
“Söz Avrupa Birliği’ne gelmişken;
Brexit Bakanı David Davis’in istifasının
ardından Boris Johnson’ın da Dışişleri
Bakanlığı görevinden ayrılması bizleri
tamamladık. Geçtiğimiz hafta resmen şaşırttı. ‘Acaba İngiltere Brexit’den geri
yeni Cumhurbaşkanlığı sistemine geçtik mi dönüyor?’ diye düşündürüyor.
ve yeni kabine açıklandı. Ülkemiz ve milAB Daimi Temsilcisi Faruk Kaymakletimiz için hayırlı olmasını diliyoruz.
çı, Sofya’da; yüzde 1 ihtimal de olma
Brexit’in olmayacağını söylemişti.
-Güçlü Türkiye seferberliği
Artık önümüzde belirsizliklerin orta-ABD dolaylı vergiyi keşfetti
dan kalktığı bir dönem var. Yabancı serBiliyorsunuz ABD yeni yılda bir vergi
mayenin de katkısıyla, üretim ve ihracat düzenlemesini devreye soktu. Amerika
ekseninde güçlü bir Türkiye için seferber kendisiyle ticarette açık verdiği ülkelere
olmamız gerekiyor.
karşı gümrük oranlarını artırıyor, vergi
Yeni kurulan Hükümetten bir an önce koyuyor. Bugüne kadar kârdan vergi
yabancı sermayeli yatırımların ülkemize alan ABD, dolaylı vergiyi keşfetti. Aslınçekilme noktasında güçlü hamleler bek- da ABD dolaylı vergileri artırarak kendiliyoruz.” şeklinde konuşan Ayhan Zeyti- ne finansman sağlıyor. Dış ticaret açığınoğlu yatırım eksikliğinin giderilmesi nı bu şekilde gidermeye çalışıyor.
için Avrupa Birliği fırsatının kullanılması
ABD’nin 2017 yılı dış ticaret açığı 863
gerektiğine dikkat çekti.
milyar dolara ulaşmıştı. Çin’le olan dış
ticaret açığı ise 395,5 milyar dolar oldu.
-En büyük eksik yatırım
Bu kapsamda geçtiğimiz hafta yüzde
“En büyük eksiğimiz yatırım. Yatırı- 10 gümrük vergisi getireceği 200 milyar

dolarlık Çin menşeli ürünlerin listesini açıkladı. Tabii Çin’in
yapacağı misilleme ancak farklı siyasi hamlelerle olabilir.
Örneğin; dolardan kaçarak.
-AB ne yapacak?
Dünya ticaret savaşına doğru gidiyoruz. ABD, Çin’den
sonra en büyük dış ticaret açığını Avrupa Birliği’ne veriyor;
174 milyar dolar. Bunun da 67 milyar doları Almanya’ya.
Böyle olunca, ABD NATO zirvesinde Almanya’ya “Doğalgazı Rusya’dan alma, ben vereyim.” dedi. Tabi Almanya Rusya’dan doğalgaz almaz ise Rusya nasıl bir tutum
izler, bilemiyoruz.
Bu durumda ABD sıvılaştırılmış kaya gazı maliyeti
daha yüksek olacağı varsayımına göre, Rusya doğalgaz
fiyatlarını yükseltebilir. Biz de bundan olumsuz etkileneceğiz demektir.
-Makro ekonomik gelişmeler
Başkan Zeytinoğlu Türkiye’nin makro ekonomik gelişmelerine ilişkin değerlendirmelerde de bulundu:
Haziran ayında; ihracat yüzde 1.2 gerileyerek 12,9 milyar dolar, ithalat yüzde 3.6 gerileyerek 18,5 milyar dolar
oldu. Dış ticaret rakamlarındaki bu gerilemenin geçici olmasını temenni ediyoruz. Yeni başkanlık sistemiyle ekonomimizde canlanma bekliyoruz.
Yılın ilk yarısında ise; ihracat yüzde 6.3 artışla 82,3
milyar dolar, ithalat yüzde 13.5 artışla 122,9 milyar dolar
oldu.
-Enflasyon yükselişte
Mayıs ayında TÜFE aylık bazda yüzde 2,61, 5 aylık dönemde yüzde 15,39 oldu. ÜFE ise aylık bazda yüzde 3,03
artarken 5 aylık dönemde yüzde 23,71 oldu.
Enflasyonun bu yükselişindeki ana etken döviz kurlarındaki artış. ÜFE’deki yüksek artış döviz kurundan kaynaklanan maliyet artışından olduğu için üretim maliyetlerini yukarı itiyor. Göründüğü kadarıyla ÜFE’deki yükseliş
TÜFE’yi yukarı çekmeye devam edecek. Bu arada dış konjonktür de enflasyonu yükseltmeye neden oluyor. Maalesef enflasyonda yaz aylarında beklenen düşüşü göremeyeceğiz.
-İthalatta sıfır gümrüklü mallar
Diğer taraftan 1 Temmuz’dan itibaren ülkemizde üretimi bulunmayan bazı ürünlerin yer aldığı 1882 adet ham
maddede gümrük vergileri sıfırlandı. Bu uygulamayla ihracatçılarımızın ham madde maliyetleri düşecek ve büyük
rekabet avantajı elde edecekler. Bunun da enflasyonla
mücadeleye katkı sağlamasını bekliyoruz. Enflasyonu düşürmediğimiz sürece ekonomide kalıcı bir iyileşme ve sürdürülebilir yüksek büyüme yakalamamız mümkün değil.
-Cari açık sorunu
Mayıs ayında aylık cari açık 5,89 milyar dolar, 5 aylık
cari açık 27,7 milyar dolar, yıllık cari açık ise 57,6 milyar dolar olarak gerçekleşti.
Doğrudan yatırımlardaki girişler
de sınırlı kaldı. Yılın
ilk beş ayında geçen
yıla kıyasla ne yazık ki
gerileme var.

Haziran ayında; döviz kurlarındaki artış ile ithalatın hız
kesmesi sonucu dış ticaret açığındaki azalmayla ve turizm
gelirlerindeki artıştan dolayı cari açıkta azalmayı bekleyebiliriz.
Yüksek cari açık beraberinde yüksek döviz kuru, enflasyon ve faiz gibi birçok olumsuzluğu beraberinde getiriyor. Hazine ve Maliye Bakanı Sayın Albayrak önceliğin cari
açık sorununu ele almak olacağını açıklayarak ekonomiye
olumlu sinyal verdi.
-Fortune 500’de 19 temsilci
Türkiye’de imalat, ticaret, hizmet ve inşaat sektörlerini kapsayan ve en büyük 500 şirketini belirleyen Fortune 500, geçen hafta Türkiye sonuçlarını açıkladı. İlk 100
içinde, 19 firmamız var. Bu firmaların net satışları, ilk 100
şirketin toplam net satışlarının yüzde 28’ini oluşturuyor.
İlk on içerisinde beş firmamızın yer aldığını memnuniyetle görüyoruz.
*Türkiye Petrol Rafinerileri A.Ş.
*Petrol Ofisi A.Ş.
*Opet Petrolcülük A.Ş.
*Ford Otomotiv Sanayi A.Ş.
*Shell & Turcas Petrol A.Ş. Buradan tüm firmalarımızı
kutluyoruz.
-Üniversite sanayi işbirliği
Diğer taraftan; üniversite eğitimindeki niteliğin, sektör
işbirliği ile yani: üniversite-sanayi işbirliği ile gelişebileceğini düşünüyoruz.
Türkiye’nin vites atlaması için henüz istenen düzeyde olmayan güçlü bir üniversite-sanayi işbirliğine ihtiyacı
olduğunu biliyoruz.
Geleneksel
üretim
yöntemlerimizle, rekabet
etmemiz mümkün değil.
Yapmamız gereken; ArGe, inovasyon, tasarım ve markalaşmayı
ön plana çıkarmak ve
bu süreçlere hızla
adapte
olmaktır.
Ar-Ge yapabilmenin yolu da güçlü bir
eğitim sisteminden geçiyor.
Bu nedenle;
üniversite-sanayi
işbirliği
kültürünü
oluşturmamız gerektiğine inanıyoruz.
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Türkiye-KKTC arasında Ticaret Odası
Forumu protokolu imzalandı

Kıbrıs Türk ekonomisini güçlendirecek ve daha
fazla yatırım yapılmasına
imkan sağlayacak ekonomik reformların önemli
olduğuna da inandığını
söyleyen Hisarcıklıoğlu,
“Biz Türk iş dünyası olarak
bugüne kadar olduğu gibi
bundan sonra da Kıbrıslı
Türklerin yanında olacağız” şeklinde konuştu.
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Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği
(TOBB) Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu,
Türk iş dünyası olarak bugüne kadar
olduğu gibi bundan sonra da Kıbrıslı
Türklerin yanında olacaklarını söyledi.
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin
(KKTC) başkenti Lefkoşa’da Kıbrıs Türk
Ticaret Odası (KTTO) ile Türkiye Odalar
ve Borsalar Birliği (TOBB) tarafından
“Türkiye-KKTC İktisadi İlişkiler” konulu
toplantı gerçekleştirildi.
TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu burada
yaptığı konuşmada, KKTC hükümetinin
iş dünyasına, ekonomiye ne kadar öncelik verdiğinin en somut göstergesinin
bugünkü toplantıya katılım olduğunu
belirterek, “Ekonomi, ticaret, turizm,
eğitim, yatırım elbette çok önemli ama
en önemlisi bizim kardeşliğimizdir, sizler bizim her alanda hem ortağımız hem
kardeşlerimizsiniz. Kuzey Kıbrıs bizim
göz bebeğimiz” dedi.
İki ülkeyi birbirine bağlayan bir dizi
etken olduğunu, bu hissiyatla iktisadi bağları güçlendirecek potansiyelin
olduğunu da çok iyi bildiğini söyleyen
Hisarcıklıoğlu, Türk iş dünyası olarak
Kıbrıslı Türklerin zenginleşmesini istediklerini, Kıbrıslı Türklere haksız yere

uygulanan izolasyonların bunu yavaşlattığını da çok iyi bildiklerini vurguladı.
Kıbrıslı Türklerin çalışkanlığı ve azmi
sayesine zenginleşme sürecinin devam
edeceğini dile getiren Hisarcıklıoğlu,
“Kıbrıs Türk halkının zenginleşmesinin
çözüm çabalarına sağlayacağı katkının
da farkındayız” dedi.
- Kıbrıslı Türklerin yanında olacağız
Kıbrıs Türk ekonomisini güçlendirecek ve daha fazla yatırım yapılmasına
imkan sağlayacak ekonomik reformların önemli olduğuna da inandığını
söyleyen Hisarcıklıoğlu, “Biz Türk iş
dünyası olarak bugüne kadar olduğu
gibi bundan sonra da Kıbrıslı Türklerin
yanında olacağız” şeklinde konuştu.
Hisarcıklıoğlu, KKTC menfaatlerinin
göz ardı edilmeksizin adil ve kalıcı çözüm sürecini her zaman desteklediklerini ve buna devam edeceklerine işaret
ederek, doğrudan yabancı yatırımların
ekonomik kalkınma için hayati önemi
olduğunu belirtti.
Yatırım için KKTC’de uygun iklimin yaratılması gerektiğine işaret
eden Hisarcıklıoğlu, geçmişte bu
konuyla ilgili hükümet yetkililerine ve

Cumhurbaşkanı’na Türkiye olarak
tecrübelerini aktardıklarını, 2002’de
kurdukları Yabancı Yatırımcı Danışma
Konseyinin benzerini burada da uygulamayı önerdiklerini söyledi.
Hisarcıklıoğlu, geçmişte Lefkoşa
Ekonomik Forumunu kurduklarını,
Türkiye ve Yunanistan Odalar ve
Borsalar Birlikleriyle Kıbrıs Türk ve
Rum Ticaret odaları olarak 3 sefer
bir araya geldiklerini ve ticari anlaşmazlıklara tahkim kurma gibi çözüme
destek verecek adımlar atmak istediklerini ancak sonuca ulaşamadıklarını
anlattı.
- “Türkiye Cumhuriyeti’ne çok
ihtiyaç var”
KKTC Başbakan Tufan Erhürman
da kendisinden önceki konuşmacıların
Kıbrıs sorununu anarak konuşmalarını
yürüttüklerini, kendisinin ise konuşmasını “statüko” kelimesi üzerinde
kurmak istediğini kaydetti.
Kıbrıs Türk halkının sosyal ve
ekonomik anlamda arzu ettiği noktaya
gelememesinin ve statükonun bir de
psikolojik sonuç yarattığını kaydeden
Erhürman, bunun özgüven sorunu
olduğunu, bu sorunu hep birlikte
aşmakla yükümlü olduklarını, halk olmanın en temel psikolojik birleşeninin
“bu işi yapabiliriz” duygusuna sahip
olmaları olduğunu kaydetti.
Başbakan Erhürman, bu duyguya
sahip olmanın ancak başarı hikayeleri üretilmesiyle mümkün olduğunu
ifade ederek, “Kıbrıslı Türkler, şunu da
yapabilir, bunu da başarabilir” duygusunu halkta yaratmak istediklerini
vurguladı.

Bunun için Türkiye Cumhuriyeti’ne
çok ihtiyaç duyulduğunu kaydeden
Erhürman, “Türkiye, KKTC’nin dünyaya
açılan dev bir penceresidir. Bu KKTC
için büyük bir şanstır.” dedi.
- KKTC uzun yıllardan beri haksız
ve hukuksuz ambargolar altında
kaldı
KTTO Başkanı Turgaz Deniz ise
KKTC’nin uzun yıllardan beri haksız ve
hukuksuz ambargolar altında tutulduğunu belirterek, “Kıbrıs sorunu diye
isimlendirilen sorun, sanki Kıbrıslı
Türklerin çıkardığı bir sorunmuş
gibi, bu sorununun bedeli Kıbrıs Türk
halkına ödettirilmeye; Kıbrıs Türk
halkı bu ambargo altında yaşatılırken
Kıbrıs’taki temel haklarından vazgeçirilmeye çalışılmaktadır” şeklinde
konuştu.
Deniz, Kıbrıs Türk Ticaret Odası’nın,
Kıbrıs sorununun sadece Kıbrıs Türk
halkı için değil, aslında bütün bölge
halkları için çeşitli bedelleri olduğuna
inandığını ve bu sorunun çözümlenmesi için katkı koymaya çalıştıklarını
ifade etti.
Türkiye’nin, KKTC’nin başlıca ticaret ortağı olduğunu vurgulayan Deniz,
2017 yılında Ercan’dan giriş yapan 1
milyon 734 bin yolcunun 1 milyon 324
bininin Türkiye vatandaşı olduğunu
belirtti.
Toplantı sonrasında TOBB Başkanı
Rıfat Hisarcıklıoğlu ve KTTO Başkanı
Deniz, “Türkiye-KKTC Ticaret Odası
Forumu” kurulmasına yönelik protokolü imzaladı.
İmzalanan protokol ile forum kurulmasının yanı sıra ortak menfaatin

bulunduğu ticari ve ekonomik konularda diyaloğu artırmak, iki-taraflı
ve çok-taraflı ticaret ve yatırımları
kolaylaştırmak ve iki ülke arasında
ticaret, yatırım ve finansal akışlarda
genişlemeyi teşvik amaçlanıyor.
Protokol kapsamında kapsamlı
ticaret ve yatırımı kolaylaştırma mekanizmaları oluşturma, bilgi paylaşımı, eğitim programları, teknik heyet
ziyaretler ve konferanslar düzenlenmesi, ortak projelerin uygulanması
ve ortak faaliyetlerin geliştirilmesi
öngörülüyor.
Toplantıya, KKTC Başbakanı Tufan
Erhürman, Ekonomi ve Enerji Bakanı
Özdil Nami, Ulaştırma Bakanı Tolga
Atakan ve Türkiye’nin Lefkoşa Büyükelçisi Derya Kanbay, Türkiye Odalar
ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı M.
Rifat Hisarcıklıoğlu, Kıbrıs Türk Ticaret
Odası (KTTO) Başkanı Turgay Deniz,
Türkiye – AB Karma İstişare Komitesi (KİK)Türkiye Kanadı’nı oluşturan;
HAK- İşçi Sendikaları Konfederasyonu
(HAK-İŞ) Genel Başkanı Mahmut Arslan, Memur Sendikaları Konfederasyonu (MEMUR-SEN) Genel Başkanı Ali
Yalçın, Türkiye Esnaf ve Sanatkârları
Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı
Bendevi Palandöken, Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (TÜRK-İŞ)
Genel Başkanı Ergün Atalay, Türkiye
İşveren Sendikaları Konfederasyonu
(TİSK) İcra Kurulu Üyesi Erhan Polat,
Türkiye Kamu Çalışanları Sendikaları
Konfederasyonu (Türkiye KAMU-SEN)
Genel Başkanı Önder Kahveci ile TOBB
Yönetim Kurulu Sayman Üyesi Faik
Yavuz ve TEPAV Direktörü Prof. Dr.
Güven Sak ve ilgili yetkililer katıldı.
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Türkiye Dış Ticaret Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Hayrettin Çaycı:

Türkiye’nin dış ticaret açığına bir bakış

“Ülkemizin de ekonomisinde

en önemli sorun dış ticaret açığı
vermesidir. Ülkemizde üretimi olmayan, ithalatı zorunlu sanayi ve
toplumun ihtiyacı olan ham petrol
ve doğal gaz sanayinin hammaddesini teşkil eden hammadde ve
yan mamüllerin ithal edildiği ülkelerin dış ticaret dengesinin, ülkemiz
aleyhine olması kaçınılmaz bir durumdur.
Zira ülkemizde kurulu sanayinin
ana girdisini teşkil eden bu ürünleri ithal etmezsek, ülke ihtiyacı için
elzem olan bu hammaddelerin nihai
ürünlerini ithal ederek daha fazla
döviz ödememiz gerekir.
Bu noktadan hareketle hammadde
ithal etmek zorunda olduğumuz ülkelerle dış ticaret açığı vermemiz kaçınılmazdır. Ancak böyle zorunluğun
olmadığı bazı ülkelerle ticaret açığımızın kapatılması gerekmez mi?”

D

ünya ülkeleri içinde ekonomi devi ABD,
dış ticaret açığını asgariye düşürmek için
ticaret yaptığı pek çok ülkeye uluslararası ticarete koyduğu ek vergilerle ülke ekonomisini
koruma altına almaya çalışıyor. Zira ABD ekonomisinin de en çarpık yönü sürekli cari açık vermesidir.
ABD hem dünyanın en büyük cari açığını veren
hem de hiç “yabancı paralı dış borcu” olmayan tek
ülke olmasına rağmen bu açığı kapatmayı zorunlu
görmektedir.
Bugün için ABD hem cari açığı daraltmak, hem
de yerli üretimi teşvik ederek işsizliği azaltmak için
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ithalata ek gümrük vergisi
seviyelerine düşecektir.
getirmektedir.
5. İngiltere, Hollanda gibi ileri
Ülkemizin de ekonomisinBatı Avrupa ülkeleri karşısında
de en önemli sorun dış ticaret
dış ticaret fazlasının oluşması
açığı vermesidir. Ülkemizde
diğer Avrupa ülkelerinde de
üretimi olmayan, ithalatı
neden olmasın tezini desteklezorunlu sanayi ve
mektedir.
toplumun ihtiyacı
6. BAE’nin %165’lere
Dış ticaret açığımızın yalnız başına
olan ham petrol ve
varan ticaret fazlasının
%26,63’ünü oluşturan, Çin dış ticaretinin Hindistan, Malezya, Vietdoğal gaz sanayinin
hammaddesini teşkil
çok detaylarına inilerek incelenmesi ve
nam ve Çek Cumhuriyeti
eden hammadde ve
gerekirse ABD’nin uyguladığı gibi Çin ürün- gibi ülkelerde de neden
yan mamüllerin ithal
olmayışı, konuyu derinlelerine ek gümrük vergisi getirilmelidir.
edildiği ülkelerin dış
mesine irdeleme zorunticaret dengesinin,
luluğu doğurmaktadır.
ülkemiz aleyhine
7. Dış ticaret açıolması kaçınılmaz bir
ğımızın yalnız başına
durumdur.
%26,63’ünü oluşturan,
İspanya, Belçika ülkemizdeki sanayi
Zira ülkemizde kurulu sanayinin
Çin
dış
ticaretinin
çok detaylarına
kuruluşlarının önemli yatırımlarına
ana girdisini teşkil eden bu ürüninilerek
incelenmesi
ve gerekirse
makine teçhizatı veren gelişmiş
leri ithal etmezsek, ülke ihtiyacı
ABD’nin
uyguladığı
gibi
Çin ürünleriülkelerdir.
için elzem olan bu hammaddelerin
ne
ek
gümrük
vergisi
getirilmelidir.
Buna rağmen ihracatın, ithalatı
nihai ürünlerini ithal ederek daha
Türktrade olarak yukarıdaki
karşılama oranı ortalama %75fazla döviz ödememiz gerekir. Bu
sorunların
irdelenmesi, çözüm yön80 seviyelerindedir. Bu da bugün
noktadan hareketle hammadde
temlerinin
geliştirilmesi,
dış ticaret
için Türkiye’de arzuladığımız bir
ithal etmek zorunda olduğumuz
açığının
asgariye
düşürülmesi
için
seviyedir. Zira tüm ülkelerle ihraülkelerle dış ticaret açığı vermemiz
her
türlü
fedakarlığa
çalışmaya
hacatın ithalatı karşılama oranı %80
kaçınılmazdır. Ancak böyle zorunlu- olabilse dış ticaret açığı 30 milyar
zır olduğumuzun bilinmesini isteriz.
ğun olmadığı bazı ülkelerle ticaret
açığımızın kapatılması gerekmez
mi?
2017 YILI SONU İTİBARİYLA Değer: Bin ABD Doları
2017 yılı sonu itibariyle önemli
miktarda dış ticaret açığı verdiğiÜLKELER
İTHALAT
İHRACAT KARŞILAMA FARK
miz aşağıdaki listeye bir göz atacak
ORANI
(+veya-)
					
olursak; ithalatımızdaki ilk 20 ülke1. ÇİN
23.370.849
2.936.041
12,56
-20.434.808
nin dış ticaretimizdeki rolünü daha
2. ALMANYA
21.302.140
15.124.631
71,00
- 6.177.509
iyi anlamış olacağız:
3. RUSYA
19.513.833
2.735.484
14,00
-16.778.349
Buradan anlaşılıyor ki ilk 20 ülke
4. ABD
11.947.281
8.654.991
72,50
- 3.292.290
dışında kalan diğer ülkelerde dış
5. İTALYA
11.306.925
8.475.525
75,00
- 2.831.400
ticaret açığı değil dış ticaret fazlası
vardır.
6. FRANSA
8.070.987
6.585.878
81,6
- 1.485.109
Yukarıdaki ilk 20 ülkenin irde7. İRAN
7.402.170
3.259.995
44,00
- 4.142.175
lenmesinden şu sonuçları çıkarmak
8. ISVİÇRE
6.890.907
887.975
12,88
- 6.002.932
mümkündür:
9. GÜNEY KORE
6.608.894
584.689
8,84
- 6.024.205
1. 2017 yılında tüm ülkelerle dış
10. İNGİLTERE
6.548.714
9.608.082
147
+ 3.059.368
ticarette ihracatın ithalatı karşıla11.
İSPANYA
6.373.036
6.307.792
99
- 65.244
ma oranı %67,1 iken ilk 20 ülkede
12. HİNDİSTAN
6.216.758
758.604
12,2
- 5.458.154
bu oran %52,6’ya düşmekte, tüm
ülkelerin dış ticaret açığından fazla
13. BAE
5.546.932
9.183.685
165,5
+ 3.636.753
olmaktadır.
14. JAPONYA
4.281.638
411.758
9,6
- 3.869.880
2. Ham petrol ve doğal gaz te15. HOLLANDA
3.747.588
3.862.848
103
+115.260
min edilen Rusya, İran gibi ülkelerle
16. BELÇİKA
3.728.849
3.157.087
84,6
- 571.762
dış ticaret açığı izah edilebilir bir
17.
POLONYA
3.445.936
3.071.982
89,1
- 373.954
tablo sergilemektedir.
18. MALEZYA
3.138.562
286.275
9,12
- 2.852.287
3. Çin, İsviçre, Güney Kore, Hindistan, Japonya, Malezya, Vietnam,
19. VIETNAM
3.048.086
237.346
7,78
- 2.810.740
Çek Cumhuriyeti ile toplam ticaret
20. ÇEK CUMH.
2.828.163
907.938
32,1
- 1.920.225
açığı 49.373.231.000 $ olup, 2017
TOPLAM
165.417.248
87.038.606
- 85.091.023
yılı toplam dış ticaret açığının
Toplam içindeki yüzdesi
%70,75
%55,42
Fazla
+ 6.811.381
%64,34’ünü oluşturmaktadır. Bu
Açık
-78.279.642
üzerinde durulması gereken ve çö2017
yılındaki
toplam
dış
-76.736.311
233.797.921
56.782.257
67,1
züm bekleyen önemli bir sorundur.
ticaret açığı
4. Almanya, ABD, İtalya, Fransa,

“
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Kurucu ve Onursal Başkanı

Bedrettin Dalan
İSTEK Vakfı ve Yeditepe
Üniversitesi’ni anlattı

Kökeninde saygı, sevgi ve özveri olan
İSTEK ailesinin fikir babası, önderi Atatürk’
tür. Evlatları O’nun izindedirler, dolayısıyla
O’nun Türk ulusunda belirlediği ve beklediği özellikleri taşırlar. Çünkü, Atatürk demek akıl demektir. Üretkenliğini ve çağlar
ötesi kişiliğini en iyi biçimde yansıtan devrimlerinin içinde en önemlilerinden birisi
de eğitim devrimidir.
Eğitim ciddi ve kutsal bir iştir. Eğitimde
Ulu Önder Atatürk’ün ifade ettiği gibi aklı
hür, vicdanı hür, irfanı hür nesiller yetiştirme mecburiyeti vardır. Biz İSTEK Vakfı ve
Yeditepe Üniversitesini bu amaçla kurduk.
İyi bir gelecek, gençlerimizin kendilerini
tanıyarak yapacakları doğru tercihlerle
şekillenebilir. Bu süreçlerin en kritik dönemeçlerinden birisi de meslek ve üniversite
seçimidir.
Dünya aynı yerde durmuyor. Daima
yeni fikirler üretiliyor. Her düşüncenin bir
üst düşüncesi üretilmek zorunda. Üretilmiyorsa, insanlık yerinde sayıyor demektir.
Dünyamız, tarım ve sanayi devrimlerinden sonra, “bilgi çağı” olarak adlandırılan yeni bir çağı yaşamaktadır. Küreselleşme kavramı sınırları ortadan kaldırmış,
tüm piyasaları birleştirmiş ve rekabeti
bölgesel boyuttan evrensel boyuta çıkarmıştır.
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Yeditepe, çok barışçıl bir üniversitedir. Kampus şartlarımız
Türkiye’de hiçbir üniversitede yoktur. Burası Selçuklu
Külliyesi’nin postmodern şeklidir. Felsefesi, kimliği olan bir
kampustur, kendi köklerimizi
ifade eder. Gelişme ve refaha
ulaşmakta Yüce Önderimiz
Atatürk’ün ilkeleri ve bilimin
aydınlatıcı ışığı en etkili yoldur.
Bilginin çok fazla ve yaygın olduğu bu
ortamda kişi, kurum ve ulusların hayatta
kalmaları ve başarılı olmalarının iki temel
ilkesi vardır: Bilgi edinmek ve iletişim teknolojileri vasıtasıyla bilgiyi etkin bir şekilde kullanarak paylaşmak. İletişimin etkin
olabilmesi için ise, en az bir yabancı dilin
tercihen İngilizce’nin çok iyi şekilde bilinmesi zorunluluk olmuştur.
Gelişmiş ülkelerin Gayri Safi Milli Hasılasında servis sektörünün giderek artan
bir payı vardır. Dolayısıyla klasik eğitimin
yanı sıra gümrük, lojistik, reklamcılık, turizm, havacılık, gayrimenkul gibi sektörlerde yeni cazip iş alanları ve olanakları
doğmaktadır.

Üniversitemizde öğrencilerimizi çağdaş bir yaklaşımla eğitebilmek, sürekli
değişmekte olan çevremizde ve iş hayatında başarılı olabilmeleri için gerekli tüm
yetenekleri kazandırmak hedef alınmıştır.
Öğrenciler; İngilizce ve diğer diller,
en yeni bilgisayar uygulamaları, Avrupa,
Amerika ve Uzakdoğu Üniversiteleri ile
750’nin üzerinde uluslararası işbirliği anlaşması, en son teknoloji ile donatılmış
araştırma ve eğitim laboratuvarları ile;
öğrenmenin yanı sıra; akademik dünyanın
ve iş dünyasının uzman profesyonellerinden gerekli tüm bilgi ve yetiyi kazanmaktadırlar.
İSTEK
Okulları
ve
Yeditepe
Üniversitesi’nde 32 yılda; kendine güvenen, dünyayı kucaklayan, en az 100 bin
genç yetiştirdik. Mezunlarımız sadece
Türkiye’nin değil dünyanın her yerinde
aranan profesyoneller oldular ve olmaya
devam edeceklerdir. Onlar, ülkemizi her
alanda en iyi şekilde temsil etmektedirler.
Yeditepe, çok barışçıl bir üniversitedir. Kampus şartlarımız Türkiye’de hiçbir üniversitede yoktur. Burası Selçuklu
Külliyesi’nin postmodern şeklidir. Felsefesi, kimliği olan bir kampustur, kendi köklerimizi ifade eder. Gelişme ve refaha ulaşmakta Yüce Önderimiz Atatürk’ün ilkeleri
ve bilimin aydınlatıcı ışığı en etkili yoldur.

Bedrettin Dalan: Karadeniz Teknik Üniversitesi

Atatürk Kültür Merkezi 22.11.2007 tarihli
‘Türk Kimliği’ konulu konuşmasından
KTÜ Atatürk Kültür
Merkezi’nde gerçekleştirilen,
‘’Türk Kimliği’’ konulu konferansa katılan İstanbul eski Belediye
Başkanı Bedrettin Dalan Türk
kimliği konusunda yorumlar
yaptı:
“UNUTTURMA GAYRETİ”
Yeditepe Üniversitesi
Mütevelli Heyeti Başkanı
Bedrettin Dalan, ‘’Türkiye’de
gençlere öğretilen birçok
şey yalan ve yanlış. Hepsinin
arkasında bir el, Türk kimliğini
unutturma gayreti var’’ dedi.
Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Atatürk Kültür
Merkezi’nde gerçekleştirilen,
‘’Türk Kimliği’’ konulu konferansta konuşan Dalan, Türk
kimliğinin son zamanlarda
devamlı ayaklar altına alınmak,
unutturulmak istendiğini i
ade etti.
“TÜRKİYELİ KİMLİĞİ!”
Türklüğü aşağılayan, yok
sayan, Türklük kimliğini çıkartıp,
Türkiyeli kimliğini empoze
etmeye çalışanlara karşı Türk
tarihinin söyleyeceği çok şey
olduğunu ifade eden Dalan,
şöyle devam etti: ‘’Dünya
tarihindeki ilk bilimsel ve
teknolojik gelişmeleri Türkler
yapmıştır. Bunların yanında
devlet yapısını kurmuşlardı.
Bunu 8-10 bin yıl önce uygulamaya başlamışlardır. Bunun
adına da töre demişlerdir. Türk
kelimesi ‘törük’den geliyor.
Yani töreye bağlı olan insandan. Töre, bir devlet düzeni,
yönetim düzeni, yani anayasa.
Dünya anayasasının 1215 yılında
İngiltere’de kurulduğu söyleniyor. Yalanın dik alası.’’
“DİLİMİZ ÇOK ÖNEMLİ”
Törenin temelinde 3 tane
temel kural olduğunu ifade
eden Dalan, ‘’Eline, diline,
beline sahip çıkmak. Bu olay
yozlaştırılmış şekilde, hırsızlık
yapma, kötü laf söyleme, başka
kadınlarla meşgul olma şekline
dönüştürüldü. Halbuki o olay

öyle değil. Eline sahip çıkma,
toprağına sahip çıkmak, diline
sahip çıkma, Türkçene sahip
çıkmak, beline sahip çıkma,
soyuna sahip çıkmak demek’’
diye konuştu.
Türkçenin çok önemli bir
dil olduğunu belirten Dalan,
şunları söyledi: ‘’Mühendisliği
ve müzikalitesi bu kadar yüksek
olan bir dil, başka bir yerde yok.
Böyle bir dile sahip olan bizler,
başkalarının dillerine merak
salıyoruz. İran’da Farslaşıyoruz,
Ortadoğu’da Araplaşıyoruz,
şimdi de Amerikalı olmak
yolundayız. Bağdat Caddesi’nde
Türkçe levha bulamazsınız.
Kendine bu kadar yabancılaşma,
diline bu kadar yabancılaşma,
yokluğu, dağılmayı getirir.’’
’HALAÇOĞLU HATIRLATMASI
Bedrettin Dalan, Türk
Tarih Kurumu Başkanı Yusuf Halaçoğlu’nun bir
açıklamasında, ‘Kürt dediğimiz
vatandaşların önemli bir bölümü
Türkmen kökenlidir’ dediğini
hatırlatarak, şunları kaydetti:
‘’Vay efendim herkes ayağa
kalktı. Doğruyu söylüyor bilim
adamı. Çünkü Osmanlı, Türkler
tarafından kurulmuş bir devlet
ve Fatih’ten sonra giderek Türklükten ayrılmış ve çökmüş.
Anadolu Türkmenlerine o
kadar çok eziyet yapmış ki
bu Türkmenlerde padişahın
zulmünden kurtulmak için
dağlara, tepelere gitmiş, Kürtlerin arasına girmiş. ‘Biz Türk
değiliz, Kürtüz’ deyip kurtulmak
istemişler.
Hiç başkasına gitmeyin. Benim
aşiretim. Türkiye’nin en büyük
Kürt aşiretlerinden biri. Kökeni
Türkmen.
Hadi şimdi ben yalan mı
söylüyorum. Yalan söylediğimi
ispatlayan gelsin anlını
karışlarım. Yedi ceddimi de
buldum. Sayamayacağım kadar
Kürtleşmiş ama köken olarak
Türkmen olan aşiretler var.
Yazık, kendi evlatlarımız, kendi
evlatlarımızla savaşıyor. Ne için,
kimlik kayması olduğu için.’’

Bedrettin Dalan
Hakkında...
1941 yılında Eskişehir’de doğmuş.
DDY’da çalışan dar gelirli bir babanın
sekiz çocuğundan biri. Ailesi, Doğu
Anadolulu (Bayburt-Erzurum). Babası
emekli olunca Germencik-Aydın’a göç
etmişler.
Öğrenime Eskişehir’de başlamış.
İlkokul ikinci sınıftan sonrasını
Germencik’te, Orta ve Liseyi parasız
yatılı olarak Aydın Lisesi’nde okumuş.
Tahsil hayatını İ.T.Ü.’nde tamamlayarak Elektrik Mühendisi olmuş.
Oldukça ilginç bir profesyonellik hayatı var Dalan’ın. Çalışmaya
sekiz yaşında tatil aylarında başladığı
tarım işçiliğinden sanayiciliğe, siyasette parti kuruculuğundan belediye başkanlığı ve milletvekilliğine,
eğitimcilikte öğretim görevliliğinden
kendi kurduğu özel okullara uzanan,
başarılarla dolu bir hayat bu.
Türkiye onu İstanbul Belediye
Başkanlığı’ndan tanıdı. Ülkemizde
Büyükşehir Belediye sistemini
kurdu. Haliç’i temizledi. İstanbul’un
temizliğinde, yeşillendirilmesinde,
ulaşım ve alt yapı çalışmalarında
başarılara imza attı.
İslam Ülkeleri Başkentleri
ve Şehirleri Teşkilatı’nın Genel
Başkanlığını, Dünya Büyükşehirler
Birliği’nin Başkanlığını, Marmara
Belediyeler Birliği’nin Başkanlığını
ve Dünya Mahalli İdareler Birliği’nin
Genel Başkan Yardımcılığını yaptı.
Halen kurucusu olduğu İSTEK Vakfı
Başkanlığı ve Yeditepe Üniversitesi
Mütevelli Heyeti Başkanlığı görevlerini
sürdürmektedir.
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Dalan’dan milliyetçilik nüansı:

Genetik milliyetçilik matematiksel bir
aptallıktır
● Genetik milliyetçilik matema-

tiksel bir aptallıktır. Bakın, niye.
Bir insanın anası babası iki kişidir,
dede, nine etti 4. onun annesi babası 8, onun annesi babası 16 kişi.
50 nesil öteye giderseniz bin 500
senede 2 üzeri 50 dedeniz nineniz
olması lazım. Bu da matematik
olarak 1.125 çarpı 10 üzeri 15. yani
bir katrilyon... Yani size gelen gen
Akdeniz’de bir damladır. Bin 500
sene evvel dünyada 250 milyon
insan vardı. Demek ki şu salonda
bulunan herkeste en azından bir
tane gen müşterek. Yani beyaz
adamın hepsinde bir gen müşterek. Yani genetik milliyetçilik
matematiksel aptallıktır. Bunu en
son Hitler yapmıştı, dünyayı kana
buladı. Belki o zaman bu matematiği bilmiyorlardı.

madıkları için sinsice planlar yürütüyorlar. Bunların başında Türk
kimliğini yok saymak.. Türk ve
Türk ismine saldırmıyorlar, Türk
tarihine, antropolojisine, kültürüne... ‘Tarih boyunca barbar milletsiniz. Haksız gelip Anadolu’yu
işgal ettiniz, işgalcisiniz gittiğiniz
her yeri sömürdünüz’... Bu batının
tarih tezidir.

● Barbarmışız... Size söyleyeyim.

Dünyanın en medeni milleti Türklerdir. Bunu ırkçılık için söylemiyorum.

● Peki milletin esası nedir? Gece

rüyamı hangi dilde görüyorsam, o
millete mensubumdur. Bu kadar
basit. İşte bunun için dilimiz bu
kadar önemli.

● 1918’de Atatürk’ün arkadaşı Ruşen ● Bizi barbar, bilgi üretmemiş barEşref Ünaydın’a, ülkenin işgal
edildiği o kara yıllarda yazdığı şu
satırlara bakın: ‘Azizim Ruşen,
herşeye rağmen bir nura doğru gidiyoruz. Bu benim ülkemde
vatanını seven mükemmel bir
gençliğin arkamızdan geldiğini
görmemdir.’

● Atatürk’ün bunu yazdığı yıllar-

da Türk insanının sadece yüzde
2’si okuma yazma biliyordu. Türk
kadının yüzde 0,5’i ancak okuma yazma biliyordu. Büyük bir
savaştan çıkmışız. İnsanlarımız
aç, trahomlu, hastalıklıydı. O
koşullarda bile o kadar optimist
bakan bir kişinin evlatları olarak
bugün karamsar olmak için hiç bir
gerekçemiz yok. İşgal edilmiş bir
Osmanlı, Orta Anadolu’da azıcık
bir yer bırakılmış. O şartlarda bile
geleceği görebilen Atatürk’ün yaşadığı zorluklar karşısında bizim
zorluklarımız da ne oluyor ki?

● ... Anadolu’nun ismi kavimlar kapı-

sı. Neden? Asya ile Avrupa arasında bir köprü. Güçlü olan bu köprüyü zaptetmiş, güçlü olmayan
da geçip gitmiş. Batıya doğru. Biz
Türkler bu toprakları tam bin yıldır
kimseye vermemişiz. Bundan sonra da vermeye niyetimiz yok.

● Emperyal güçler açıktan uğraşa-
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barlar olarak niteleyen batının
tarih anlayışı ki, onların yazdığı
tarih bizim okullarımızda aynen
okutuluyor. Çünkü Türkiye Cumhuriyeti kendi tarihini yazmadı.
Başkalarının yazdığı tarih bize
Türk tarihi diye okutuldu. O yüzen
de biz sürekli kendi kendimizi aşağılar hale geldik.

● Bakın o, işte hiç de bilim üretme-

miş denen Türk milleti aslında
dünya bilim ve medeniyetinin tam
tamına beşiğidir, kendisidir. Adem
aleynisselam, bilimsel adı homosapiesn doğu Afrika’da dünyaya
geldi veya mutasyona uğradı. Din
ile bilimi karışıtırmayalım, ama bilim ilk insanı kabul ediyor. Bundan
150 bin yıl kadar önce, ilk atamız
Haberşiydi. Ne siyah ne de beyazdı. Bu insanlar dünyada ilk defa
kuzey yarı kürede denizde, daha
doğrusu buzlar eridiği zaman
buzul çağında Ortaasyada iki tane
iç deniz oluşmuştu. Tatlısu. Bugün
oralar çöl. Gobi ve Taklamakan
çölleri.

● Eğitimi baştan aşağı, sıfırdan

sorgulamamız lazım. Ben işte 30
yıl kadar evvel, eğitimin bu açık
tarafını gördüm, vakıf kurdum.
İşim eğitim değil ama mecburen
kurdum. Kurmaz olaydım demiyorum, ama çok acılar çektim.

ADIM ADIM İSTEK VAKFI OKULLARI
1985 yılında
Bedrettin Dalan
tarafından kurulan İSTEK Vakfı,
Atatürk ilke
ve devrimleri
doğrultusunda,
çağdaş ve girişimci nesiller yetiştirmektedir.
Bugün Anaokulundan Üniversiteye
uzanan bir eğitim zincirine sahip İstek
Vakfı; 12 Anaokulu, 12 İlkokul, 12 Ortaokul, 10 Lise, 7 Fen Lisesi ve Yeditepe
Üniversitesi ile Türkiye’nin geleceğinde
söz sahibidir.
İSTEK Vakfı okullarının ilki GöztepeÇiftehavuzlarda kurulan Semiha Şakir
Lisesi’dir.
1985-1986 öğretim yılında eğitime başlayan Semiha Şakir Lisesi’nin ardından
sırası ile;
1986-1987 öğretim yılında
İSTEK Özel Belde Lisesi
İSTEK Özel Bilge Kağan Lisesi
1987-1988 öğretim yılında
İSTEK Özel Kaşgarlı Mahmut Lisesi
İSTEK Özel Kemal Atatürk Lisesi
İSTEK Özel Uluğbey Lisesi
1989-1990 öğretim yılında
İSTEK Özel Acıbadem Lisesi
İSTEK Özel Acıbadem İlkokulu
İSTEK Özel Acıbadem Anaokulu
İSTEK Özel Atanur Oğuz Lisesi
1996-1997 öğretim yılında
İSTEK Özel Bilge Kağan İlköğretim Okulu
1997-1998 öğretim yılında
İSTEK Özel Atanur Oğuz İlköğretim Okulu
İSTEK Özel Barış İlköğretim Okulu
İSTEK Özel Belde İlköğretim Okulu
İSTEK Özel Kaşgarlı Mahmut İlköğretim
Okulu
İSTEK Özel Kemal Atatürk İlköğretim
Okulu
İSTEK Özel Uluğbey İlköğretim Okulu
1998-1999 öğretim yılında
İSTEK Özel Kemal Atatürk Anaokulu
İSTEK Özel Uluğbey Anaokulu İSTEK Özel
Barış Anaokulu
2000-2001 öğretim yılında
İSTEK Özel Belde Anaokulu
İSTEK Özel Bilge Kağan Anaokulu
2001-2002 öğretim yılında
İSTEK Özel Atanur Oğuz Anaokulu
İSTEK Özel Kaşgarlı Mahmut Anaokulu
2009-2010 öğretim yılında
İSTEK Özel Antalya Yeditepe Koleji Merkez Lara Kampüsü
2015-2016 öğretim yılında
İSTEK Özel Antalya Yeditepe Koleji Konyaaltı Kampüsü
İSTEK Özel Antalya Yeditepe Koleji Manavgat Kampüsü
2017-2018 öğretim yılında
İSTEK İzmir Okulları kuruldu.
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Vali Aksoy’un mesajı: 15 Temmuz’da

yeniden bir dirilişe imza atılmıştır

Gelişen ve büyüyen Türkiye’nin büyümesini ve gelişmesini istemeyen iç ve
dış mihrakların 15 Temmuz 2016 tarihinde gerçekleştirdikleri darbe teşebbüsü;
Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip
Erdoğan’ın çağrısı üzerine vatandaşlarımızın alanlara inmesiyle, vatansever silahlı kuvvetler ve emniyet mensuplarının
üstün gayretiyle önlenerek yeniden bir
dirilişe imza atılmıştır.
Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının
16’ncı maddesi; “Egemenlik Kayıtsız Şartsız Milletindir.” der. Türk milleti egemenliğini anayasanın koyduğu esaslara göre
yetkili organlarıyla kullanır. Bu millet 15
Temmuz gecesi duruşuyla, egemenliğin
millete ait olduğunu, bunun üzerine kayıt
ve şart konulamayacağını tüm dünyaya
bir kez daha göstermiştir. 15 Temmuz,
vatanımızın bölünmez bütünlüğünü, milletimizin azim ve kararlılığını, milli birlik ve
beraberliğini bütün dünyaya bir kez daha
gösterdiği bir gündür.
Tıpkı kişiler gibi, milletlerin de karakterleri vardır. Türk Milletinin karakteri de
erdemlerle donatılmıştır. Bu erdemlerden
biri de, yeri geldiğinde vatanını korumak
için canından vazgeçmeyi göze alabilmektir. Milletimizin bu yüksek karakteri
yüzyıllara uzanan destansı tarihimizde
çok kez görülmüştür. İşte bunların sonuncusu da, 15 Temmuz 2016 daki Demokrasi
Zaferi’mizdir.
Bütün dünya gördü ki, asil kanları ile
suladıkları bu vatan toprağının bir karışını
bile hainlere teslim etmeyen ve demokrasiye göz diken kanlı ellerin hakimiyeti-

ne girmeyen Türk Milleti, büyük ve asil bir
millettir. Türk Milletini tarih boyunca payidar kılan yüce değerler, şimdiye kadar
olduğu gibi bu ve buna benzer badireleri
aşmamızı sağlayacaktır.
Türkiye Cumhuriyeti bizim birlik ve beraberliğimiz devam ettikçe ilelebet yaşayacaktır. İçten ve dıştan bizim birlik ve beraberliğimizi bozmaya kalkışanlara karşı
nasıl 15 Temmuz’da bir araya gelebildiysek bundan sonra da yine birlik ve beraberlik içerisinde bu milli duruşu ortaya
koyacağız. Milletimiz, bu uğurdaki kararlı
duruşunu dünya var oldukça gösterecek
ve bütün gücünü ülkemizin kalkınması,
barışı ve huzuru için harcayacaktır.
Bugün biz bu ülkede hür ve bağımsız olarak yaşıyorsak bunu şehitlerimize

ve gazilerimize borçluyuz. Onları hiçbir
zaman unutmayacağız ve unutturmayacağız. Şehit ve gazilerimizin yakınlarına
devletimizin kapısı her zaman açıktır ve
açık olmaya devam edecektir. Allah 15
Temmuz’u bir daha bu milletimize yaşatmasın.
Bu duygu ve düşüncelerle; dostlarımıza güven ve gurur verip, düşmanlarımıza korku saldığımız bu topraklar üzerinde gözü olanların son ümidini de yok
ettiğimiz bu destansı kahramanlık gecesinde, tarihin şerefli sayfalarına isimlerini
altın harflerle yazdıran tüm şehitlerimizi
bir kez daha rahmet ve minnetle anıyor,
gazilerimize şükranlarımızı sunuyor, milli
iradeye sahip çıkan Kocaelili hemşehrilerime sevgi ve saygılarımı sunuyorum.

Vali Hüseyin Aksoy, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü münasebetiyle Bağçeşme
Şehitliği ve Polis Şehitliğini ziyaret etti
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29 Yaşında
YAŞINDA

Kocaeli Sanayi Odası faaliyetlerine, Türkiye’nin 11’inci Sanayi Odası olarak 22 Haziran 1989 yılında 371 sanayi kuruluşuna, 6 çalışanı ile hizmet vererek başladı.
Bugün ise Kocaeli Sanayi Odası 39 çalışanı ile Kocaeli Fuarı
içindeki hizmet binasında faaliyetine devam ediyor. Ayrıca;
2009 yılında Çayırova’da, 2010 yılında Dilovası’nda, 2012 yılında Gebze’de ve 2015 yılında İMES OSB’de açtığı Temsilcilikleri ile üyelerinin ihtiyaç duyduğu tüm hizmetlere en kısa
sürede ulaşmalarını sağlıyor.
Kocaeli Sanayi Odası’nda 36 Meslek Komitesi olup üye sayısı 180 kişidir. KSO Meclisi ise 72 üyeden oluşuyor.
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Kocaeli Sanayi Odası TOBB
Akreditasyon
sistemi kapsamında; 2017
yılında geçirdiği
denetimde Oda
olarak bir önceki
denetime göre
puanını daha da
yükselterek “A
seviye (mükemmel) Oda” konumunu korudu.

Üyeleri ve çalışanları ile
Türkiye için fark ve değer yaratan
Kocaeli Sanayi Odası yeni bir yaşa daha girdi...
Türkiye’nin 11’inci sanayi odası olarak 22 Haziran 1989 yılında hizmet vermeye başlayan
Kocaeli Sanayi Odası, Kocaeli Fuarı içindeki hizmet binasının yanı sıra Çayırova, Dilovası,
Gebze ve İMES OSB’de açtığı temsilciliklerle üyelerinin ihtiyaç duyduğu tüm hizmetlere
en kısa sürede ulaşmalarını sağlıyor.

H

izmet vermeye başladığı ilk yıllardan itibaren
üyesi olan sanayi kuruluşlarının mevcut ve olabilecek ihtiyaç ve beklentileri doğrultusunda
sürekli kendini geliştirmeyi ve yenilemeyi gündeminde tutan KSO, Toplam Kalite Yönetimi kültürünün bir yaşam biçimi olarak yerleşmesi ve uygulanmaya başlaması amacıyla, 1997 yılında “Yeniden Yapılanma” süreci başlatarak,
KSO kurum değerlerini, misyonunu, vizyonunu belirledi ve
‘Stratejik Yönetim Sistemi’ni oluşturdu.

- 18 yıldır ‘Ulusal Kalite Hareketi’ içerisinde

Ülkemizde toplam kalite anlayışının bir yaşam felsefesi olarak yerleşmesi ve yaygınlaştırılması amacıyla 1999
yılında “Ulusal Kalite Hareketi”ne katılan KSO, 2000 yılında
EFQM Mükemmellik Modeli doğrultusunda “Özdeğerlendirme” çalışmasını başlattı.

ülke ekonomisinin gelişmesine katkı sağlamak için sanayicilerimiz ile paydaşlarımızın gereksinimlerini ve beklentilerini zamanında karşılamayı, tercih edilen bir kurum
olmayı, hizmetlerimizi ve yönetim sistemlerimizi sürekli
geliştirmeyi ve iyileştirmeyi, öncü, örnek ve güvenilir bir
kurum olarak yolumuza devam etmeyi taahhüt ediyoruz.

- Kocaeli Sanayi Odası Çevre Politikası

Sürdürülebilir kalkınma ve sağlıklı bir çevre için;
• Çalışanlarımızı, üyelerimizi ve toplumumuzu, yenilenebilir kaynak kullanımına teşvik etmeyi, eğitimlerle çevre
bilincini geliştirmeyi ve yaygınlaştırmayı,
• Üyelerimizin çevre konusundaki sorunlarının çözümünde yol gösterici olmayı,
• İyileştirmelerin sürekliliğini sağlamayı,
• Yürürlülükte olan yasal yükümlülüklere uymayı, taahhüt ediyoruz.

- İlk kamu sektörü kategorisinde
Ulusal Kalite Büyük Ödülü’nün sahibi

KSO, 2002 yılında Türkiye’de ilk “Kamu Sektörü Kategorisi Ulusal Kalite Büyük Ödülü”, 2004 yılında “Avrupa
Kalite Büyük Ödülü” ve 2007 yılında “Mükemmellikte Süreklilik Ödülü”nü alan kuruluş oldu.
Ayrıca; KSO “ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi Belgesi”,
“ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi Belgesi” ve “ISO 10002
Müşteri Memnuniyet Yönetim Sistemi Belgesi”ne sahip.

- Kocaeli Sanayi Odası Vizyonu

Yenilikçi uygulamalarla, sanayicilerimiz, çalışanlarımız
ve toplumumuz için değer ve fark yaratarak, sadece bölgemizde değil ulusal boyutta da tercih edilen, güvenilen
ve vazgeçilmez bir referans kurum olmak.

- Kocaeli Sanayi Odası Misyonu

İlimizin, bölgemizin ve ülkemizin kalkınmasında katkıda bulunan, bölge sanayicilerimizin beklentilerini karşılayan, çalışanlarımıza değer yaratan ve toplumda algımızı
yükselten öncü bir kurumdur.

- Kocaeli Sanayi Odası Kurum Kültürü

Kocaeli Sanayi Odası; dünyadaki gelişmelere açık, öğrendiğini yaşama geçiren ve paylaşan, sanayicilerinin,
paydaşlarının ve çalışanlarının beklentilerine ve ihtiyaçlarına önem veren, toplumsal sorumluluk sahibi, öncü ve
örnek bir kurumdur.

- Kocaeli Sanayi Odası Kalite Politikası
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Kocaeli Sanayi Odası olarak; yenilikçi uygulamalarla
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KSO Kalite Yolculuğu...
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KSO’nun odaklandığı temalar; “Kocaeli’de savunma sa-

nayini yerlileştirme, mesleki eğitim, ulaşım altyapısını
güçlendirme ve bölgenin ticaret hacmini artırma...”
KSO’nun 2017-2018 yıllarında odaklandığı temalar; “Kocaeli’de savunma sanayini yerlileştirme, mesleki eğitim, ulaşım altyapısını güçlendirme ve bölgenin ticaret hacmini
artırma” oldu.

K

ocaeli Sanayi Odası kurulduğu yıldan bu yana
Kocaeli ekonomisine ve üyelerine katkı sağlayan
birçok projenin ve girişimin öncüsü oldu. Bölgenin gelişimine yönelik ortaya koyduğu görüşlerin ve projelerin ülke ekonomisiyle bağını her zaman vurgulayarak
takipçisi olmaya da devam ediyor.
Üyesi sanayi kuruluşlarının rekabet güçlerini artırabilmek ve bölgesel kalkınmayı sağlamak amacıyla yıllardır
süregelen, bir kısmı gelenekselleşen hizmetlerinin ve kamusal görevlerinin dışında birçok proje ve çalışmaya imza
atıyor.
KSO’nun 2017-2018 yıllarında odaklandığı temalar;
“Kocaeli’de savunma sanayini yerlileştirme, mesleki eğitim, ulaşım altyapısını güçlendirme ve bölgenin ticaret
hacmini artırma” oldu.
Bu kapsamda firmaların savunma sanayi pazarına
açılmasını sağlama hedefiyle ikili iş görüşmeleri, Tedarikçi Günü Etkinlikleri ve saha ziyaretleri artarak devam etti.
Bugüne kadar kurulan işbirliklerine tüm Savunma Sanayi
Vakıf Şirketlerini de ilave ederek 4. SANTEK Fuarı’nın bir
holünü sadece savunma sanayi firmalarına ayırdı. 2017’de
Savunma Sanayi Müsteşarlığı, HAVELSAN, Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu, TEI, TAI-TUSAŞ ve İŞBİR Elektrik gibi
vakıf şirketlerini de fuar süresince ağırladı. Diğer taraftan
artan iş hacmini yönetebilmek amacıyla savunma sanayi
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Sanayiciye ve Ticari Hayata Destek
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kinci odaklanılan konu olan mesleki eğitim ile ilgili;
KSO, üyelerin ara eleman ihtiyaçlarını sağlamada
yaşadıkları sorunları gidermeye yönelik çalışmalar
yürütüyor. Bu kapsamda ara eleman ihtiyacı karşılamada
yaşanılan sorunlardan yola çıkılarak ardışık üç proje hazırladı. Bugüne kadar yapılan mesleki eğitim ve nitelikli
istihdam konularında bu fizibilite ve araştırma çalışmalarını KSO, 2018 yılında uygulamaya döndürmek için yola
çıktı. “Makina Montaj ve Metal İmalatı Elemanı” yetiştirme
konusunda uygulamalı ve istihdam garantili bir projeye
başlıyor.

-KariyerPort Mükemmelliyet Merkezi’ni kurduk

Kocaeli Sanayi Odası “Liman İşletmelerinde Nitelikli İşgücü” projesini 2017 yılında başarıyla tamamlayarak
“KariyerPort Mükemmeliyet Merkezi”ni kurdu. Hem teorik,
hem pratik limancılık eğitim hizmetlerini sunan merkezin
açılışını Başbakan Yardımcısı Sayın Fikri Işık’ın katılımla-
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danışmanlık hizmeti de vermeye başladı. 31 Ekim-03 Kasım 2018’de düzenlenecek olan 5. SANTEK Fuarı’nda da bu
konudaki tüm aktörler yerini alacak ve ikili iş görüşmeleri
organizasyonu devam edecek.
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rıyla gerçekleştirdi. Diğer taraftan TOBB MEYBEM işbirliği ile yürütülen ortak çalışma ile makine, metal ve inşaat
sektöründe “Mesleki Yeterlilik Sınavları”nı düzenlemeye
devam ediyor.

- Demiryolu bağlantıları, ulaşım ve gümrüklerdeki teminat sorunları KSO girişimleri neticesinde
çözüm buldu
KSO üyelerin sorunlarını ilgili merciler nezdinde paylaşarak, önemli bir kısmının çözülmesine yönelik ciddi mesafeler kat ediyor. Bu görüşlere ilave olarak dönem içerisinde, sanayi kuruluşlarının genelini ilgilendiren bir kısmı
makro, bir kısmı yerel sorunlar ve çözüm önerilerini içeren
dosyaları başta Başbakan ve Başbakan Yardımcısı olmak
üzere ilgili Bakanlara ve bürokratlara sundu. Görüşler;
Kocaeli’nin ulaşım ve lojistik sorunları, yeni demiryolu
hatları ve OSB ve liman demiryolu bağlantıları, gümrükler, çevre, çalışma hayatı, yerli otomobil, devlet destekleri,
mesleki eğitim ve enerji gibi konu başlıklarında idi. Demiryolu bağlantıları, ulaşım ve gümrüklerdeki teminat sorunları KSO girişimleri neticesinde çözüm buldu. Ayrıca söz
konusu girişimler neticesinde saha çalışmaları yapmak
üzere Ekonomi Bakanlığı, Ulaştırma Bakanlığı, Savunma
Sanayi Müsteşarlığı ve Vakıf Şirketlerinin üst düzey yöneticilerini ağırladı.

- SANTEK Fuarı, Bölgenin ticari hayatına büyük
katkı veriyor

Bölgenin ticari hayatına büyük katkı veren ve dördüncüsü düzenlenen Doğu Marmara Sanayi ve Teknoloji
Fuarı’nı TÜYAP’ın organizasyonu ile 2-5 Kasım 2017 tarihlerinde gerçekleştirdi. Fuarı yurtdışı ve yurtiçinden 30.428
kişi ziyaret etti. 300 firmanın stantlı katılımı ile gerçekleşen fuarın 2017 yılında en büyük yeniliği, tüm savunma sanayi vakıf şirketlerinin fuarda yer alması ve Ar-Ge Sanayi
Akademi (ASA) Buluşması idi. Fuar ile eşzamanlı gerçekleştirilen Match4Industry etkinliği 125 yerli, 98 yabancı
firma katılım sağladı. 5. Doğu Marmara Sanayi ve Teknoloji Fuarı ise 31 Ekim-03 Kasım tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

- “E-Ticaret Proje”si Ekonomi Bakanlığı’nca destek aldı

2017 yılında KSO için yeni bir girişim olan ve Kocaeli sanayicisinin dış ticaretine büyük katkı vereceğine inanılan
“E-Ticaret Proje”si Ekonomi Bakanlığı’nca destek aldı. Projenin yüzde 80’lik oranı Ekonomi Bakanlığı tarafından karşılanıyor. İhracat potansiyeli olan 1500 üye firmayı kapsayan proje, firmaların dijital pazarlama araçlarını kullanma
becerilerini ve bu yolla dış pazarlara erişimlerini artırma
hedeflerine yönelik. Firmalar 250’li gruplar halinde projeye dahil ediliyor. İlk grup için çalışmalar devam ederken,
ikinci grup için de Bakanlık onaylarını aldı.

- Ekonomiye vizyon veren konuklar sanayiciler
ile buluşturuldu

Üye sanayi kuruluşlarını yakından ilgilendiren güncel
konular, yasal düzenlemeler ve mevzuat değişiklikleri ile
ilgili bilgiye erişimi konusunda yıl içerisinde ücretsiz bilgilendirme toplantıları düzenlendi.
Ekonomiye vizyon veren konuklar sanayicilerle bir
araya getirildi. Başbakan Yardımcısı Fikri Işık, Çalışma ve
Sosyal Güvenlik Bakanı Dr. Mehmet Müezzinoğlu, Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Bilim,
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, Çevre ve Şehircilik
Bakanlığı Müsteşarı Mustafa Öztürk, TOBB Yönetim Kurulu Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Ekonomi Bakanlığı Teşvik
Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdür Yardımcısı,
Kocaeli Valimiz, YÖK Başkanımız, Kıbrıs Türk Ticaret Odası Başkanı, Borsa İstanbul Başkanı ve Üniversitelerimizin
Rektörleri gibi önemli konukları ağırladık.

- Bölgenin Ar-Ge kapasitesini artırmaya yönelik
çalışmalar devam etti

Üniversite-sanayi-kamu işbirliğine yönelik çalışmalara devam etti. Bu doğrultuda; Kocaeli’de bulunan Kocaeli
Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi, Gebze Teknik Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi ve TÜBİTAK-MAM işbirliği
ile çalışmalar yaptı. Bölgenin Ar-Ge kapasitesini arttırmaya yönelik çalışmalar, ortak toplantılar ve saha ziyaretleri
organize etmeye devam etti.
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Demir Çelik, Beyaz Eşya,
Gıda ve Ambalaj, Dövme ve Ağır Sanayi, Paletleme,
Medikal, Plastik, Cam, Otomotiv, Lastik, Gemi İnşaa ve Yat,
Alüminyum, Ağaç Endüstrisi, Kimya, Maden, Mermer,
Cam, Sac Şekillendirme,
Hidrolik, pnömatik, kontrol
sistemleri ve lineer hareket sistemleri alanında anahtar
teslim projeler, robotik uygulamalar, robotik projeler,
mekanik ve otomasyon ürünleri, borulama, devreye alma
ve bakım.

Hidropar Hareket Kontrol Teknolojileri Merkezi San. ve Tic. A.Ş.
Tel
: +90 444 4580
E-mail : info@hktm.com.tr

Faks : +90 (262) 643 8411
Web : www.hktm.com.tr
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yıldönümü►
Ödül organizasyonları
- KSO tarafından organize edilen ödül törenlerinde başarılı sanayicilere ödülleri takdim edildi

İki ödül organizasyonundan biri olan; Şahabettin Bilgisu Çevre Ödülleri ve Çizgiüstü Sektörel Performans Ödül
törenlerini gerçekleştirdi. Her iki ödül organizasyonuna
bir taraftan katılan firma sayısı artarken, diğer taraftan da
Kocaeli dışında yeni iller de dahil oldu.
10. Sektörel Performans Değerlendirme Ödülleri 5
Aralık 2017 tarihinde düzenlenen törenle sahiplerini buldu. Marmara Bölgesinde faaliyet gösteren başarılı sanayi
kuruluşlarının ödüllendirilmesi amacıyla düzenlenen organizasyonda Büyük Ölçekli Kuruluşlarda “Aromsa Besin Aroma ve Katkı Maddeleri San. Tic. A.Ş.”, KOBİ dalında
“Akkar Silah Sanayi Ltd.” firmaları büyük ödülü almaya hak
kazandı.
Organizasyonda her sektörün en başarılı KOBİ’si ile
Büyük Ölçekli firması belirlenerek ödüllendiriliyor. Yapılan
jüri değerlendirmesi sonucunda, 2017 yılında 19 firmaya
Sektör Ödülü verilmesine karar verdi. KSO; “24. Şahabettin
Bilgisu Çevre Ödül Töreni”ni ise 16 Mayıs 2018 tarihinde
T.C. Başbakan Yardımcısı Fikri Işık’ın katılımı ile gerçekleştirdi. Ödül töreninde toplam 7 firma ödül aldı.
Teşvik Ödülü’nü “Pak Gıda Ürt. ve Paz. A.Ş.-Düzce”, Liman Sektörü Çevre Ödülü’nü “Rubis Terminal Petrol Ticaret ve Sanayi A.Ş.-Hatay”, Kimya Sektörü Çevre Ödülü’nü
“Betek Boya ve Kimya Sanayi A.Ş.”, Ağaç ve Ağaç Ürünleri
Sektörü Çevre Ödülü’nü “Kartonsan Karton Sanayi ve Ticaret A.Ş.” ve Karma Sektör Çevre Ödülü’nü “Ford Otomotiv Sanayi A.Ş. – Eskişehir”, KOBİ Kategorisi Çevre Ödülü’nü
“Çemsan Gıda ve Kimya Teknolojileri Mak. San. ve Tic. A.Ş.Sakarya” ve Büyük Ölçekli Çevre Ödülü’nü “Türk Traktör ve
Ziraat Makineleri A.Ş.-Sakarya” almaya hak kazandı.
KSO gelenekselleşen organizasyonlarına bu yıl bir
yenisini daha ilave etti. 14-15 Mayıs tarihlerinde Pendik
Green Park Otel’de “KSO Proses Emniyeti Sempozyumu
ve Sergisi”nin ilkini gerçekleştirdi. Bu sempozyum ile, ilgili
Bakanlıkları, yerel yönetimleri, üniversiteleri, endüstriyel
tesisleri, danışmanlık firmalarını, ekipman ve ürün üreticilerini ve belgelendirme kuruluşlarını bir araya getirdi.

Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile AFAD
tarafından da desteklenen sempozyuma yaklaşık 1.400
kişi ile rekor katılım sağladı.
Söz konusu proje ve çalışmalar devam ederken, 2 Nisan

Türkiye’nin en güçlü Oda Meclisi seçildi
2018 tarihinde KSO, Oda organ seçimlerini gerçekleştirdi.
36 ayrı Meslek Komitesinde faaliyet gösterecek sanayicilerin belirlendiği seçimi 36 sandıkta da Ayhan Zeytinoğlu
ve ekibinin listesi kazandı. 9 Nisan tarihinde ise Yönetim
Kurulu Başkanı ve Üyeleri, Meclis Başkanı ve Divanı, Disiplin Kurulu Üyeleri ve TOBB Delege Üyeleri seçildi.
Tüm bu çalışmalar ile eş zamanlı, KSO yatırım projele-

KSO yatırım projeleri devam ediyor
rini de sürdürdü. 2014 yılında mülkiyetini edindiği ve 2016
yılında MARKA Mali Destek Programı çerçevesinde destek
almaya hak kazanan, Kapanca Sokak’taki 3 adet tarihi evin
yenilenme çalışmalarını başlatan KSO, üç katın yapımını
tamamladı. Hizmet kalitesi daha da artırabilmek ve çeşitlendirebilmek için gereken fiziki altyapıyı güçlendirmek
amacıyla; Oda hizmet kampüsü içinde yer alan üç dönüm
arsanın tapusunu satın alarak, sosyal tesis binasının yerine yapılacak ve Oda bütçesine katkı sağlayacak çok amaçlı binaların projelerini tamamladı ve inşaatına başladı.
Üyelerin de desteği ile, Kocaeli Sanayi Odası’nın sosyal

Sosyal sorumluluk projeleri devam etti
sorumluluk projesi BİZİMKÖY’ün mevcut üretim alanlarına ilave olarak teras çatılı binalara çelik tonoz çatı yapıldı
ve yeni kapalı alanlar kazandırıldı. Bu yatırım ile 37 engelli
personel istihdamı daha sağlandı.
Kurumsal sosyal sorumluluk ve topluma yönelik çalışmaları da devam etti. Ayrıca, KSO Oda Orkestrasıyla “Yaza
Veda” konseri düzenledi. AB-Bilgi Merkezi, EuroDesk Temas Noktası marifetiyle toplumun her kesiminde Avrupa
Birliği farkındalığını oluşturulmak için birçok etkinliğe ev
sahipliği yaptı.
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Enerji
Tüpgaz, Otogaz, Sinai Gaz

MİLANGAZ LPG DAĞITIM TİCARET VE SANAYİ A.Ş
KARTONSAN KARTON SANAYİ ve TİCARET AŞ.
Tel
: +90 212 273 20 00
E-mail : kartonsan@kartonsan.com.tr
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Faks : +90 212 273 21 65
Web : www.kartonsan.com.tr

+90 (212) 254 02 15 - +90 (212) 254 02 98
+90 (212) 253 74 36
@demiroren.com.tr Web: www.milangaz.com

Hayatı
özgür yaşa.

• 177 PS güç
• 4x4 çekiş sistemi

Hyundai’nin
tercihi

Hyundai KONA, 2018 yılında SUV/Off-Road kategorisinde Red Dot Tasarım Ödülü’ne layık görülmüştür. İlanda yer alan araçların donanımları Türkiye’de satışta
olan araçların donanımlarından farklılık gösterebilir. *2 yıl/60.000 km yasal garantiye ek olarak sadece nihai tüketiciler için yeni araç satışından itibaren 3 yıl/
sınırsız km, 5 yıl/100.000 km veya 7 yıl/80.000 km ücretsiz onarım güvencesi seçenekleri mevcuttur. Detaylı bilgi garanti kitapçığında ve hyundai.com.tr’de
bulunmaktadır. Hyundai KONA modellerinin resmi spesifik CO2 emisyonu (715/2007/EC) 125-160 g/km arasında, resmi yakıt tüketimleri (715/2007/EC) lt/100
km; şehir içi 6,5-8,4, şehir dışı 4,9-6,2 ve birleşik 5,5-7,1 arasındadır.

yıldönümü►
ne dediler...

Ali Kibar
Kibar Holding
Yönetim Kurulu Başkanı

Ülkemizin sanayi hamlesinin baş
aktörlerinden biri olan Kocaeli, zaman içinde sanayiden tarıma, ihracattan ticarete kadar pek çok alanda
hem bölge hem de ülke ekonomisine
önemli katkılar sağladı. Ekonomik
faaliyetlerinin yüzde 51’ini sanayinin
oluşturduğu il, ülkemiz dış ticaretinin
de merkez illerinden biri konumunda.
Yaklaşık yüzde 20’lik oranla ülkemiz
dış ticaretinin neredeyse beşte birini
karşılıyor, her geçen yıl bu alandaki
etkinliğini ve ağırlığını artırıyor. Aynı
zamanda Ar-Ge ve tasarım merkezleri ile de öne çıkan Kocaeli, bu alanda 105 Ar-Ge, 10 tasarım merkezi ile
İstanbul’un ardından ikinci sırada yer
alıyor.
Kocaeli’ni bugünkü muazzam ekonomik güç haline getiren de bölgede
faaliyet gösteren firmalar. İstanbul
Sanayi Odası’nın açıkladığı Türkiye’nin
500 Büyük Sanayi Kuruluşu Raporu
2017’ye göre Kocaeli’nden tam 82 firma bu listede yer aldı. Bu firmaların
14’ünün Kocaeli Sanayi Odası üyesi
olması ayrıca gurur verici.
Kibar Holding olarak, 7500’ü aşkın
çalışanımız ve metal, otomotiv, ambalaj, yapı malzemeleri, gayrimenkul,
lojistik ve enerji alanlarında faaliyet
gösteren 20’nin üzerinde şirketimizle çalışmalarımıza ve yatırımlarımıza devam ediyoruz. Sadece ülkemiz
ekonomisine değil, şirketlerimizin faaliyet gösterdiği bölgelere de katma
değer yaratıyoruz. Bu bölgeler içinde
Kocaeli, İspak Ambalaj, Assan Alüminyum, Assan Hanil ve Hyundai Assan
gibi firmalarımızın ana operasyonlarını yürüttüğü bölge olması itibariyle
ayrı bir öneme sahip. Kocaeli’nin sahip olduğu sanayi alt yapısı, lojistik
avantajları ve Ar-Ge merkezleri, dünyada da az bulunur bir sanayi şehri olmasını sağlıyor. Sanayi demek,
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elbette istihdam demek. Ancak buna
karşılık bölge hala istihdam konusunda bazı sıkıntılar yaşıyor. Nitelikli eleman ihtiyacını karşılamakta zorlanan
bölgede devlet ve özel sektör iş birliğinin artırılması son derece önemli.
Bu konuda Kocaeli Sanayi Odası’nın
attığı adımlar oldukça kıymetli.
Bunun yanı sıra Kocaeli Sanayi
Odası, ihracat potansiyeli olan firmalara yönelik geliştirdiği e-ticaret projesiyle bölge ekonomisini dünyayla
buluşturmak için önemli çalışmalara
imza atıyor. Firmaların markalaşma
süreçlerinde bilgi ve deneyimlerini
paylaşarak, danışmanlık hizmeti veriyor. Özel sektör ile kurduğu iş birlikleri ile nitelik sahibi işsiz gençlere
kariyer fırsatı sunuyor. Kadınların iş
hayatında daha etkin yer alıp, girişimci yönlerini ortaya koymaları için
çeşitli projelere imza atıyor.
Tüm bunları büyük bir özveri ile
gerçekleştiren, bölge sanayisinin,
sanayicisinin nabzını tutan, dertlerine ortak olan ve ihtiyaçlarına cevap
veren Kocaeli Sanayi Odası’nın 29. yılı
kuruluş yıldönümünü kutlarım.

Bülent Araslı
Belgin Madeni Yağlar
Genel Müdürü

Dünyadaki gelişmelere açık, yeniliklerin hayata geçirilmesine ön ayak
olmasıyla örnek bir kurum olan Kocaeli Sanayi Odası, ülke ekonomisinde
çok önemli bir işlevi yerine getiriyor.
Bu vesile ile Kocaeli Sanayi Odası’nın
29. kuruluş yıldönümünü tebrik eder,
Türk sanayisine sağladığı katkılardan
dolayı başarılarının devamını dilerim.

Prof. Dr. Haluk Görgün
ASELSAN A.Ş.
Yönetim Kurulu Başkanı ve
Genel Müdürü

Kocaeli, ASELSAN mal ve
hizmet tedarikinde önemli bir
yere sahiptir. Birçok kritik ASELSAN projesinde tasarım ve üretim alanında birlikte çalışmalar
yürütülmüştür ve yürütülmeye
devam edilmektedir.
ASELSAN bugüne kadar bölgede 161’den fazla firmaya sipariş vermiştir ve bu siparişler
son yıllarda artarak devam etmektedir.
ASELSAN’ın 2 stratejik ortak firması Kocaeli’nde yer almaktadır. Kocaeli firmalarına
verilen siparişler 2005-2015
arasında toplam 62 M$ iken sadece 2018’in ilk 6 ayında 45M$
olarak gerçekleşmiştir. Kaydedilen bu ivmeli artışa rağmen,
Kocaeli sanayisinin potansiyeli
düşünüldüğünde işbirliği hacminin daha çok arttırılabileceği
değerlendirilmektedir.
ASELSAN ve Kocaeli Sanayi Odası bölgedeki işbirliğini
sürdürmek ve geliştirmek için
karşılıklı ziyaretler gerçekleştirmektedir. Ayrıca her yıl Kocaeli Sanayi Odası destekleri
ile düzenlenen ve ASELSAN’ın
stant açarak katılım gösterdiği
SANTEK Fuarı da bölgede işbirliklerini geliştirmek için önemli
fırsatlar sunmaktadır.
Kocaeli Sanayi Odası üyelerinin şirketleri, Türk ekonomisinin
büyümesinde etkin rol oynamaktadır. Ülkemizin gelişmesi
için gece gündüz çalışan Kocaeli
Sanayi Odası’nın 29’uncu kuruluş yıldönümünü kutluyor, tüm
üyelerini saygılarımla selamlıyorum.
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Haydar Yenigün
Ford Otosan
Genel Müdürü

Hayrettin Çaycı
Sarkuysan AŞ.
Yönetim Kurulu Başkanı

Cihat Alagöz
Tüyap Anadolu Fuarları AŞ.
Genel Müdürü

Organize sanayi bölgeleri, yüksek
donanımlı Ar-Ge Merkezleri ve tüm
alt yapı imkanları ile Türkiye’de “sanayi kenti” denildiğinde ilk akla gelen Kocaeli’nin önemi her geçen gün
daha da artıyor. Kocaeli’nde büyüyen ve gelişen ve bir dünya markası
haline gelen Ford Otosan olarak, biz
de Kocaeli Sanayi Odası’nın bölgenin
ekonomik ve ticari olarak kalkınmasındaki rolünü takdir ediyoruz.
Yönetim Kurulu Üyesi olmaktan
gurur duyduğum, sanayimizin dünyaya açılan kapısı Kocaeli’nin gelişmesinde büyük emeği olan KSO’nun
yenilikçi ve çok yönlü projeleri ile bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra
da Türkiye sanayisi ve ekonomisinin
ilerlemesi ve gelişmesindeki rolünü
başarıyla sürdüreceğine gönülden
inanıyorum.
Bu vesileyle, Oda Başkanımız Ayhan Zeytinoğlu ile Oda Meclis Başkanımız Hasan Tahsin Tuğrul’u iş birlikleri ve tüm çalışmaları için tebrik
ediyorum. Ülkemizin ekonomik kalkınmasındaki en önemli sektör olan
sanayiinin gelişiminde KSO, bugüne
kadar olduğu gibi bundan sonra da
bu önemli misyonunu sürdürecektir.
Kocaeli Sanayi Odası’nın kuruluşunun
29. yılını kutluyor, Türkiye sanayiine
katkıları için teşekkürlerimi sunuyorum.

Sanayimizin gelişmesi ve büyümesinde yüklendiği misyonla çok değerli
örnek çalışmalar yapan Oda’mızın 29.
yaşını içtenlikle kutluyor, nice yıllar
dinamik yapısı ile sanayimize kıymetli katkılarını sürdürmesini temenni
ediyor, Oda’nın değerli mensuplarına
teşekkürlerimi ve iyi dileklerimi sunuyorum.

Ülke ekonomisine sağlamış
oldukları önemli katkılardan dolayı KOCAELİ SANAYİ ODASI’nın
29. Kuruluş yıldönümünü kutlar, başarılı çalışmalarının daha
nice yıllar sürmesini temenni
ederim.

İlham Çelebi
HKTM AŞ.
Genel Müdürü

Mehmet Gazioğlu
Gazi Metal
Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı

Ülkemiz sanayisinin başkentini
temsil eden ve endüstriyel gelişime
her daim öncülük eden bölgemizin
Sanayi Odası 29 yılı geride bırakmıştır. Her zaman yanımızda ve destekçimiz olmuştur. Özellikle kendi içinde
konular bazında yarattığı birimler sayesinde sürdürülebilir üretim ve firma
oluşturmayla ilgili sürekli desteklerde
bulunmaktadır. Gelecek yıllarda bölgemizde kazandıkları makro deneyimleri tüm ülke adına belirlenecek
politikalarda değer olarak görülmesini umuyorum. Her zaman yanımızda
olan Kocaeli Sanayi Odası’nın her zaman yanında ve içinde katkı sağlıyor
olacağız.

Kocaeli Sanayi Odası, çevre
bilincinin geliştirilmesi için her
yıl yarışmalar düzenleyeerek
bireylerdeki ve kuruluşlardaki
çevre bilincini hep zinde tutmaktadır.
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Bizler, aynı şekilde kaliteli
üretim ve müşteri memnuniyeti
konularında da teşvik edici düzenlemelerin gündeme getirilmesini beklemekteyiz.

Yıldönümü’nde, ülkemizin en etkin ve
saygın sanayi odalarından biri olma
konumuna ulaşan Kocaeli Sanayi
Odası’nın mensubu olmanın haklı gururunu yaşıyoruz.

dolu nice yıllarını birlikte görmeyi temenni ediyorum.
Ülkemizin öncelikle 2023
hedefleri ve diğer büyük hedeflerine katkı vererek, hem şehrin
ticaretinin ve sanayisinin hem de
ülkenin ekonomisinin gelişmesine büyük katkılar sunacağını
umuyorum.
Şimdiye kadar katkıda bulunan herkese teşekkür ediyorum. Vefat edenleri rahmetle ve
saygıyla anıyorum. Halen emek
verenlere de gönülden başarılar
diliyorum.

Mert Pekdemir
Pekdemir İnşaat
Genel Müdürü

Sosyal duyarlılık ve kamusal fayda
bilinci, toplumun dinamizmini yansıtır. Kalkınma ve kentleşme sürecinde
aktif bir rol üstlenen, bu doğrultuda
sosyo ekonomik alandaki duyarlılıkları gelişen sanayi toplumları, her
tür örgütlenme modeli çatısı altında,
hayatın farklı alanlarına katkı sunar,
kamu yönetimi ile etkileşim içinde
değer üretirler.
Kocaeli Sanayi Odamızın vizyonu ve misyonunda da vurgulandığı
gibi, bu çatı altındaki birlikteliğimiz,
çalışanlarımız, toplumumuz, kentimiz, bölgemiz ve ülkemiz ile ilgili ortak ideallerimizi de yansıtmaktadır.
Kocaeli Sanayi Odamız, 29. Kuruluş
Yıldönümü’nde, güçlü yapısıyla, yenilikçi ruhunu, eğitimden sağlığa, bilim
ve teknolojiden, istihdam, kalite ve
çevreye kadar, yaşamın her alanında
toplumumuzun hizmetine sunabilmeyi başarmıştır.
Pekdemir olarak, üç kuşak boyunca, Kocaeli’nin planlı gelişmesine katkıda bulunmayı; kentimize daha kaliteli, güvenli, mimarisi ve fonksiyonel
özellikleriyle daha nitelikli binalar
ve konut projeleri sunmayı hedefledik. Gelecek yıl 75. Yılını kutlayacak,
Türkiye’nin en köklü inşaat şirketlerinden biri olarak, üretimimizin, binalardan ibaret olmadığını, sağlık, huzur
ve güven içinde, kaliteli sosyal yaşam
çevreleri geliştirme sorumluluğu taşıdığımızı hiç unutmadık.
Sosyal gelişimden bağımsız bir
sanayi ve teknoloji gelişimi ile kalkınmadan söz edilemeyeceğini çok
iyi biliyoruz. Kocaeli Sanayi Odası’nı,
bir sanayi örgütlenmesi olmaktan
öteye taşıyan, sosyal duyarlılığı yüksek, geçmiş ve bugünkü Odamız yöneticilerine ve çalışanlarına teşekkür
ediyor, katkısı ve emeği bulunanları minnetle anıyoruz. 29. Kuruluş

Muhammet Saraç
İZAYDAŞ Genel Müdürü

İlimiz Kocaeli, Türkiye’de sanayinin
başkenti konumundadır. Sanayi, ticaret ve ulaşım şehri olan Kocaeli’nde
sanayi odamız, Türkiye’deki sayılı sanayi odaları arasındadır ve ciddi bir
ağırlığı vardır.
Bunu hem çalışmalarından alınan
sonuçlara hem de şehirle bütünleşmesine baktığımızda görüyoruz. Sanayi odamızın çok güçlü ve uyumlu
bir meclisinin olduğunu da belirtmek
gerekir.
Elbette değişen ticari, teknik ya
da siyasi şartlara göre yeni sorunlar
ortaya çıkacaktır. Bu anlamda sanayi
odamız her noktada üyeleri ile birlikte
öneriler üretmeye devam edecektir.
Bu öneriler ilgili makamlara ulaştırılıp çözüme kavuşturulmasına çalışılacaktır.
Ben de son iki dönemde meclis
üyesi olarak Kocaeli Sanayi Odası’nda
keyifle ve gururla görev yapıyorum.
Bana göre bu dönemin konularından
birincisi üyelere yönelme, ikinci olarak ileri teknoloji üretimi ile teknoloji
malzemeleri üretimi konusunda şehirde bir konumlanma sağlanması,
üçüncüsü de özellikle meslek edindirme ve istihdam konusundaki çalışmaların hızlandırılmasıdır.
Uyumlu, keyifli ve yoğun tempolu
bir odamız var. Ulusal düzeyde kabul
görmüş organizasyonları, eğitimleri
var ve bütün bunlar artarak devam
edecektir. Bu yeni dönemde de şehrimize, ülkemize ve milletimize hayırlı
işler yapılacaktır.
Kuruluşunun 29. yılını kutladığımız
Kocaeli Sanayi Odası’nın başarılarla

Oktay Duymaz
Körfez Yem
Genel Müdürü

Ben 20 yıldır Kocaeli Sanayi
Odası’nın bir üyesiyim ve Kocaeli
Sanayi Odası gibi bir Oda’ya üye
olmaktan müthiş onur duyuyorum. Böyle bir yapı içerisinde
olmaktan, böyle insanlarla birlikte olmaktan, en azından dertlerimizi konuşabiliyor olmaktan
son derece memnunum. Kocaeli
Sanayi Oda’mızın Türkiye’deki en
efektif odalardan biri olduğunu
da çok biliyorum.
Geminin kaptanı kim olursa, o
gemi oraya gider. O yüzden doğru insanlar, üretken, verimli, öngörüsü olan insanlar gemiyi doğru yere sürekler. Bunu da ancak
bilen insanlar yapabilir.
Sayın Zeytinoğlu, Sayın Tuğrul gibi insanlarla beraber olmaktan son derece memnunuz,
en azından bizi dinleyecek birileri olduğunu biliyoruz. Sayın
Zeytinoğlu’nun gerek İKV gerek
TOBB’daki başarıları bizleri son
derece mutlu ediyor ve onurlu
kılıyor. İşi bilen insanların daha
iyi yerlerde olup beraberce ülkemize katkı sağlıyor olmak ömrümüzü kıymetlendiriyor.
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Osman Aksoy
Hayat Holding
Genel Sekreteri

Özcan Albak
Namet AŞ.
Genel Müdürü

Kocaeli’nin gelişimi için 29 yıldır
önemli katkılarda bulunan, üreticiyi
ve sanayiyi destekleyen Kocaeli Sanayi Odası’nı yürekten tebrik ederim.
Bugüne kadar hijyen, temizlik kağıdı ve ev bakım kategorilerindeki
tesis yatırımlarımızın yanı sıra sektörünün en büyük Ar-Ge merkezi, bebek
bezinin olmazsa olmaz “non-woven”
tekstili ve tüm ürünlerimizin ambalajını üreten tesisimiz ve Avrupa’nın en
büyük otomatik deposu gibi önemli
yatırımlarımızı sanayimizin başkenti
Kocaeli’ne yaptık.
Ağaç bazlı panel sektörüne hizmet
vermek üzere Türkiye’nin ilk kontinü
MDF fabrikasını Gebze’de kurduk ve
odun atıklarını değerlendirdiğimiz
“ICCI Enerji Ödülü” sahibi ilk biyokütle
gazlaştırma tesisini yine burada devreye aldık. Türkiye’de E0 MDF üreten
ilk fabrika olarak TSE tarafından belgelendirildik. Tesisimiz bugün, ürün
portföyü en geniş ve üretim kapasitesi en yüksek tesis olarak hizmet
veriyor.
Bu yatırımlarımızla, evimiz olarak
gördüğümüz Kocaeli ile birlikte büyümekten kıvanç duyuyoruz.
Bugüne kadar Kocaeli için attığımız
her adımda Kocaeli Sanayi Odası’nın
gösterdiği destek bizim için çok kıymetlidir. Kocaeli Sanayi Odası’nın
kuruluşunun 29. yılını Hayat Holding
Ailesi adına tebrik eder, başarılarının
devamını dilerim.

Meslek Komiteleri olarak sorunlarımızı Oda Meclisi’mize, Meclis’imiz
TOBB’a, TOBB ise Hükümete ve ilgili
Kurumlara iletiyor. Bu anlamda siviltoplum kuruluşları olarak birçok konunun tamamlayıcısı durumundayız.
Biz sanayiciler sesimizi birinci ağızdan Oda’mız vasıtasıyla duyurabiliyoruz.
O yüzden Kocaeli Sanayi Odamız’ın
bugüne kadar olan çalışmalarından
son derece memnunuz. Bu dönem ilk
defa Oda’mız Başkanının TOBB Başkan Vekillerinden birisi olarak seçilmiş olması bugüne kadar yaptığımız
çalışmaların doğru olduğu yönünde
bizlere cesaret verdi. Bundan aldığımız güç ile bu yıl 29.yaşını kutlayan
Oda’mız ile biz yolumuzda yürümeye
ve sanayicilerimize hizmet vermeye
devam edeceğiz.

çok hisseden şehirlerimizden
biri. Ayrıca ülkemizin en büyük
dinamiklerinden birinin tarım ve
hayvancılık olduğunu düşünüyoruz. Büyük bir nüfusa sahibiz,
genç ve dinamik bir nüfus. Bunların tarım ve hayvancılık gibi
iyi bir sektöre kazandırılması
lazım. Bunun için de iyi kaptanlara ihtiyacımız var. Ülkemizde
işsizlik sorununu büyük ölçüde
çözebilecek sektörlerden bir
tanesi olduğuna inandığımı Tarım ve Hayvancılık sektörünün
Tarım Bakanlığı ve üniversite
işbirlikleri ile dinamik genç nüfusumuzun bu konuda mutlaka
önü açılmalı, kaynak olunmalı,
cesaretlendirilmeli, üreten ve
ithal değil ihraç eden örnek ülkelerden biri olmalıyız.
Kocaeli Sanayi Odası ve diğer
odaların işbirliği ile bu konularda daha neler yapılabilir noktasında çözümler üretmeliyiz.
Ben çalışmalarından ötürü
Sanayi Oda’mıza ve başkanımıza, diğer çalışma arkadaşlarına
teşekkür ediyorum. Kocaeli ülkemizin en büyük sanayi illerinden biri. İyi çalışmalar iyi diyaloglar var. Sahada olan kronik
sorunların ise paylaşarak daha
iyi neticeye varacağına inanıyorum. Ortak çalışmak, sorunların kaynağına inmek ile daha
hızlı ilerleriz ve sorunlarımızı da
devlet yönetimine hızlı şekilde
ileterek çözebileceğimizi umuyorum.

Tamer Patır
Çayırova Süt
Şirket Ortağı

Tekin Urhan
Cryocan Basınçlı Kaplar
Yönetim Kurulu Başkanı

Türkiye dünyada nitelikli personel
ihtiyacının olduğu maalesef ilk 10 ülke
arasında bulunmakta. Kocaeli büyük
bir sanayi şehri olarak bu ihtiyacı en

Dinamik yapısıyla yenilikleri yakından takip eden, ülkenin,
bölgenin ve üyelerinin menfaatlerini savunan, güven veren,
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üyelerinin sorunlarını dinleyip çözüm
üreten, değer yaratan, soysal sorumluluk sahibi, çevreci, bu yapının
çalışmaları, ihtiyaç duyulan yönetim
ve hizmet anlayışının en güzel şeklini
ortaya koymaktadır.
Türkiye’nin
sanayi
başkenti
Kocaeli’nin Sanayi Odası örnek uygulamaları ve başarılarıyla birçok
alanda öncü olmuştur. Bu yönetim
anlayışıyla makro ölçekte ülke ve
bölgesinde gelişime katkı sağlayan,
mikro ölçekte üyelerinin ihtiyaçlarını
gözeten Kocaeli Sanayi Odası’nın 29.
yılını gönülden kutluyorum.
Tüm bu çalışmalara gönül vermiş
Yönetim Kurulu Başkanımız Ayhan
Zeytinlioğlu ve Meclis Başkanımız
Hasan Tahsin Tuğrul başta olmak
üzere, tüm yönetim kurulu üyelerine,
departman çalışanlarına, tüm geçmiş dönem başkanlarına ve odamıza
hizmet veren herkese teşekkürlerimi
sunarım.

Yavuz Güneş
Günpaş Otomotiv Sanayi AŞ.
Firma Sahibi

Kocaeli Sanayi Odası, Türkiye’nin
en büyük sanayi odalarından bir tanesi. Bizde Sanayi Odası’nda arkadaşlarla beraber görev yapıyor olmaktan

büyük memnuniyet duyuyoruz.
Özellikle üyesi bulunduğum
Meslek Komitesi’nde de her zaman verimli çalışmalar yapıyoruz.
Çözüm getirmeyen sorunu büyütür. Önce herkes sorununu bilecek,
paylaşacak; sonrasında çözüm
önerisini sunacak. Sunulan öneri kabul görür yada görmez; ama
çözüme ancak bu şekilde ulaşılır. Sonrasında meslek komiteleri
toplantısından elde edilen öneriler
Oda’ya iletilir. Oda da bizden aldığı bilgileri Oda Meclisi’ne, oradan
TOBB’a, TOBB da ilgili bakanlıklara
iletir. Sonrasında kararların uygulanıp uygulanmayacağı vs. bakanlıklara kalmıştır. Ancak buraya kadar herkes üzerine düşeni yerine
getirir, getirmeli.
Ben Oda’mızda olmaktan, buradaki çalışma arkadaşlarımızdan
çok memnunum. Bu vesile ile de
Oda’mızın 29.yaşını kutlarım.

duyuyoruz.
İlimizin bu başarısında büyük
emekleri olan Kocaeli Sanayi Odası’na
tebrik ediyor, başta başkanımız Ayhan
Zeytinoğlu olmak üzere tüm Kocaeli
Sanayi Odası çalışanlarına Anadolu
Isuzu Ailesi adına teşekkürlerimi sunuyorum. Bir yandan ülke sanayiinin
gelişimine katkıda bulunurken diğer
yandan üyelerinin küresel rekabette
öne çıkmasına destek veren Kocaeli
Sanayi Odası’nın önümüzdeki yıllarda
ilimizi daha da yukarıya taşıyacağına
inanıyorum.

Tuğrul Arıkan
Anadolu Isuzu
Genel Müdürü

Türk
sanayiinin
başkenti
Kocaeli’nin en önemli sivil toplum kuruluşu olan Kocaeli Sanayi Odası’nın
29. yaşını kutlamanın mutluluğunu
yaşıyoruz. Avrupa ve Asya arasında
önemli bir geçiş koridoru olan Kocaeli;
organize sanayi bölgeleri ve fabrikaları ile Türkiye’nin en önemli üretim
üssü olma özelliğini sürdürüyor. Anadolu Isuzu fabrikamızın da bulunduğu
Kocaeli’nin başarı hikayelerini duymak
mutluluk verici.
OSD (Otomotiv Sanayicileri Derneği) verilerine göre Otomotiv sektörünün kalbinin attığı Kocaeli de, geçen yıl üretilip yurtdışına gönderilen
araçların Türkiye genel ihracatındaki
payı yüzde 38 olarak gerçekleşti. Bu
başarıda pay sahibi olmaktan gurur
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İnşaat
Konut-işyeri proje geliştirme

PEKDEMİR İNŞAAT TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.
+90 (262) 321 42 22
+90 (262) 325 75 88
info@pekdemirinsaat.com Web: www.pekdemirinsaat.com
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Yunus Çiftçi
Çiftel Elektromekanik AŞ.
Yönetim Kurulu Başkanı

Sanayi geçmişi Osmanlı İmparatorluğuna kadar uzanan Kocaeli;
Cumhuriyet dönemindeki sanayileşme hamlesi ile ağırlıklı olarak kamu
yatırımları ile ön plana çıkmıştır. Bu dönemde büyük tesislerin etrafında
oluşmaya başlayan yan sanayi yatırımları ile özel sektör boy göstermeye başlamış ve zaman içinde önemli büyüklüğe sahip özel sektöre ait
sanayi tesisleri de kurulmaya başlamıştır.
Özellikle otomotiv, petrokimya, kimya, makine, metal sektörlerinde
Türkiye sanayisinin önemli bir kısmını barındıran Kocaeli bir sanayi ve
liman kenti olarak güçlü bir ‘Sanayi Odası’na da ihtiyaç duymuştur.
Bu düşünce ile 29 yıl evvel kurulan Kocaeli Sanayi Odası bugüne dek
sanayi ve kent için önemli hizmetler görmüştür. Kent Yönetimi ile uyum
içinde çalışan Kocaeli Sanayi Odası çevre bilincinden, kent kimliğine varıncaya kadar her alanda üstlendiği görevi başarı ile sürdürmektedir.
Kuruluşundan 29’uncu yılına dek emeği geçen tüm Yönetim Kurulu Başkan ve Üyeleri ile Meclis Başkan ve Üyelerine sanayiciler olarak
şükranlarımızı sunarız. Tabi özverili çalışmalarından dolayı profesyonel
kadroya da müteşekkiriz. Başarılarla dolu nice yıllar dileriz.
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Bahar Baykal
Ki-Maş Reklam ve Promosyon Ltd. Şti.

Kocaeli Sanayi Odası, bölgemizin kalkınması için yürüttüğü vizyonel projelerle ticari ve sınai gelişime,
ekonomi ve iş dünyasına ışık tutan
farklı sektörlerden sanayicileri bir
araya getiren güçlü, saygın bir kurumdur. Vasfını her alandaki başarıları ile taçlandıran Kocaeli Sanayi
Odasının 29.kuruluş yıldönümünü
kutluyor, Türkiye Odalar ve Borsalar
Birliği yönetim kurulu üyeliği ve başkan yardımcılığı görevine getirilen
ilimiz açısından kıvanç kaynağı olan
Kocaeli Sanayi Odasının değerli başkanı Ayhan Zeytinoğlu ve yönetimine
Mükemmellik yolculuğunda üstün
başarılar diliyorum.

KOSBAŞ Yönetim Kurulu (Soldan sağa) Bora Ergene, Şaban Kemal Saraç, Haluk Kayabaşı, İrfan Kanık, Ayhan Zeytinoğlu,
Murat Ayhan, Ahmet Bayraktar, Hasan Tahsin Tuğrul, Turgay Ener, Ertuğrul Işıksoy

K

OSBAŞ-Kocaeli Serbest Bölgesinin ticaret hacmi bu yılın
Ocak-Haziran döneminde
geçen yılın geçen yılın aynı dönemine
oranla % 20 artışla 343 milyon Dolar olarak gerçekleşmiştir. Bu yılın ilk
yarısındaki ticaret hacmindeki artışla birlikte Kocaeli Serbest Bölgesinin
toplam ticaret hacmi kurulduğu 2001
yılından günümüze kadar olan dönemde 7 milyar doları aşmış bulunmaktadır.
Kocaeli Serbest Bölgesi, sadece
ticaret hacmindeki artışla ülke ekonomisine katma değer yaratmakla
kalmamakta, aynı zamanda gençlerimize yeni istihdam alanları yaratarak,
ülkemizin işsizlik sorununun aşılmasında da önemli katkı sunmaktadır.

Türk Denizcilik sektörünün dünya
pazarlarına açılmasında önemli bir
rol oyan Kocaeli Serbest Bölgesinde
geçen yıl Ocak-Haziran döneminde
1374 kişi olan istihdam bu yılın OcakHaziran döneminde 1608 kişi olarak
gerçekleşerek, istihdamda da önemli
bir artış sağlanmıştır.
KOSBAŞ-Kocaeli Serbest Bölgesi
Kurucu ve İşleticisi A.Ş. Ayhan Zeytinoğlu Başkanlığında ülkemizin önde
gelen sanayicilerinden oluşan Yönetim Kurulu tarafından yönetilmekte.
KOSBAŞ’ta üretim ve ticaret faaliyetinde bulunan firmalar şu şekilde:
Atlas Gemi İnşa Tek. San. Tic. A.Ş.;
Ak Yatçılık San. ve Tic. A.Ş.; Alkomed
Kimya Kozmetik San. ve Dış Tic. Ltd.
Şti. KSB Şubesi; Çimtaş Gemi İnşa San.

ve Tic. A.Ş.; Çimtaş Çelik İmalat Montaj ve Tesisat A.Ş. KSB Şubesi; Danieli
Cenro S.P.A.; Ems Makina San. ve Tic.
Koll. Şti.; Gurmeks Yemek ve Unlu Mamulleri Üretim San. Tic. Ltd. Şti.; Grandexpo Isıtma ve Soğutma Sist. Alım
Satım San. Dış Tic.Ltd. Şti.; Hyundai
Rotem Company; Oky Yapı San. Ve Tic.
A.Ş.; Özmak Dış Ticaret ve Otomasyon
Sis. ve Mak. İmalat San. Tic. A.Ş.; Primetals S.P.A.; Selah Körfez Gemi İnşa
San Tic A.Ş.; Teksan Jeneratör Elk San.
Tic. A.Ş.; Turquoise Shipyard San. Ve
Tic. A.Ş.; Uzmar Gemi İnşa San. ve Tic.
A.Ş.; Yachtley Gemi Yapım San. ve Tic.
A.Ş.; Yenilikçi OSGB.
Ertuğrul IŞIKSOY
KOSBAŞ Genel Müdürü
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Demir Dışı Metaller
Elektrolitik Bakır Tel, Bakır Lama, Bakır Boru

SARKUYSAN ELEKTROLİTİK BAKIR SAN. VE TİC A.Ş.
Kocaeli
Odavizyon
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+90 (262) 676 66 80
@sarkuysan.com
Web: www.sarkuysan.com

+90 (262) 676 66 00
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Kariyerport’un eğitimlerinden
3 ayda 30 kişi yararlandı
Açılışı 16 Ağustos 2017 tarihinde yapılan Kariyerport’ta 3 ayda 30 kişi eğitim aldı.
Halen limanlardan gelen 100 kişilik eğitim talebi bulunuyor.

K

ocaeli Sanayi Odası (KSO)
Başkanı Ayhan Zeytinoğlu ile
biraraya gelen TÜRKLİM Başkanı İbrahim Dölen, Kariyerport hakkında bilgi verdiler.
Kariyerport’un açılışının 16 Ağustos
2017 tarihinde yapıldığını hatırlatan

Kocaeli Sanayi Odası Başkanı Ayhan
Zeytinoğlu; Kariyerport’tan Oda’ya kayıtlı 35 liman işletmesinin, TÜRKLİM’e
kayıtlı 60 liman işletmesinin, 59 denizcilik meslek lisesinin, 9 fakültenin, 13
meslek yüksekokulunun ve gelecekte
bu sektörde çalışmak isteyen kişilerin
yararlanabileceğini belirtti.
Zeytinoğlu; “Bu güne kadar 3 aylık
süre zarfında 30 kişi eğitimlerden yararlandı. Proje sonrasında 8 liman personeli eğitim aldı. 30 Karamürsel meslek yüksek okulu öğrencisi eğitimden
faydalandı. Elimize limanlardan gelen
100 adet de eğitim talebi var. Kariyerport Mükemmelliyet Merkezi’nde yılda
120 lise öğrencisi, 120 meslek yüksek
okulu öğrencisine eğitim verilebilir.
Merkezimizi daha da etkin hale getirebilmek için sadece liman sektörü değil,
yeni mezun öğrenciler de hedef kitlemiz” şeklinde konuştu.

- Sektörde elleçlenen konteyner
hacminin yılın ilk yarısında artması
bekleniyor
Yılın ilk çeyreğinde Türk limancılık
sektörünce elleçlenen konteyner hacminin geçen yıla göre yüzde 18 arttığını söyleyen TÜRKLİM Başkanı İbrahim

Dölen ise, öncü göstergelerin bu performansın yılın ilk yarısında da devam
edeceği sinyali verdiğini söyledi.
Limancılık sektöründe artan bu yöndeki iş hacmini karşılamak için merkezde eğitim almış operatör sayısının da en
az yüzde 10 artması gerektiğinin altını
çizen Dölen, bunun gençler için büyük
bir imkan olduğunu vurguladı.
Kariyer Port’ta eğitim alan başarılı
gençlerin iş bulması konusunda TÜRKLİM adına bizzat uğraşacaklarının altını
çizen İbrahim Dölen; şunları kaydetti:
“Türk limancılık sektörü gittikçe globalleşiyor. Bugün Türkiye’nin en büyük
limanlarının tamamı global sermaye
yani dünya çapında liman işleten büyük
firmaların elinde.
Bu alanda çalışmaya başlayan arkadaşlarımız zaman içerisinde bu firmaların gerek çevremize gerekse de
dünyanın değişik yerlerinde ihtiyacı
bulunan alanlara kolaylıkla geçebileceklerdir.
Gençlerimize burada önemli bir sorumluluk düşmekte, o da dilini geliştirmek ve bu tip zor hedeflere kendini istekli hale getirmek. Türkiye’deki mevcut
limanlarımız da şu an bu anlamda yeni
gençlerimize kollarını açmaya hazır.”

TÜRKLİM için valilikte
işbirliği protokolü imzalandı

K

ocaeli İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Liman
işletmeciliği denizcilik ve
bu alanlara yakın dallarda bölümleri
olan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
öğrencileri arasından seçilen öğrencilere limancılık alanında; “ Mobil Vinç
Operatörlüğü (Dökme Ambalajlı Yükler için eğitim) (MHC) ve Lastik Tekerlekli Saha Köprü Vinci Operatörlüğü
(RTG)” olarak sınıflandırılan konularda; Kocaeli Sanayi Odası ve Türkiye
Liman İşletmecileri Derneği (TÜRKLİM) tarafından Kocaeli Sanayi Odası bünyesinde kurulan “Kariyer Port
Mükemmeliyet Merkezi”nde teorik ve
simülatör üzerine verilecek eğitimler
ile ilgili iş birliği protokolü Vali Hüseyin Aksoy tarafından imzalandı.
Protokol İmza törenine; Vali Hüseyin Aksoy’un yanı sıra Türkiye Liman
İşletmeleri Derneği Başkanı İbrahim
Dölen, Kocaeli Sanayi Odası Başkanı Ayhan Zeytinoğlu ve İl Milli Eğitim
Müdürü Fehmi Rasim Çelik katıldı.
Törende bir konuşma yapan Vali
Hüseyin Aksoy; “Kocaeli Valiliği, Kocaeli Sanayi Odası ve Liman İşletmecileri Derneğinin bir araya gelerek
ortak olarak yürüteceği bir programın

protokol imza törenini gerçekleştiriyoruz.
Özellikle liman işletmeciliğinde
ihtiyaç duyulan vinç operatörünün
yetiştirilmesi konusunda Sanayi Odamızın bünyesinde oluşturulan Mükemmeliyet Merkezi’nde bu anlamda
yürütülecek olan çalışmalarla yeni
operatörlerin yetiştirilmesi konusunda karşılıklı bir iş birliği protokolüdür.
Yeni insan kaynakları noktasında
çalışmalar yapmak adına gerçekleştirilen ortak bir proje ve çalışmadır.

Buradan yetişecek insanlar sadece
yurtiçinde değil, yurtdışında da iş bulabilecek bir konumda olacaklardır.
Bu anlamda ben hayırlı olmasını diliyor, bu projede emeği geçen herkese
teşekkür ediyorum.” dedi..
Konuşmaların ardından protokol
imza töreni Vali Hüseyin Aksoy, Türkiye Liman İşletmeleri Derneği Başkanı
İbrahim Dölen, Kocaeli Sanayi Odası
Başkanı Ayhan Zeytinoğlu ve İl Milli
Eğitim Müdürü Fehmi Rasim Çelik tarafından imzalandı.
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Savunma sanayinde KSO’nun çalışmaları ivme kazandı

Amaç Kocaeli’nin savunma
sanayindeki payını artırmak

MURAT ERHAN
Kocaeli Sanayi Odası
Danışmanı
Bir ülkenin savunma gücü önemli bir
ölçüde ulusal savunma sanayine, savunma sanayinin gücü de ülkenin ulusal teknolojik düzeyine bağımlıdır. Kısaca ülkelerin savunma gücünün, ulusal teknolojik
düzeylerine bağımlı olduğu söylenebilir.
Savunma sanayiini milli teknolojiye
dayandırmayan ülkelerin, askeri gücü ve
caydırıcılığı tartışmalıdır. Türkiye gerek
insan kaynakları gerekse teknolojinin kullanımı ve geliştirilmesi noktasında önemli
bir noktaya gelmiştir. Artık kendi harp
silahlarını, cihaz ve sistemlerini üretme
noktasına gelmiştir.
Kocaeli Türk sanayisinin merkezidir.
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Özellikle otomotiv ve yan sanayi sektörünün teknolojik gelişimi itici güç olmuştur.
Otomotiv ve yan sanayi sektörü turizmden inşaata, tarımdan savunma sanayine
kadar birçok sektörle yakın ilişki içerisindedir.

bulunmaktadır.
Adapazarı’nda bulunan 1. Ana Bakım
Merkezi Komutanlığına fiziki yakınlığımız
da göz önüne alındığında Kocaeli’nin Savunma Sanayinden yeterli payı alamadığını değerlendiriyorum.

-Kocaeli, savunma sanayinde de
başat rol almalı
Kocaeli sadece otomotiv ve yan sanayinde değil kimyadan, beyaz eşyaya, cam
ve seramikten, kauçuk ve plastik sanayine kadar geniş bir yelpazede üretim gerçekleştirmektedir. Dolayısı ile Kocaeli’nin
Savunma Sanayinde başat rol alması gerekmektedir.

-Ciro 6.7 milyar dolara çıktı
Savunma ve Havacılık Sanayi İmalatçılar Derneği (SaSaD) 2017 yılı Sektörel
Performans Raporu’na göre 2016 yılında
savunma sanayi sektörel cirosu 5 milyar
968 milyon dolardan 2017 yılında 6 milyar
693 milyon dolara çıkarak yüzde 12 büyüme göstermiştir. Söz konusu büyüme
oranı ülke ortalamalarının üzerinde olmakla beraber, döviz kazandırıcı Yurtdışı
Satış Gelirleri yüzde 7 küçülerek 1 milyar
953 milyon dolardan 1 milyar 824 milyon
dolara gerilemiştir.
-KSO ve savunma sanayi
Kocaeli Sanayi Odası olarak Savunma
Sanayinin gerektirdiği yüksek teknolo-

-Yeterli pay alınamıyor
Özellikle gurur kaynağımız Deniz
Kuvvetlerinin ana güç unsuru Donanma
Komutanlığı’nın bölgemizde bulunması,
bir yanımızda Tuzla tersaneler bölgesi,
bir yanımızda Yalova tersaneler bölgesi

jik ürünlerin üretiminde aktif rol alarak
ürün ve teknoloji geliştirme çalışmalarını gerçekleştirmek, savunma sanayimizin ihtiyaç duyduğu ürünleri üreterek
ulusal savunma gücümüzü arttırmak,
uluslar arası arenada rekabet edebilir
konuma gelerek bölgesel kalkınmanın
yanı sıra ülke kalkınmasına destek olmak istemekteyiz.
-KSO, danışmanlık hizmeti
veriyor
Bu kapsamda durumsal farkındalığın sağlanması maksadıyla Kocaeli Sanayi Odası olarak Kasım 2017 tarihinden
bu yana Savunma Sanayi Danışmanlık
hizmeti vermekteyiz. Söz konusu danışmanlık hizmeti ile bu güne kadar
gerçekleştirdiğimiz faaliyetlerimizden
kısaca bahsetmek isterim.
2-5 Kasım 2017 tarihleri arasında Kocaeli Sanayi Odası öncülüğünde
SANTEK 2017 ‘’4. Doğu Marmara Sanayi ve Teknoloji Fuarı’’ 25.000 m2 kapalı
alanda 300 firmanın katılımı ve 30.000
ziyaretçi ile gerçekleştirilmiştir.
İlk kez Savunma Sanayi Müsteşarlığı ve Vakıf Şirketleri (ASELSAN, HAVELSAN, Türk Havacılık ve Uzay Sanayi A.Ş.
(TAI), TUSAŞ Motor Sanayii A.Ş. (TEI),
ROKETSAN, İşbir Elektrik San. A.Ş.) ile
Makine ve Kimya Endüstrisi Kurumu fuara katılmıştır. Deniz Kuvvetleri Komutanlığı ve Tersaneler Genel Müdürlüğü
standlı katılım gerçekleştirmiştir. Sanayicilerimiz savunma sanayi yetkilileri ile
yaklaşık 900’e yakın ikili görüşme yapılmıştır.
-SANTEK 2018
31 Ekim-3 Kasım tarihleri arasında
gerçekleşecek olan SANTEK 2018 fuarına Savunma Sanayi Müsteşarlığı standlı olarak katılım kararı vermiştir. Vakıf
Şirketlerinin de standlı katılımı için çalışmalar devam etmektedir. Deniz Kuvvetleri Komutanlığı ve Tersaneler Genel
Müdürlüğü’nün yanı sıra bu sene ilk kez
Askeri Fabrikalar Genel Müdürlüğü de
400 m2’lik stantla fuara katılacaktır.
-50’nin üzerinde firma ziyareti
Savunma sanayi danışmanımızca
Kocaeli Sanayi Odası üyesi 50’nin üzerinde firmamız birden fazla kez ziyaret
edilerek imkan ve kabiliyetleri yerinde
incelenmiş, savunma sanayinde yer
alabilmeleri için yapmaları gereken faaliyetler konusunda bilgi verilmiştir.
Savunma sanayinde yer alan veya
almak isteyen firmalarımıza odamız
bünyesinde bilgilendirme toplantıları
da yapılmaktadır.
Buna en yakın örnek olarak 5 Haziran 2018 tarihinde gerçekleştirilen As-

keri Fabrikalar Genel Müdürlüğü Onaylı
Tedarikçi Değerlendirme Programı ve
Stratejik İş Birlikteliği Anlaşması bilgilendirme toplantısıdır.
-Tesis ziyaretleri
Bunun yanı sıra çeşitli ziyaretler
gerçekleştirmekteyiz. Firmalarımızın
katılımı ile 23 Kasım 2017 tarihinde 1.
Ana Bakım Merkezi Komutanlığı Arifiye/
Adapazarı’na, 27 Kasım 2017 tarihinde
İstanbul Tersanesi Komutanlığı’na, 25
Ocak 2018 tarihinde Gölcük Tersanesi
Komutanlığı’na ziyaretler gerçekleştir-

dik.
Söz konusu ziyaretler sırasında silahlı kuvvetlerimizce ihtiyaç duyulan
yurtdışı kökenli malzemeler hakkında
bilgi verildi. Bu kapsamda bir firmamız
İstanbul Tersanesi ve Gölcük Tersanesi Komutanlığınca ihtiyaç duyulmakta
olan savaş gemilerimizin ama tahrik
sistemlerinde kullanılan çok pahallı ve
yurtdışı kökenli dört farklı soğutma ünitesinin üretimini gerçekleştirmiştir.
Ziyaretler kapsamda dikkat çeken
diğer bir husus üretimin yanı sıra onarım hizmetinin de savunma sanayimiz
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için ne kadar önemli olduğudur. Örneğin
Deniz Kuvvetleri Komutanlığımızca ihtiyaç
duyulmakta olan ve demode olmasından
dolayı yaklaşık 3 senedir tedarik edilemeyen kritik önemdeki iki elektronik kart
birim fiyatının beşte birinden daha ucuza
onarımları yapılarak Deniz Kuvvetlerimizin
kullanımına sunulmuştur.
Onarımı gerçekleştiren firmamızca
kartlardan bir yeniden dizayn edilmiş ve
modernizasyon talebi olarak Tersaneler
Genel Müdürlüğü’ne sunmuştur.

rekse Yalova tersanelerinde inşa edilmekte/edilecek olan askeri gemi projeleri için
aktif çalışmalarda bulunmaktayız.
Bu kapsamda savunma sanayinde hiç
yer almamış bir firmamız bir tersane ile bir
firmamız üç tersane, bir firmamız ve 5 tersane ile gizlilik anlaşması imzalamıştır.
Gizlilik anlaşması kapsamında projeler
firmalarımıza açılmış olup teklif görüşmeleri devam etmektedir. Bir firmamızsa
kamu tarafından yürütülmekte olan gizli
bir proje kapsamında görevlendirilmiştir.

-Kamudan ziyaretler
Savunma Sanayi yetkililerince gerek
odamıza gerekse firmalarımıza çeşitli ziyaretler gerçekleştirilmiştir. Kara Kuvvetleri Komutanlığı Lojistik Komutanı Tuğgeneral Sıtkı Varlı ve KKK Lojistik Komutanlığı

-Çoklu işbirliği
Tüm bunların dışında Savunma Sanayi
Danışmanlığı sayesinde birbirlerinin imkan
ve kabiliyetlerini bilmeyen firmalarımız bir
araya getirilerek endüstriyel tasarım, ihtiyaç duydukları teknoloji transferi, yurt-

ilgili personeli ile Askeri Fabrika yetkilileri
14 Kasım 2017 tarihinde odamızı ziyaret
ederek öğleden önce savunma sanayi ihtiyaçları hakkında bilgi vermişler, öğleden
sonra KKK Lojistik Komutanlığı yetkililerince dört firmamız ziyaret edilerek imkan ve
kabiliyetleri incelenmiştir.
9 Ocak 2018 tarihinde İstanbul Tersanesi Komutanı Tuğamiral Recep Erdinç
Yetkin ve beraberindeki heyetçe ihtiyaç
duyulmakta olan soğutma ünitelerini üretmekte olan firmamız ziyaret emişlerdir.
En önemli etkinliklerimizden biri olan
ve 10 Nisan 2018 tarihinde gerçekleşen Savunma Sanayi Müsteşarlığı, Vakıf Şirketleri (TAİ, ROKETSAN, HAVELSAN,ASELSAN)
ile FNSS’in katılımıyla odamızda gerçekleşen Savunma Sanayi Sektörel Tanıtım
Etkinliği’dir. Söz konusu etkinlik sonrası 14
firmamız ziyaret edilmiş, firmalarımızla
yakından ilgilenen yetkililer bir haftadan
kısa bir zamanda firmalarımızdan prototip
üretim gerçekleştirmelerini istemişlerdir.
Üretimi gerçekleştirilen prototiplerin fonksiyon testleri devam etmektedir.
-Askeri gemiler için çalışmalar
Tüm bunların yanı sıra Kocaeli Sanayi
Odasınca verilmekte olan Savunma Sanayi
Danışmanlığı sayesinde gerek Tuzla ge-
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dışından almakta oldukları ürün veya ara
ürünlerin birbirlerinden alınması gibi bir
çok alanda iş birliktelikleri yapmaları sağlanmaktadır.
-Tesis güvenlik belgesi
Önümüzdeki dönem içerisinde savunma sanayinde üretim yapabilmenin gerek
şartlarından biri olan Tesis Güvenlik Belgesi, Üretim Müsaade Belgesi alınması konusunda da danışmanlık yapılması planlanmaktadır.
Bunun yanı sıra Savunma Sanayi Müsteşarlığı (SSM) tarafından, sanayi firmalarımızın savunma sanayi sektöründe nitelikli tedarikçi olabilmelerini sağlamak için
durum analizlerinin yapılması ve gelişme
planlarının oluşturulması amacıyla ‘’Endüstriyel Yeterlilik Değerlendirme Projesi
(EYDEP)’’ başlatılmıştır. EYDP Kocaeli koordinatörlüğü odamızca gerçekleştirilecektir.
Kısacası İstiklal ve istikbalimiz için; savunma sanayimizin güçlenmesi, bölgesel
ve ülkesel kalkınmanın sağlanması, ileri teknoloji gerektiren katma değeri olan
ürünlerin üretilmesi ve savunma sanayi
sektöründe Kocaeli’nin hak ettiği payı alabilmesi için çalışmalarımıza durdurmaksızın devam edeceğiz.

Murat Erhan
Hakkında

20 Temmuz 1969 tarihinde doğan Murat ERHAN 1987 yılında Deniz Harp Okuluna girmiş 1991 yılında Elektrik Elektronik Mühendisi
olarak mezun olmuştur.
Daha sonra lojistik sahasına yönelen Murat Erhan dünyanın sayılı
Akdeniz’in lider deniz gücüne sahip
Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’nın
tüm yüzer birlikleri ve kara tesislerinin ikmal ve malzeme tedarikinden sorumlu birimlerinde görev
yapmıştır.
Entegre lojistik yönetimi, envanter yönetimi sistemlerinin yönetilmesi ve bu sistemlere ilişkin
IT çözümlerinin geliştirilmesinde
aktif rol almıştır. Murat Erhan son
olarak Envanter Kontrol Merkezi
Komutanlığını yapmış ve Eylül 2017
tarihinde kendi isteğiyle emekli olmuştur.
Hali hazırda Kocaeli Sanayi Odası Savunma Sanayi Danışmanlığını
yapmakta olan Murat Erhan Ufuk
Üniversitesi’nde İşletme Yüksek Lisansını tamamlamış olup, İstanbul
Teknik Üniversitesi’nden Lojistik ve
Tedarik Zinciri Yöneticiliği Uzmanlık
sertifikasına sahiptir.
Hacettepe Üniversitesi Proje
Döngüsü Yönetimi ve Mantıksal
Çerçeve Yaklaşımı Eğitimi alan Erhan Deniz Kuvvetleri Komutanlığının ERP süreç liderliğini yapmış
olup 11 ayrı alanda Oracel uzmanlık
sertifikasına sahiptir.
Erhan aynı zamanda askeri ve
ticari tüm suüstü gemilerine Askeri
Standartlarda Tim Eğitimi verebilme kabiliyetine sahip dünyadaki
tek özel kuruluş olan Albatros Danışmanlık Yönetim Kurulu Başkanıdır.

[ar-ge ►

Sanayi Bakanı Mustafa Varank Ar-Ge
Laboratuvarı’nın kapanmasını önledi

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa
Varank, üniversitedeki Ar-Ge laboratuvarının kapanmasını engelledi.
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank’ın, Ankara Yıldırım Beyazıt
Üniversitesi’nin AR-GE laboratuvarının
kapatılacağı haberleri üzerine, üniversite
yönetimi ile görüşerek sorunun çözülme-

sini sağladığı belirtildi.
Cumhurbaşkanlığı
Hükümet
Sistemi’nin kabinesinde Sanayi ve Teknoloji Bakanı olarak görev yapan Mustafa Varank’ın, Ankara Yıldırım Beyazıt
Üniversitesi’nin AR-GE laboratuvarının
kapatılacağıyla ilgili haberler üzerine harekete geçerek, söz konusu laboratuvarın

tamamen gençlerin bilimsel çalışmalarını
için kullanılması amacıyla üniversite yönetimiyle görüştüğü bildirildi.
ÖĞRENCİLERDEN VARANK’A TEŞEKKÜR
Ar-Ge laboratuvarının kapanmasının önüne geçmesinin ardından, Ankara
Yıldırım Beyazıt Üniversitesi öğrencileri
ve öğretim üyeleri, Sanayi ve Teknoloji
Bakanı Mustafa Varank’a teşekkürlerini
iletti.
Söz konusu laboratuvarda, öğrencilerin önemli projelere imza attığı, özellikle
savunma sanayine yönelik Ar-Ge çalışmaları yapıldığı bildirildi. Bakan Varank’ın
müdahil olmasının ardından laboratuvar
tamamen Ar-Ge çalışmalarına tahsis
edildiği açıklandı.
Laboratuvar ile ilgili sıkıntının çözülmesinin ardından kararı yine sosyal medya hesabından paylaşarak sevincini dile
getiren Doç. Dr. Kıvrak, Bakan Varank’a
sosyal medya üzerinden yazdığı “Problemin çözülmesine bizzat müdahil olan Sayın bakanımıza, değerli yardımcılarına ve
dahi bilgimiz dahilinde olmayıp problemin
çözülmesine katkıda bulunan tüm devlet
büyüklerimize şahsım ve öğrencilerim
adına gönülden teşekkürlerimi sunarım”
mesajı ile teşekkür ederek, öğrencileri ile
çalışırken bir fotoğrafını paylaştı.
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►

Bizimköy Engelliler Üretim Merkezi’nden
Avrupa’ya ihracat artıyor
Kocaeli Sanayi Odası’nın sosyal sorumluluk projesi olan, Akmeşe yolu üzerinde
kurulu bulunan Bizimköy Engelliler Üretim Merkezi Vakfı ve Metraco İth. İhr.A.Ş.
proje ortaklığında sürdürülen ihracat çalışması, artarak devam ediyor.

K

ocaeli Sanayi Odası’nın sosyal sorumluluk projesi Bizimköy Engelliler Üretim
Merkezi Vakfı ve Metraco A.Ş. proje
ortaklığında sürdürülen ihracat çalışmaları artarak devam ediyor. Temmuz
ayı içerisinde Bizimköy Engelliler Üretim Merkezi’nden 30 bin adet konfeksiyon ürünü Hollanda’ya sevkiyat için
TIR’a yüklendi ve gönderildi.
Avrupa’nın çeşitli ülkelerinde tanınmış markalara satışı yapılan kaliteli ve
katma değeri yüksek konfeksiyon ürünlerinin üretildiği Bizimköy Engelliler
Üretim Merkezi‘nde Hollanda ağırlıklı
“Scotch&Soda” markası başta olmak
üzere çeşitli ürünlerin üretimi yapılıyor.
Geçen yıl 350 bin adet üretilen konfeksiyon ürün sayısının, bu yıl yük-
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seltilen hedef proje ile 550-600 bine
ulaşması bekleniyor. Ortalama olarak
temel ürünlerde yıllık 400 bin civarında
üretim yapılan konfeksiyon bölümünde; dağıtım merkezi
olan Hollanda Dağıtım Merkezi’nden
Japonya, Yeni Zelanda, Avustralya,
Avrupa, Ortadoğu,
Güney Asya ülkelerine dağıtım yapılıyor.
118 engelli ile
üretimlerin
gerçekleştiği Bizimköy
Engelller
Üretim
Merkezi’nde, yeni
yatırımlar ile yeni
istihdam alanları

oluşturulan projede, yeni kurulan konfeksiyon, kesimhane ,baskı ,nakış ve
soft yıkama bölümleri Haziran ayı sonunda hizmete girdi.

[ziyaret

►

Körfez Ticaret Odası
Kocaeli Sanayi Odası’nı ziyaret etti

K

ocaeli Körfez Ticaret Odası
(KTO) Yönetim Kurulu Başkanı Recep Öztürk ve yönetimi Kocaeli Sanayi Odası Başkanı
Ayhan Zeytinoğlu’nun TOBB Başkan
yardımcılığına seçilmesinden dolayı
kutlama ziyaretinde bulundular.
KTO Başkanı Recep Öztürk, KTO
Meclis Başkanı Güngör Ayhan, KTO
Yönetim Kurulu Muhasip Üye Ahmet
Kırcı,KTO Yönetim Kurulu üyeleri Fatih Fidan,Mehmet Gümüş,Meslek Komite Başkanı Ayşe Hacet Aşar ve Genel Sekreter Yardımcısı Berat Nas’ın
yer aldığı ziyarette karşılıklı olarak
yapılan çalışmalar hakkında bilgi aktarımında bulunuldu.

Kocaeli Kadın Girişimciler Kurulu
Bosna Hersek’i ziyaret etti
Kocaeli Sanayi Odası, Doğu Marmara ABİGEM, Kocaeli Kadın Girişimciler Kurulu ve BİGMEV işbirliğinde 18 – 21 Haziran 2018 tarihlerinde Bosna Hersek’e
heyet ziyareti düzenlendi.

K

ocaeli Sanayi Odası, Doğu
Marmara ABİGEM, Kocaeli
Kadın Girişimciler Kurulu ve
BİGMEV işbirliğinde Bosna Hersek’e
düzenlenen
heyet
programında
Enerji-Yenilenebilir Enerji sektör
fuarı ‘Energa’ ziyaret edildi ve fuar
alanında ikili iş görüşmeleri gerçekleştirildi. T.C. Bosna Hersek Büyükelçiliği, Bosna Hersek Dış Ticaret Odası,
Tuzla Ticaret Odası ve Bosna Hersek
İş Kadınları Derneği ziyaret edildi; iki
ülke arasındaki ticari faaliyetlerin ve

işbirliğinin geliştirilmesi ve karşılıklı
yatırımların teşvik edilmesi amacıyla
temaslarda bulunuldu.
Kocaeli KGK Başkanı Bahar Baykal, Kurul Üyesi Ayşe Akçelik, Kocaeli Sanayi Odası’ndan Seçkin Ökte ve
Doğu Marmara Abigem’den Yelda
Kanpara Bosna Hersek ziyareti kapsamında Bosna Hersek İş Kadınları
Derneği Başkanı Aida Zubcevic ve
beraberindeki yönetim Kurulu üyelerini dernek binasında ziyaret ettiler.
44 icra kurulu ve 400 gönüllü üyesi
bulunan dernekte farklı faaliyet
alanlarından başarılı girişimciler
ve uzmanlar, Bosna Hersek’teki
ekonomik ortamın daha iyi şartlara getirilmesi ve girişimciliğin gelişmesi için iş ortamını iyileştirmek
amacıyla faaliyet yapıyorlar. Toplantı sonrasında kurul üyesi Fadila
Milavica’nın işyeri Poliklinika FM
firması ve kurul üyesi Amina İsoviç
Bukvic’in firması Cordoba Restaurant ziyaret edilerek faaliyetleri
hakkında bilgi alındı.
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►

KSO Meslek Komiteleri
çalışmalarına hızlı başladı
Kocaeli Sanayi Odası meslek komiteleri yoğun katılımlar ile çalışmalarına hızla
başladı. Bir ay içerisinde Et Süt Su ve Yem Ürünleri, Diğer Ulaşım Araçları Yapım ve
Onarım Makine Kurulum Hurda Atık Bertarafı ve Enerji, İşlenmiş Tarım Ürünleri ve
Unlu Mamüller ve Boya ve Sınai Gazları ile Temel Kimyasal Ürünler Sanayi Grupları toplandı ve görüş alışverişinde bulunup, çözüm önerilerini paylaştılar.

K

ocaeli Sanayi Odası ‘Et Süt Su ve Yem
Ürünleri Sanayi Grubu‘ Meslek Komitesi Temmuz
ayı Meslek Komite toplantısını
tüm meslek komite üyelerinin
katılımı ile gerçekleştirdi. Söz
konusu toplantıda rekolte ve
fiyat tartışmalarının yaşandığı
fındıkta yaşanan sorunlar ve
çözüm önerileri; fabrikaların
çatılarına kurulun güneş enerji
sistemlerinden dönemsel olarak fazla elde edilen enerjinin
satılması ve süt ürünlerin KDV
oranının düşürülmesi konularında görüş oluşturuldu.

K

ocaeli Sanayi Odası
‘Diğer Ulaşım Araçları
Yapım ve Onarım Sanayi Grubu’ KSO Komite Üyesi
Yatchley Gemi Yapım Sanayi
ve Ticaret A.Ş. firmasını ziyaret
ederek üretim ve firmada yapılan faaliyetler hakkında bilgi aldılar. Söz konusu ziyaret
sonrası yapılan meslek komite
toplantısında motorlu taşıt yetkili servislerinin, yetkisiz özel
servislerden ayrıştırılarak bir
statüye kavuşması için çalışma
ve ilgili kurumlara başvurular
yapılmasına, bu kapsamda yetkili servisler dışında firma kimliğini yansıtan amblem, kıyafet,
tabela vb. nin kullanılamaması
konusunun ilgili kamu kuruluşlarına iletilmesine; Verilen hizmette ortak bir kalite standardının ve servisler arasında adil
bir rekabetin olması için tüm servislerin işçi sağlığı iş güvenliği, çevre denetlemesi konularının eşit şekilde değerlendirilmesinin yapılması için ilgili kamu kurumlarına ziyaretler yapılmasına; otomotiv sektöründeki özellikle ağır hasarlı araçların perte
ayrılmasından sonra tekrar ekonomik değer kazandırmak için uygun olmayan şartlarda toparlanması trafiğe çıkması hem
güvenlik hem de markanın prestij ve ekonomik kaybına neden olduğundan trafiğe çıkartılmasının uygun olmayacağı görüşünün ilgili kamu kurumlarına iletilerek bu uygulamanın kaldırılmasının talep edilmesi yönünde kararlar alındı.
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K

ocaeli
Sanayi
Odası
‘Makine
Kurulum Hurda
Atık Bertarafı ve Enerji Sanayi Grubu’ Meslek
Komite toplantısında 2324 Ekim 2018 tarihlerinde
Bosna Hersek’te gerçekleştirilecek olan “Renexpo
Fuarı”nın tüm gruba duyurulması ve Eylül ayı içerisinde kahvaltılı grup toplantısı yapılması yönünde
kararı alındı.

K

ocaeli
Sanayi
Odası ‘İşlenmiş
Tarım Ürünleri
ve Unlu Mamüller Sanayi
Grubu’ Meslek Komitesi toplantısında; Suadiye
bölgesinde bulunan fabrikaların daha iyi hizmet alabilmesi için bölgenin OSB
ilan edilmesi veya Arslanbey OSB’nin içine dahil
edilmesi yönünde öneri
getirildi. Ayrıca Antrepolarda yaşanan sıkıntılar ve
emlak vergisi alımlarında
yaşanan haksız rekabet
ile ilgili olumsuzluklar dile
getirildi.

K

ocaeli Sanayi Odası ‘Boya
ve Sınai Gazları ile Temel
Kimyasal Ürünler Sanayi
Grupları’ Meslek Komiteleri toplantısında “Toprak Kirliliği Yönetmeliği”
konusunda hizmet veren İza Çevre
firmasının yetkilileri sunum yaparak,
komite üyelerini bilgilendirdi. Ekim
ayı içerisinde ise Çevre ve Şehircilik
Bakanlığı’nın ilgili birimi davet edilerek “Toprak Kirliliği Yönetmeliği” konusunda bir bilgilendirme toplantısı
yapılması kararı alındı.Yerli Malı Tebliği konusu görüşülerek ve Oda görüşü
oluşturularak ilgili Bakanlığa gönderilmesi kararı alındı. Ağustos ayı Komite Toplantısında, 2019 yılında yapılacak “Proses Emniyeti Sempozyumu
ve Sergisi” konusunda Kontrol Medya
firmasının komiteye sunum yapması
kararı alındı.
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►

Leröy Türkiye
daha fazla kadın istihdam edecek
Leröy Türkiye, ilave yatırımlar ile genişleyen Kocaeli’deki Suadiye Fabrikası’nda
istihdam edilmek üzere personel alacak. Firmanın bu konudaki önceliği ‘kadın’ istihdamını artırmaktan yana olacak.

T

ürkiye’nin önde gelen deniz
ürünleri şirketlerinden Leröy
Türkiye, yeni yatırımlarında
istihdam etmek üzere işçi alımı yapacak. Şirket İzmit Kartepe eteklerindeki
Suadiye mevkiinde bulunan fabrikasındaki ilave yatırımlarla genişleyen

üretim tesisleri için yeni personel alımı
yaparken, kadın adaylara öncelik tanıyacak. Fabrikada çalışanların yüzde el-
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lisinin kadınlardan oluşması, çevredeki
diğer kurumlara örnek teşkil ediyor.
Deniz ürünleri sektöründe ürün işleme
sürecinde kadınların çok daha becerikli ve yetenekli olması nedeniyle şirket,
kadın çalışanları öncelikli olarak tercih
ediyor.

- Mutlu Bilen: Pozitif ayrımcılık
yaptığımız kadınlarla pazarımızı büyütmeye çalışıyoruz

Fabrika çalışanları ve aileleri için
düzenledikleri etkinlikte konuşan Leröy
Türkiye Fabrika Müdürü Mutlu Bilen,
yeni işe alımlarda kadınların istihdamı
konusunda pozitif ayrımcılık yapacaklarını söyledi. Genel Müdür Ümit Güvenç ve Genel Müdür Yardımcısı Hakan
İzek’in de yer aldığı etkinlikte tüm çalışanlar ve aileleri ile bir araya gelmekten mutluluk duyduklarını belirten Fabrika Müdürü Bilen, “Şirket olarak, deniz
ürünleri sektöründe var olan pastayı
paylaşmanın ötesinde yenilikçi ve katma değerli ürünler geliştirerek pazarı
büyütmeye çabalıyoruz” dedi.
Dünya standartlarında üretim yapılan fabrikada her işçi mesleki eğitim konusunda genel hijyen eğitiminden, ürün
hazırlamasına, sertifika eğitimlerinden,
sistem eğitimlerine kadar, tüm teknik
eğitimleri alıyor. Makine operatörleri
ise kullandıkları makineler için ayrıca
sertifikalı eğitimden geçiyor. Çalışanlar ve fabrika ekipmanları uluslararası
denetim kurumları tarafından periyodik
olarak denetleniyor. İşçilerin çalışma
koşulları, yaşam standartları sosyal
uygunluk denetimleriyle geliştiriliyor.
Sağlık sigortası gibi yan haklar ve modern çalışma ortamı Leröy Türkiye’nin
bölgedeki çalışanlar tarafından tercih
edilmesinde etkili rol oynuyor.
Leröy, çalışanları ve ailelerinin yanı
sıra İzmit ve çevresindeki tedarikçi,
nakliyeci ve teknik servis sağlayıcı şirketlerle ile işbirliği içinde İzmit bölgesinin ekonomisine katkıda bulunuyor.
Yabancı heyetlerin bölgeyi ziyaretlerinde, ülkedeki deniz ürünleri sektörünün
kurumsal yüzünün tanıtımına da ev sahipliği yapıyor.

[ödül

►

HKTM, Yenilenebilir Enerji ve Verimlilikte
ABD Yeşil Binalar Konseyinden tam puan
alan Türkiye’deki tek fabrika oldu
LEED GOLD sertifikasıyla ödüllendirilen HKTM A.Ş.’nin Yönetim Kurulu Başkanı
Tunç Atıl, “Hareket ve Kontrol Teknolojileri alanında çalışan bir mühendislik
firması olarak önceliğimiz, en yenilikçi teknolojileri, dünyanın sınırlı kaynaklarına saygıyla üretmektir. Çünkü bizim için mühendislik, her şeyden önce, dünyanın daha iyi bir yer olmasını sağlamaktan geçiyor” dedi.

S

ektöründe ileri teknoloji ve
ihracat ağırlıklı katma değerli
imalata yönelik yatırımlarıyla Türkiye ve yakın çevresinin Hareket

ve Kontrol Teknolojileri Merkezi olma
hedefiyle büyüyen HKTM, birbirini tamamlayan hizmet ve üretim süreçlerinde 3 alana yoğunlaşıyor.
“Elektromekanik ve Robotik” ile
“Mekanik ve Otomasyon” bölümleri,
başta beyaz eşya, cam ve gıda sektörleri olmak üzere fabrika otomasyonu
konusunda robot ağırlıklı uygulamalarla verimlilik artışına yönelik sistemler kurarken, “Hidrolik” bölümü,
demir- çelik, barajlar, presler gibi ağır
endüstri uygulamaları için hidrolik silindir imalatı ve güç üniteleri yapıyor.
Marka değerinin bir bütün olduğu
gerçeğinden hareketle, çevreye gösterdiği özen yanında sektöründe de
en iyiyi hedefleyen HKTM, 29’u mühendis olmak üzere 66 kişilik ekibiyle

Türkiye’nin de 854’üncü Ar-Ge Merkezi oldu.
Gebze Plastikçiler Organize Sanayi Bölgesi’nde inşa edilen çevre dostu
fabrikasında gerçekleştirdiği yenilikçi
uygulamalarıyla, yüksek enerji ve su
verimliliği, iç ortam kalitesi, malzeme
ve kaynakların etkin kullanımı, çevreci ve sürdürülebilir politikalarıyla,
dünyanın en prestijli, tanınırlığı ve kabul edilebilirliği en yüksek yeşil bina
sertifikası olan LEED (Enerji ve Çevre
Dostu Tasarımda Liderlik) kriterlerini
yerine getirerek, bu sertifikayı LEED
GOLD seviyesinde almaya hak kazanan sektöründe ilk, Türkiye’de ise
14’üncü fabrika oldu.

yetişkin ağacı kurtaran,
Toprağın altındaki sabit sıcaklıktan faydalanarak ısı pompasına giren
suyun sıcaklığını yükseltip, bu artış
yerden ısıtma sistemiyle birleştiğinde
ofis ısıtmasında yüzde 40 enerji tasarrufu sağlayan,
Gri su geri kazanım sistemiyle lavabolarda kullanılan suların arıtılarak
rezervuarlarda tekrar değerlendirilmesine olanak veren,
“Solarwall” (Güneş Duvarı) sistemiyle güneş enerjisini kullanarak
fabrikanın ısıtılmasında doğalgazdan
yüzde 40 tasarruf sağlayan,
Elektrikli araçlar için şarj sistemi
kurmuş olan,
ve benzer yatırımlarla çalışanlarına çevreci ve sağlıklı bir ortam sunan
HKTM, geçtiğimiz yıllarda en yüksek
puanlarla aldığı birinciliklerle Kocaeli
ve İstanbul Sanayi Odaları ile Sürdürülebilirlik Akademisi ve Sağlıklı Kentler Birliğinin Çevre ve Enerji Verimliliği ödüllerine de hak kazanan örnek
bir tesis olma özelliğinde.

- Referans binaya göre enerji tasarruf oranı yüzde 51
HKTM fabrikası, LEED yenilenebilir
enerji ve enerji tasarrufu/optimizasyonu kriterlerinden tam puan almış
Türkiye’deki tek proje olup, bu kriterleri fazlasıyla yerine getirdiği için
USGBC (Amerikan Yeşil Binalar Konseyi) tarafından
‘Tasarımda inovasyon seviyesi’
nedeniyle ekstra puanlar verilerek ödüllendirilen tek proje
HKTM PRODUCTION FACILITIES
oldu. HKTM;
Gebze, Turkey
Çatısındaki
fotovoltaik
paneller aracılığıyla güneş
enerjisinden
ürettiği
yılda
100.000
kWh
May 2018
elektrik enerjisiyle CO2 salınımını engelleyerek 92 adet
LEED 2009
NEW CONSTRUCTION AND MAJOR RENOVATIONS
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►

Hyundai Assan’ın, İzmit’teki fabrikasını
bu yıl 2 bin 500’den fazla kişi ziyaret etti
Üretimdeki ve modellerindeki kalitesiyle Türk Otomotiv Endüstrisi’nin yükselen
yıldızı haline gelen Hyundai Assan’ın, İzmit’teki fabrikasını bu yıl 2 bin 500’den
fazla kişi ziyaret etti.

T

ürkiye’nin Türkiye’de
ürettiği i10 ve i20
modelleriyle otomotiv endüstrisine ve ekonomisine önemli katkılarda bulunan
Hyundai Assan, aynı zamanda
sosyal sorumluluk faaliyetleri
kapsamında da çalışmalarına
hız kesmeden devam ediyor.
Üretimdeki kalitesini ve tüm
süreçleri ziyaretçileriyle ücretsiz olarak paylaşan Hyundai Assan, gezi taleplerini
geciktirmeden karşılıyor ve
yarım gün süren etkinliklerle
gerçekleştirmiş oluyor.
Öğrencilerin mesleki gelişmelerinde de önemli bir rol oynayan
bu ziyaretler esnasında, i10 ve i20 modellerinin A’dan Z’ye üretim sürecine
tanık olunurken aynı zamanda tüm
işleyiş hakkında da detaylı bilgiler veriliyor.
Yılın ilk yarısında 2.500’den fazla
ziyaretçiyi herhangi bir ücret talep etmeden ağırlayan Hyundai Assan, üst
düzey yönetimiyle de bu gezilere katılım gösteriyor.
Hemen hemen tüm ziyaretçilerle
biraraya gelerek fabrika gezisi, üretim
süreçleri ve modeller hakkındaki görüşleri dinleyen Hyundai Assan Başkanı Mong Hyun Yoon, konuyla ilgili
olarak “Burası sadece bizim otomobil ürettiğimiz bir tesis değil. Burada
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hem gereksinimleri karşılayan kaliteli
araçlar üretiyor hem de ülke ekono-

misine ve tüm sektöre
katkıda
bulunuyoruz.
Fabrikamızı ziyaret eden
ve staj yaparak geleceğe
yatırım yapan öğrenciler için de bir okul görevi
görüyor. Aynı zamanda
aileler, fan kulüpler, sivil toplum kuruluşları
ve yerel yönetimler de
fabrikamızı ziyaret ederek üretim aşamalarına
tanık oluyorlar. Kısacası,
misafirlerimizle bir araya gelmekten ve onlarla
üretim kalitemizi paylaşmaktan dolayı çok
mutluyuz. Ziyaretçi sayımızın daha da
artacağına inancım tam” dedi.

İş ve tatil amaçlı konuklara özel tasarlanan
Wellborn Luxury Hotel, Kocaeli’de bir ilk...

K

ocaeli’de bir ilke imza atarak iş ve
tatil amaçlı seyahat eden konukların
ihtiyaçları gözönüne alınarak tasarlanan Wellborn Luxury Hotel, Başiskele’de 5
kata yayılmış ve yüzde 80’i deniz manzaralı
142 ferah misafir odası ile hizmet veriyor.

Türk Mutfağı’nın yöresel tatlarını, dünya
mutfağından çok özel lezzetlerle buluşturan

otel, sabah kahvaltısı, brunch ve açık büfe yemeklerde misafirlerini lobby katında hizmet
veren Liman Restaurant’ta ağırlıyor.
Otel’in 5. Katında panaromik deniz manzarasına sahip Leb-i Derya Restaurant ise
şehirden çıkmadan Akdeniz mutfağını deneyimlemek ve bu lezzetleri usta şeflerin elinden keşfetmek isteyen misafirlere hizmet
veriyor.
Ayrıca otel‘in 6. katında dünya mutfağın-

dan seçkin lezzetler ve atıştırmalıklardan
oluşan yiyecek ve geniş içecek menüsü ile
hizmet veren Captain Morgan Roof Bar& Bistro İngiliz Pub konsepti ve muhteşem dekorasyonu ile misafirlerini ağırlıyor.
Wellborn Luxury Hotel’in iyi yaşamak iyi
hissetmek konseptiyle hizmet veren SPA
Merkezinde; 2 adet VIP hamam, Türk Hamamı, sauna, buhar odası, spor salonu, açık ve
kapalı yüzme havuzu bulunuyor.

.
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[kapasite

►

Haziran ayında Kocaeli sanayinin kapasite
kullanımı yüzde 71,5 oldu
Aylara göre kapasite kullanım oranlarının seyri
Yıl / Ay (yüzde )

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Yıllık

2013 (Türkiye)

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

77,3

77,9

78,3

2018 (Kocaeli)

70,9

70,6

70,8

71,5

71,5

71,5

Kocaeli Sanayi Odası tarafından her ay açıklanan Kocaeli sanayi kuruluşlarının kapasite kullanım oranı haziran ayında
yüzde 71.5 olarak gerçekleşti. Haziran ayı kapasite kullanım oranı geçen yıl ve geçen ay ile aynı seviyede gerçekleşti.
Kocaeli genelinde, otomotiv, metal, plastik ve kauçuk sektörlerinde kapasiteler ortalamanın üzerinde gerçekleşti.
Kocaeli sanayi kuruluşlarının önümüzdeki ay beklentilerinde, firmalarımızın yüzde 17’si, temmuz ayında alınan iç
piyasa sipariş miktarının arttığını, yüzde 53’ü bu miktarın değişmediğini ve yüzde 30’u azaldığını belirtmiştir. Benzer
şekilde ihracat yapan firmalarımızın yüzde 20’si dış piyasa siparişlerinin arttığını, yüzde 54’ü sipariş miktarında bir
değişme olmadığını, yüzde 26’sı ise azaldığını ifade etmişlerdir.
Merkez Bankası tarafından açıklanan Türkiye geneli kapasite kullanım oranı haziran ayında yüzde 78.3 ile geçen aya
göre 0.4 puan artarken geçen yılın aynı dönemine göre 0.7 puan geriledi.

Firma Bildirimleri

Haziran (yüzde )

Arttı

18

Değişmedi

62

Azaldı

20

Firma Bildirimleri

Temmuz (yüzde )

Arttı

17

Değişmedi

53

Azaldı

30

İstihdam

İç
Siparişler

Dış
Siparişler

Firma Bildirimleri

Temmuz (yüzde )

Arttı

20

Değişmedi

54

Azaldı

26

Ankete katılan firmaların yüzde 20’si dış siparişlerinin haziran ayında arttığını belirtirken, yüzde 26’sı azalış bildirmişlerdir. Firmaların yüzde 54’ünde ise alınan dış sipariş miktarlarında bir değişim yaşanmamıştır.
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Haziran ayı anketine yanıt veren firmaların bir önceki aya göre
yüzde 18’i istihdamlarının arttığı, yüzde 62’sinin istihdamlarında
değişim yaşanmadığı, yüzde 20’sinin ise istihdamlarının azaldığı
belirlenmiştir.
Firmaların yüzde 17’si temmuz ayında iç siparişlerinin arttığını
belirtilirken, yüzde 30’u siparişlerinin azaldığını belirtmiştir.
Firmaların yüzde 53’ünde ise sipariş miktarlarında bir değişim
yaşanmamıştır.

Değerlendirmeye alınan firmaların ölçekleri
27%

73%

KOBİ

BÜYÜK ÖLÇEKLİ

Bölgemizdeki sanayi sektöründeki gelişmelerin ve değişmelerin aylık olarak takip edilmesi
amacıyla hazırlanan haziran ayı
anketi çerçevesinde Odamızca bir
araştırma yapılmıştır. Araştırmaya katılan firma sayısı 110 adet
olup bu firmaların yüzde 73’ü
KOBİ, yüzde 27’si, büyük ölçekli
firma niteliğindedir.

[fuar

►

SANTEK 2018 için geri sayım başladı...
TÜYAP Anadolu Fuarları A.Ş tarafından organize edilecek olan SANTEK 2018
fuarı için geri sayım başladı. “Tüyap 5. Doğu Marmara Sanayi ve Teknoloji Fuarı” 31 Ekim-03 Kasım tarihleri arasında, Kocaeli Uluslararası Fuar Merkezi’nde
gerçekleştirilecek.

B

u yıl 5’incisi düzenlenecek olan SANTEK 2018
Fuarı, Kocaeli Sanayi Odası (KSO) öncülüğünde,
Kocaeli Valiliği, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, İzmit Belediyesi, Kocaeli Ticaret Odası, Gebze Ticaret
Odası, Körfez Ticaret Odası ve Doğu Marmara Kalkınma
Ajansı (MARKA) işbirliğiyle TÜYAP Anadolu Fuarları A.Ş.
tarafından Kocaeli’de gerçekleştirilecek.
- Santek 2017’de yüksek ölçekli iş bağlantıları gerçekleştirildi
2017 yılında önemli iş bağlantılarına imza atılan fuuarda; Kocaeli Sanayi Odası ve Avrupa Birliği Türkiye İş
Geliştirme Merkezleri (ABİGEM) ile yapılan ortak çalışmalar sonucu Hırvatistan, Gürcistan, Rusya, Belarus,
İran, Irak, Ürdün, Tunus, Fas, İsrail, Bulgaristan, Bosna Hersek, Makedonya, Sırbistan, Hollanda’ dan gelen
yüzlerce yabancı alıcılarla katılımcılar birebir görüşme
fırsatı yakaladı. Görüşmeler sonucu ülke ekonomisine
katkı sağlayacak yüksek ölçekli iş bağlantıları kuruldu.
Bunun yanı sıra çevre illerden binlerce ziyaretçiyi ağırlayan fuar stratejik bir iş platformuna dönüştü.
Enerji, elektrik, elektronik ve otomasyon, üretim
makineleri ve imalat endüstrisi, demir çelik ve demir
dışı metaller, liman tersane ve gemi sanayi, otomotiv
ve tomotiv yan sanayi, istifleme teknolojileri olarak ana
başlıkları belirlenen fuar; sanayinin geliştirilmesine ve
ülke ekonomisine katkıda bulunacağı düşüncesiyle geçen yıl olduğu gibi bu yılda sektörde yer alan yüzlerce
firmanın katılımı ile gerçekleşecek.
İhtiyaçları milli imkanlarla gerçekleştirmek amacıyla, Ar-Ge çalışmaları ile kendinden söz ettiren firmaların
da bu proje çatısı altında bir araya gelmesi planlanıyor.
‘Yerli üretimi arttırmak’ için Kuvvet Komutanlıklarının da katılım sağladığı söz konusu fuarda, TSK envanterinde bulunan yerli malzeme oranını arttırabilmek,

SANTEK 2017

yurtdışından tedarik edilen malzemelerin yerli sanayi
imkânları ile üretilebilirliğini tespit etmek ve yurtiçinden
temin edilen malzemelerde rekabet ortamının yaratılması hedefleniyor.

SANTEK 2017

SANTEK 2017
SANTEK 2017
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[etkinlik

►

KSO’da vergi ve bazı alacakların yapılandırılması bilgilendirme toplantısı yapıldı
7143 Sayılı Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına ilişkin kanun hakkında bilgilendirme toplantısı
düzenlendi
Vergi Dairesi Başkanlığı Gelir İdaresi
Grup Müdürü Levent Şensoy, Kocaeli SGK İl Müdürlüğü Servis Sorumlusu
Halil İbrahim Sağlam ve Kocaeli SGK
İl Müdürlüğü Kocaeli Sosyal Güvenlik
Denetmeni Levent Uskal’ın değerli katılımlarıyla gerçekleşti. Bilgilendirme

Gelin yapılandıralım

K

ocaeli Sanayi Odası koordinasyonunda Kocaeli Vergi
Dairesi Başkanlığı ve Kocaeli
Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü işbirliği ve
Kocaeli Sanayi Odası, İzmit Merkez Binasında 7143 Sayılı Vergi ve Diğer Bazı
Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile
Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına
İlişkin Kanun Hakkında Bilgilendirme
Toplantısı düzenlendi.
Toplantı Kocaeli Vergi Dairesi Başkanı Ayhan Yaman, Kocaeli Vergi Dairesi Başkanlığı Gelir İdaresi Grup Müdür
V. Mustafa Küçükbalkaya, Kocaeli Vergi Dairesi Başkanlığı Gelir İdaresi Grup
Müdürü Halil İbrahim Temiz, Kocaeli

2

6/05/2018 tarihli ve 30432
(1.Mükerrer) sayılı Resmi
Gazete’de yayımlanan 1 Seri
No.lu Vergi ve Diğer Bazı Alacakların
Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin 7143
sayılı Kanun Genel Tebliği ile;
- mükelleflerin kamuya olan borç
yükünün azaltılarak borçlara taksitle
ödeme imkanı getirilmesi,
- ihtilafların sulh yoluyla sonlandırılması,
- vergi incelemesinde olan konuların dava yoluna gidilmeksizin çözümlenmesi,
- vergilemede öngörülebilirliğin artırılarak geçmiş vergilendirme dönemleri ile ilgili olası risklerin ortadan kaldırılması,
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- işletme kayıtlarının fiili durumlarına uygun hale getirilerek kayıtlı ekonomiye geçişin teşvik edilmesi,
amaçlarıyla hazırlanan ve 18/5/2018
tarihli ve 30425 sayılı Resmi Gazete’de
yayımlanarak yürürlüğe giren 7143 sayılı Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun
uygulamasına yönelik usul ve esaslar
belirlenmiştir.
Tebliğde, 7143 sayılı Kanun kapsamına giren alacaklar ve bu alacakların
yeniden yapılandırılması ile matrah ve
vergi artırımı, işletme kayıtlarının düzeltilmesine yönelik hükümlerin açıklamaları yer almaktadır.

toplantısı kapsamında 7143 Sayılı Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden
Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda
Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun
Hakkında katılımcılara bilgilendirme
yapılmasının ardından her bir katılımcının soruları yanıtlandı.

[ab uyum►

AB’ye vizesiz seyahat öncesinde ‘kayıt
esası’ getiren sistem 2021’de başlayacak
gerekecek.
Bu sisteme kayıt olurken doğum
tarihi, cinsiyet gibi bilgilerin yanında,
sabıka kaydı olup olmadığı, daha önce
savaş bölgesinde bulunulup bulunulmadığı gibi soruların da cevaplanması
isteniyor. 7 avro ücret karşılığında bu
sisteme yapılan kayıtların 3 yıl geçerli
olması ve 18 yaş altı ve 70 yaş üzeri
kişilerin muaf tutulması planlanıyor.
Bu sistem sadece Türk vatandaşları
için değil, şu anda AB’ye vizesiz girebilen tüm ülke vatandaşları için geçerli
olacak. Eğer kaydolan kişi ile ilgili güvenlik endişesi varsa başvuru reddedilebilecek. Ancak bu karara itiraz hakkı
da bulunuyor. AP’den sonra bu sistemin
AB Konseyi tarafından da onaylanması
ile yasal süreç ilerleyecek. ”
Başkan Zeytinoğlu: “Vize serbestliği için kriter olan EUROPOL ile anlaşmanın önü açıldı, ancak GKRY şartı
engel oluşturuyor”.

Zeytinoğlu: Türkiye’nin
hedefi Schengen alanına
girişlerde vizesiz seyahat
hakkı olmaya devam edecek
İKV Başkanı Ayhan Zeytinoğlu:
“AB’ye vizesiz seyahat öncesinde kayıt
olunması esasını getiren yeni sistem
2021’de yürürlüğe gireceğini söyledi.
İKV Başkanı Ayhan Zeytinoğlu Avrupa Parlamentosu’nun son oturumunda
alınan bazı kararları Türkiye ve vize
serbestliği süreci açısından yorumladı.
Türkiye’nin hedefinin Schengen alanına
girişlerde vizesiz seyahat hakkı olma-

ya devam ettiğini belirten Zeytinoğlu,
bu konuda gelişmelerin takip edilmesi
gerektiğini hatırlattı. Zeytinoğlu şunları
söyledi:
“Öncelikle AP’nin oylayacağı bir konu
Türk vatandaşlarını da ilgilendiriyor.
2021’de yürürlüğe girmesi planlanan
yeni bir sistem geliyor.
“Avrupa Seyahat Bilgi ve Yetkilendirme Sistemi” (ETIAS) adlandırılan bu
sistem, AB’ye vizesiz seyahat edecek
tüm yolcuların internet üzerinden kayıt
olmalarını getirecek.
Buna göre, yeşil ve gri pasaport
sahibi olup Schengen ülkelerine vizesiz
girebilen vatandaşlarımızın da bu sistemle önceden bildirimde bulunmaları

İKV Başkanı Ayhan Zeytinoğlu sözlerine şöyle devam etti:
“Türkiye’nin vize serbestliği için
yerine getirmesi gereken kriterlerden
biri de Europol ile operasyonel anlaşma imzalanması idi. AP bu anlaşmanın
müzakere edilmesi için onayını verdi.
Anlaşma Türkiye ve AB arasında yapılacak ve Europol üzerinden büyük çaplı
suç ve terörizmle mücadele etmek için
kişisel veri değişimine olanak tanıyacak.
Burada önemli konulardan biri Güney Kıbrıs ile veri değişimi konusunda
AP’nin ısrarı.
Vize konusundaki kriterlerden bir
diğeri de Türkiye ile AB üyesi devletler
arasında cezai konularda işbirliği idi.
Burada yine tüm adayı temsilen Güney
Kıbrıs’ın AB üyesi olması Türkiye açısından bir sorun oluşturuyor.
AP raporunda, Türkiye ile veri
alışverişi yapılırken temel haklara
saygı hususuna dikkat edilmesi ve veri
güvenliği koşullarına özen gösterilmesi
gerektiği üzerinde duruyor ve bu konuda Komisyon’dan ayrıntılı bir etki analizi
yapmasını talep ediyor.
Bu konuların önemli olduğunu
kabul etmekle birlikte, Türkiye’den
hem AB’nin güvenliği için veri paylaşımı talep etmek, hem de Türkiye’nin
kendi güvenliği için veri paylaşımını sıkı
kurallara bağlamak çifte standartlı bir
uygulama oluşturuyor.”
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[ziyaret

►

Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu

Aselsan Türkiye’nin göz bebeğidir

ASELSAN’ın Yönetin Kurulu Başkanlığına ve Genel Müdürlüğüne atanan
Gebze Teknik Üniversitesi eski Rektörü
Prof. Dr Haluk Görgün’e hayırlı olsun
ziyareti gerçekleştiren Türk Dünyası
Belediyeler Birliği (TDBB) ve Kocaeli
Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim
Karaosmanoğlu, ASELSAN’ın Ankara’da
Macunköy Tesisleri’nde yerli savunma
sanayinin geldiği son durumu da yerinde gördü.
Kocaeli Üniversitesi Rektörü Prof.
Dr Sadettin Hülagü, AK Parti Kocaeli
İl Başkanı Abdullah Eryarsoy, İl Kadın
Kolları Başkanı Serpil Yılmaz ve İl Gençlik Kolları Başkanı Emre Kahraman’ın
da yer aldığı ziyarette ASELSAN’ın şeref defterini imzalayan Karaosmanoğlu, “Türk Silahlı Kuvvetlerimizin ve güvenlik güçlerimizin gücüne güç katan
yerli ve millî sistemlerimize yenilerini
ekleyen ASELSAN, milletimizin gözbebeğidir” açıklamasını yaptı.
“İNOVASYON ORTAMINI CANLI TUTULMASI BENİ MUTLU ETMİŞTİR”
Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı’na (TSKGV) bağlı ASELSAN’ın
Ankara’da ki Macunköy Tesisleri’nde
gerçekleşen ziyarette, Yönetim Kurulu
Başkanı Prof.Dr Haluk Görgün tarafından karşılanan Başkan Karaosmanoğlu, Türkiye’de Savunma Sanayii’nin
önder kuruluşu olan ASELSAN’ın, inovasyon kabiliyeti açısından dünyanın
sayılı firmalarından olduğu vurgusunu
yaparak, “ASELSAN, milletimizin gururudur. Bugün burada bir kez daha inovasyon ortamını canlı tutulduğunu ve
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her türlü fikre önem verildiğini görmek
şahsımı son derece mutlu etmiştir. Geleceğin teminatı olan gençlere yönelik
desteklenen projeler ülkemizi daha
güçlü hale getirmektedir” diyerek açıklamasını sürdürdü.
“TERÖR ÖRGÜTLERİNE MİLLİ SİLAHLARIMIZLA DARBE VURUYORUZ”
‘’Türkiye olarak hiçbir mağduru ve
hiçbir mazlumu zalimin pençesine terk
etmedik, terk etmeyeceğiz’’ diyerek
açıklamalarını sürdüren Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, yurt içi ve yurt dışı askeri
operasyonlarda kullanılan yerli savunma sanayinin en güzel örneklerini test
aşamasında görmenin çok mutluluk
verdiğini dile getirerek, “Tek Millet, Tek
Bayrak, Tek Vatan, Tek Devlet bizim
Rabia’mızdır. Biz bugün var, yarın yokuz ama bu ülke, bu millet ilelebet var
olacaktır. İşte bunun sağlanmasında
kendi öz savunma sanayimizin önemi
de çok büyüktür. Her seferinde ülkemizi
bölemeyeceklerini, yıkamayacaklarını
ve susturamayacaklarını haykırıyoruz.
Biz her zaman dünyada kardeşliğin,
dayanışmanın, paylaşmanın hayalini
kurduk. Bunun içinde zalimlere ve emperyalistlere karşı dik durduk. Ülkemiz
içinde ve dışında faaliyet gösteren terör örgütlerine de milli silahlarımızla
gereken darbeyi vurduk, vurmaya da
devam ediyoruz” şeklinde konuştu.
“İŞTE BUNUN İÇİN ASELSAN ÇOK
ÖNEMLİDİR”
Türkiye büyüdükçe, güçlendikçe

kıskançlık içerisinde olan emperyalist
zihniyetinde ki ülkeler, Türkiye üzerinde farklı emellerini ifade etmekten
çekinmediklerini de sözlerine ekleyen
Başkan Karaosmanoğlu, “Yenilenmek,
şahlanmak, dörtnala koşmak için gencimizle yaşlımızla çok çalışacağız. İstikrar ve istikbal için üreteceğiz. Kendi
teknolojimizi gençlerimizle mühendisimizle ve bilim insanımızla hayata geçireceğiz. Bu milleti kimseye böldürmeyiz. Bu bayrağı asla yere düşürmeyiz.
Bu vatanın üzerinde kimseye operasyon yaptırmayız. İşte bunun için ASELSAN çok önemlidir. Başta Yönetim Kurulu Başkanımız ve Genel Müdürümüz
Prof. Dr Haluk Görgün olmak üzere tüm
çalışanlarına üstün başarılar diliyorum” diyerek açıklamasını tamamladı.
“AVENUEEV İLE KISA SÜRELİ BİR DENEYİM YAŞADI”
Askeri Haberleşme Sistemleri,
Kamu Güvenliği Haberleşme Sistemleri, Uzay Teknolojileri, Aviyonik ve
Seyrüsefer Sistemler, Deniz Sistemleri, Hava ve Füze Savunma Sistemleri,
Güvenlik Sistemleri, Elektronik Harp,
Ulaşım ile Trafik ve Otomosyon projelerini yerinde gören Kocaeli Büyükşehir
Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, TEMSA ve ASELSAN tarafından
ortak üretimi yapılan ve ilk yüzde 100
milli elektrikli otobüs olan “AvenueEV”
ile kısa süreli bir deneyim yaşadı. Otobüs hakkında detaylı bilgi alan Karaosmanoğlu, elektrikli otobüsün imal edilmesinden dolayı ASELSAN ve TEMSA
yetkililerini bir kez daha tebrik etti.

[yatırım

►

Mayıs ayında en büyük teşvikli yatırım
projesine Cengiz Makina imza attı
Mayıs ayında Kocaeli'de toplam 302.4 milyon lira harcamayla gerçekleştirilecek 25
yatırım projesi teşvik belgesine bağlandı. Bu yatırım projeleri gerçekleştiğinde 1090
kişiye istihdam sağlanacak.
Mayıs ayında teşvik belgesine bağlanan yatıım projelerinden 25’i Kocaeli’yi seçti.
Bunlar arasında büyüklük itibarıyle Cengiz Makina Sanayi
ve Ticaret AŞ ilk sırayı aldı. Cengiz Makina tarafından gerçekleştirilecek Komple Yeni Yatırım için 96.7 milyon liralık harcama yapılacak.
Yabancı sermayeli proje ile otomotiv sanayi için enjektör
e pompa parçaları, basınç borusu, dizel common rail parçaları, benzinli enjektör parçaları, hidrolik pompa parçaları,
motor aksam ve parçaları üretimi yapıacak. Üretim kapasitesi yılda 7500 ton olacak.
Yatırım tamamlandığında 200 kişilik istihdam kapasitesi
sağlanacak. Yatırım için tanınan teşvik araçları Gümrük Vergisi Muafiyeti, KDV İstisnası, Vergi İndirimi, Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği, Faiz Desteği olarak sıralandı.
Cengiz Makina’nın yatırımını Doğal Taş Ürünleri İşleme
ve El Sanatları Toplu İşyeri Kooperatifi’nin 49.3 milyon liralık

Firma Adı

yatırım projesi izledi. Bu proje ile 1500 kişilik Kongre ve Sergi
Merkezi yapılacak. Bu yatırım tamamlandığında 250 kişilik
istihdam kapasitesi sağlayacak.
Mayıs ayında teşvik belgesine bağlanan yatırım projeleri
sıralamasında üçüncü sırada Kılıç Nakliyat’ın 24 milyon lira
harcamayla gerçekleştireceği komple yeni yatırım projesi
var. Bu proje tamamlandığında 125 kişilik istihdam yaratacak. Proje ile yılda 3.5 milyon ton liman içi yükleme boşaltma
hizmeti verilecek.
Tuğçelik Alüminyum ise 19 milyon liralık harcamayla Çamaşır makinesi tambur yıldızı 2639 ton/yıl, Egzoz gazı devirdaim valfi giriş ve çıkış parçaları 139 ton/yıl üretim kapasite
yaratacak.
Mayıs ayında teşvik belgesine bağlanan yatırım porjeleri
arasında Polimer Ar-Ge, Saygı Kuyumculuk, Erbay Alüminyum, Safir Eğitim, Düzeyteks Tekstil, Colgate-Palmolive, Delta Kalıp, Tanrıkulu Plastik firmalarının yatırımları da yer aldı.

					

Yatırımın Cinsi

Sabit Yatırım

İstihdam

CENGİZ MAKİNA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

KOMPLE YENİ YATIRIM

96.760.000

200

S.S. DOĞAL TAŞ ÜRÜNLERİ İŞLEME VE ELSANATLARI TOPLU İŞYERİ YAPI KOOPERATİFİ

KOMPLE YENİ YATIRIM

49.320.000

250

KILIÇ NAKLİYAT HAFRİYAT LOJİSTİK ANTREPO. PETROL VE METAL SAN.TİC. LTD. ŞTİ.

KOMPLE YENİ YATIRIM

24.000.000

125

TUĞÇELİK ALÜMİNYUM VE METAL MAMÜLLERİ SAN. VE TİC. A.Ş.

KOMPLE YENİ YATIRIM

19.000.000

90

POLİMER AR GE PLASTİK SAN. VE TİC. A.Ş.

TEVSİ

15.000.000

15

SAYGI KUYUMCULUK İLETİŞİM OTOMOTİV TİC. VE SAN. LTD. ŞTİ.

KOMPLE YENİ YATIRIM

11.000.000

25

ERBAY ALÜMİNYUM İNŞAAT SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

TEVSİ

10.500.000

10

SAFİR EĞİTİM ÖĞRETİM DANIŞMANLIK YAYINCILIK A.Ş.

KOMPLE YENİ YATIRIM

10.078.000

126

DÜZEYTEKS TEKSTİL PLASTİK METAL SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

TEVSİ

7.800.000

27

COLGATE-PALMOLIVE TEMİZLİK ÜRN.SAN.VE TİC.A.Ş.

MODERNİZASYON

6.785.000

5

DELTA KALIP ELEMANLARI SAN.VE TİC.A.Ş.

TEVSİ

6.310.000

10

TANRIKULU PLASTİK SAN. VE TİC. A.Ş.

TEVSİ

6.000.000

10

TAŞKARA ZEMİN TEKNOLOJİLERİ SANAYİ TİCARET LTD. ŞTİ.

ÜRÜN ÇEŞİTLENDİRME

5.875.347

7

ÖMER ALYAT ÖKS MAKİNA YEDEK PARÇA SANAYİ

TEVSİ

5.160.000

20

SUNMAN ABC OYUNCAK SAN. VE TİC. A.Ş.

KOMPLE YENİ YATIRIM

5.000.000

50

ULUS ENDÜSTRİYEL İNŞAAT SANİ VE TİC. LTD. ŞTİ.

KOMPLE YENİ YATIRIM

4.643.000

30

TI OTOMOTIV SAN. VE TİC.LTD.ŞTİ.

TEVSİ

2.900.000

6

YKM ÖZEL EĞİTİM ÖĞR.TİC.LTD.ŞTİ.

KOMPLE YENİ YATIRIM

2.548.000

35

ÖZYILMAZLAR SAC SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

TEVSİ

2.500.000

4

TKT CİVATA VE BAĞLANTI ELEMANLARI SAN. VE TİC. A.Ş.

TEVSİ

2.300.000

5

LOHMANN TURKEY YAPIŞTIRICI BANTLAR SAN. VE TİC.LTD.ŞTİ.

KOMPLE YENİ YATIRIM

2.284.000

25

ÖZGÜR TRAKTÖR YEDEK PARÇA SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ.

KOMPLE YENİ YATIRIM

2.200.000

4

EFECTİS ERA AVRASYA TEST VE BELGELENDİRME ANONİM ŞİRKETİ

TEVSİ

1.770.000

6

HOOKUS NARGİLELİK TÜTÜN MAMÜLLERİ A.Ş.

KOMPLE YENİ YATIRIM

1.425.000

NİKOMEDYA TÜTÜN MAMÜLLERİ ÜRETİM AMB. GIDA TUR. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

TEVSİ

1.250.000

5
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[sektörel

►

Kalifiye eleman sorunu: Mobilya sektörü

kendi ustasını kendi yetiştirecek

Türkiye’nin ihracatta dış ticaret fazlası veren sanayi sektörlerinin başında
gelen Mobilya sektörü, mobilya üretiminde kalifiye eleman kaynağı sorunu
yaşıyor.
Mobilya sektörü üretiminde kalifiye
işgücü sorunu yaşarken, meslek liselerinin mobilya ile ilgili bölümleri gençler
tarafından tercih edilmiyor.
Mobilya sektörü, üretimde yaşadığı
usta açığını gidermek için kolları sıvadı.
Mobilyacılar, imece usulü fon oluşturup meslek liselerinin mobilya bölümü
öğrencilerine 3 yıl süreyle burs vermek
için harekete geçti. Mobilya sektörü,
burs projesi ile gençlerin meslek liselerinin mobilya bölümlerini tercih etmesini sağlamayı amaçlıyor.
Meslek liselerinin mobilya ile ilgili
bölümlerinin kontenjanlarının yüzde 60
civarında boş kaldığına işaret eden Ege
Mobilya Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı
Cahit Doğan Yağcı, meslek liselerinden
mezun olan öğrencilerin de işletmelerin ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde
eğitim görmediklerini gözlemlediklerini
kaydetti. Yağcı, İzmir’de mobilya sektöründe işletmelerin döşeme dalında eğitim veren okul ihtiyacı olduğunu ancak,
İzmir’de bu alanda eğitim veren sadece
bir meslek lisesi olduğunu dile getirdi.
Mobilya sanayicilerinden burs fonu
oluşturulacak
Ege Mobilya Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği Denetim Kurulu
Üyesi Özge Ertuğrul Parlas’ın başkanlığında bir komite oluşturduklarını belirten Yağcı, “Koç Holding’in ‘Meslek Lisesi
Memleket Meselesi Projesi’ni inceledik.
Mithatpaşa Endüstri Meslek Lisesi ile
temas kurduk. Mobilyacı üyelerimizin
katılacağı bir burs fonu oluşturulacak.
Meslek Liselerinin Mobilya bölümlerini
tercih eden öğrencilere bu fondan aylık
300 TL burs verilmesi planlıyor. Bu sayede mobilya sektörünün kalifiye eleman kaynağı açığını kapanacağına inanıyoruz. Bu projenin koordinasyonunda
ve burs toplama sürecinde mobilya
sektörümüzün sivil toplum kuruluşları
etkin rol üstlenecek” diye konuştu.
Gürle: “Öğrenciler son sınıfta işletmelerde beceri eğitimi görecek”
Mobilya bölümlerini seçecek meslek
lisesi öğrencilere aylık 300 TL’lik bursu
3 yıl boyunca vermeyi hedeflediklerini
anlatan Ege Mobilya Kağıt ve Orman
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Cahit Doğan Yağcı

Ürünleri İhracatçıları Birliği Yönetim
Kurulu Başkan Yardımcısı Ali Fuat Gürle
ise; son sınıf öğrencilerine işletmelerde
beceri eğitimi imkanı da sağlayacaklarını dile getirdi.
İşletmelerdeki beceri eğitimi ile öğrencilerin işletmelere kazandırılmasını amaçladıklarının altını çizen Gürle,
“Mezun olan öğrenciler okullarını bitirdiklerinde uygun maaşlarla işe başlayacaklar ve iş kaygısı yaşamayacaklar.
Bu proje ile mobilya sektörümüz kalifiye eleman açığını kapatırken, meslek
liselerinin mobilya bölümlerinin doluluk
oranları artacak gençlerimiz iş sahibi
olacak, işsizlik düşecek” diyerek sözlerini noktaladı.
2018/19 eğitim yılında Mithatpaşa
EML ile proje başlayabilir
Ege Mobilya Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği, endüstri meslek
liselerinin mobilya bölümlerinde okuyan öğrencileri sektöre kazandırmak
için 2018/19 eğitim yılında Mithatpa-

şa Endüstri Meslek Lisesi’ni pilot okul
seçip projeyi hayata geçirmek istiyor.
2019/20 eğitim sezonunda ise; projenin
genişletilmesi amaçlanıyor.
Türkiye, mobilya ihracatında 6 milyar dolar hedefliyor
Türkiye, 2017 yılında 2 milyar 759
milyon dolarlık mobilya ihraç ederken,
mobilya ithalatı 946 milyon dolarda kaldı. Mobilya sektörü, 2017 yılında 1 milyar
813 milyon dolarlık dış ticaret fazlası
verdi. Türkiye, 2023 yılında 6 milyar dolar mobilya ihracatı hedefliyor.
Türkiye’nin mobilya ihracatı 2018
yılının Ocak – Haziran döneminde ise;
2017 yılının ilk yarısına göre yüzde 16’lık
artışla 1 milyar 553 milyon dolara tırmandı.
Türkiye, 2017 yılında 208 ülkeye mobilya ihraç ederken, ilk sırada 437 milyon
dolarlık mobilya ihracatı ile Irak yer aldı.
Zirvenin ikinci basamağında 198 milyon
dolarlık mobilya ihracatı ile Almanya
otururken, Suudi Arabistan, 186 milyon
dolarlık Türk mobilyası tercih etti.

[otomotiv

►

OSD verilerine göre;

Otomotiv üretimi yüzde 3,
otomobil üretimi yüzde 7 geriledi

018 yılı Ocak-Haziran döneminde
toplam üretim bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 3, otomobil üretimi ise yüzde 7 oranında azaldı. Bu
dönemde, toplam üretim 843 bin 193
adet, otomobil üretimi ise 557 bin 269

adet düzeyinde gerçekleşti.
2018 yılı Ocak-Haziran döneminde
toplam pazar geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 11 azalarak 366 bin
487 adet düzeyinde gerçekleşti. Bu
dönemde otomobil pazarı ise yüzde 10 oranında azaldı ve 275 bin 870
adet olarak gerçekleşti.
Ticari araç grubunda, 2018 yılı
Ocak-Haziran döneminde üretim
yüzde 7 artarken, hafif ticari araç grubunda yüzde 5, ağır ticari araç grubunda ise yüzde 31 seviyesinde arttı.
2017 yılı Ocak-Haziran dönemine göre
ticari araç pazarı yüzde 16 ve hafif ticari araç pazarı yüzde 19 oranında
azalırken, ağır ticari araç grubunda
ise pazar yüzde 6 arttı. Ağır ticari araç
grubundaki bu artış baz etkisi kaynaklı
olup, pazar daralması son 3 yılda yüzde 51 seviyesinde gerçekleşti.

2018 yılı Ocak-Haziran döneminde
bir önceki yılın aynı dönemine göre,
toplam otomotiv ihracatı adet bazında yüzde 4 oranında, otomobil ihracatı ise yüzde 9 oranında azaldı. Bu
dönemde, toplam ihracat 688 bin 81
adet, otomobil ihracatı ise 460 bin 552
adet düzeyinde gerçekleşti.
2018 yılı Ocak-Haziran döneminde
bir önceki yılın aynı dönemine göre,
toplam otomotiv ihracatı paritedeki
değişim sebebiyle Dolar bazında yüzde 15 artarken, Euro bazında ise yüzde
3 arttı.
Bu dönemde toplam otomotiv
ihracatı 16,770 Milyar $ olarak gerçekleşirken, otomobil ihracatı yüzde
7 artarak 6,551 Milyar $ seviyesinde
gerçekleşti. Euro bazında otomobil ihracatı ise yüzde 4 azalarak 5,401 Milyar € seviyesinde gerçekleşti.

Uluslararası Otomotiv Mühendisliği Konferansı
1-2 Kasım’da yapılacak
OİB, OSD, OTEP, TAYSAD organizasyonu ve SAE işbirliği ile 1-2 Kasım
2018 tarihlerinde 3.sü düzenlenecek
olan Uluslararası Otomotiv Mühendisliği Konferansı - IAEC”, otomotiv
sanayinin mühendislik konularında
atılması gereken adımları, mühendisliğin otomotiv sanayindeki mevcut
dinamiklerini ve uluslararası alanda
uzmanların görüşlerini teknik bir
perspektif ile katılımcılarla paylaşmayı amaçlamaktadır.
Ülkemizin lider sanayi grupları
arasında yer alan ve ülke ekonomisine etkileri ciddi boyutlarda olan
otomotiv sanayii içinde;
Mühendislik, Ar-Ge ve inovasyon
yeteneğinin geliştirilmesine,
Üniversiteler ve endüstri arasındaki işbirliğinin desteklenmesine,
Ürün geliştirme ve inovasyon
kapasitesini artırmak için ulusal ve
uluslararası düzeyde mühendislik
şirketleri aracılığıyla alternatif kaynakların kullanımının teşvik edilmesine gereksinim duyulmaktadır.
Bu ihtiyaca paralel eğitim ve

geliştirme faaliyetleri, hem araştırma hem de mühendis kadroları için
gereklidir.
IAEC, bu amaç ve gerekliliklere
dayanarak, otomotivdeki mühendislik
ve ARGE faaliyetlerine yön verme,
algı yönetimi ve bilgi paylaşımı için
planlanmaktadır.
Bu yıl “Otomotivde Elektronik ve
Yazılımın Bugünü ve Yarını” teması
çerçevesinde, “Otomotivde Elektronik ve Yazılıma Yönelik Gelişmeler”,
“Yazılım Güvenliği ve Blok Zinciri”,
“Akıllı Araçlar için Düzenlemeler ve
Testler”, “Akıllı Araçlar için Adaptif
Platform”“Gelişen Yeni Teknolojilerin

Otomotiv Ekosistemine Etkisi”, “5G ve
Araçlar Arası Haberleşmenin Geleceği”, “Araçlarda Elektroniğin Geleceği”,
“Araçlarda Yapay Zekâ”, “Teknoloji
ve Etik”, “Otomotivde İç Girişimcilik
Stratejileri”, “Gelişen Teknolojiler ve
Yenilikçi Girişimlerin Otomotiv Sektörüne Etkileri” konularının değerlendirileceği konferansta, ayrıca bu
yıl düzenlenen “IAEC 1. Otomotiv Tez
Ödülleri” ödül töreni de yer alacaktır.
American Society of Automotive Engineers - SAE International,
konferansın seçilmiş konularında
uluslararası uzman konuşmacılar ile
konferansı desteklemektedir.
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