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Kocaeli’de gerçekleşti
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‘Match4Industry’de
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SANTEK 2018’den kareler 
Haydar Yenigün: Otomotiv sektörüne gelen hayati vergi deste-
ğinden memnunuz
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yapıldı
İZAYDAŞ ve Tersaneler’den işbirliği adımı 
KalDer 2018 Türkiye Mükemmellik Ödülleri sahiplerini buldu
GE Havacılık Katmanlı İmalat Ar-Ge Laboratuvarı Gebze’de 
Açıldı!
TAYSAD Yönetim Kurulu Başkanı Alper Kanca: Almanya’daki 
algımız pozitif...
KSO Meclisi, AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Christi-
an Berger’i ağırladı
Çin, 15 yılda 30 trilyon dolarlık ithalat yapacağını açıkladı
2018 Yılı InnoTEAM Yarışması Ödüllerini kazananlar belli oldu
Meslek Komitesi ziyaretleri…
KSO’da Sri Lanka semineri yapıldı
KSO’da Almanya Saarland Eyaleti semineri yapıldı
KSO Çevre Komisyonu Üyeleri KSO’da biraraya geldi
KSO, makine ve metal sektöründe ‘İstihdam Garantili Mesleki 
Eğitim Projesi’ne başlıyor
‘MEGİP’, nitelikli eleman sorununa çare olacak
Kocaeli Genç Girişimciler Kurulu Stuttgart’a iş gezisi düzenledi
Yabancı kadın girişimciler ‘Bizimköy Engelliler Üretim Merkezi’ni 
ziyaret etti
İş dünyası 2019’da ithalatta uygulanacak vergileri ele aldı
Ekim ayında Kocaeli’de sanayinin kapasite kullanımı yüzde 71,2 
oldu
‘Oda Orkestrası’ ile ‘Atatürk’ün sevdiği şarkılar’
13. Teknoloji Ödülleri sahiplerini buldu
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KSO Yönetim Kurulu Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, ABD’nin 
başını çektiği korumacılık anlayışı ile başlayan küresel 
ticaret savaşlarının baskısı altındaki küresel piyasa-

larda Türkiye’nin değerlendirmesi gereken farklı ticari ve 
ekonomik trendlerin ortaya çıktığını söyledi.

Küresel ticaretin giderek Asya Pasifik ülkelerine kaydığını 
anlatan Başkan Zeytinoğlu, Çin ve Hindistan’ın iki yeni odak 
noktası olarak devreye girdiğini söyledi. 

Farklı olarak Çin’in korumacılık dışı bir anlayışla yeni bir 
ithalat politikası geliştirdiğini, 15 yılda 30 trilyon dolarlık itha-
lat yapacağını açıkladığını hatırlatan Ayhan Zeytinoğlu, “Bu 
ihracatta yeni pazarlar arayan Türkiye’nin mutlaka değerlen-
dirmesi gereken bir alan.” şeklinde konuştu. 

Önümüzdeki 10 yılda dünyada ortaya çıkacak 1 milyar 
kişilik orta sınıfın 800 milyonunun Çin ve Hindistan’da yaşa-
yacağına vurgu yapan Ayhan Zeytinoğlu, bunun da ayrı bir 
potansiyel olduğuna dikkat çekti. 

Ayhan Zeytinoğlu Türkiye’nin zaten dış açık verdiği bu 
pazarlara yönelik yeni ihracat stratejileri geliştirilmesi gerek-
tiğini söyledi. 

Zeytinoğlu geçtiğimiz Türkiye’nin genel ekonomik göster-
gelerinde son gelişmeleri şöyle değerlendirdi: 

DIŞ TİCARET
“Ekim  ayında ihracat yüzde 13.7 artışla 15.7 milyar dolara 

çıktı. İthalat ise yüzde 23.5 gerileyerek 16.3 milyar dolar düş-

tü. Dış ticaret açığı yüzde 92.8 gerileyerek 529 milyon dolar 
olarak gerçekleşti.  

İhracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 96,7’ye, yıllık ihra-
catımız yüzde 7.8 artışla 166,8 milyar dolara çıktı. Kur artışları 
ile ihracatta olumlu ivmelenmenin ve ithalattaki hızlı gerile-
menin sürmesini bekliyoruz. 

CARİ AÇIK
Ekim ayı yıllık cari açıkta ciddi bir gerileme bekliyoruz. Yıl-

lık cari açık eylülde 46,1 milyar dolara geriledi. Aylık 1,8 milyar 
dolar cari fazla verdik. Kur artışlarının pozitif etkisi ile ekim 
ayında da cari fazla bekliyoruz.

KOCAELİ’NİN DIŞ TİCARETİ
Kocaeli Gümrüklerine göre ilimiz ihracatta rekor kırmaya 

devam ediyor.
İhracat yüzde 30.3 artışla 2,6 milyar dolar, ithalat yüzde 

32.3 gerilemeyle 3,3 milyar dolara düştü. 
İlimizin on aylık ihracatı 23,3 milyar dolara çıkarak 

2017’nin tamamının üzerinde bir seviyeye çıktı. 2018 yılında 
80 milyar dolar dış ticaret hacmi tahmin ediyoruz.

ENFLASYON
Yılık ÜFE yüzde 45,01, TÜFE ise yüzde 25.24 seviyesinde. 

Aylık ÜFE yüzde 0,91, aylık TÜFE ise yüzde  2,67 olarak ger-
çekleşti. Döviz kurlarının gerilemesiyle ÜFE’nin hız kestiğini 

Çin ve Hindistan için yeni ihracat 
stratejilerine ihtiyaç var

KSO Yönetim Kurulu Başkanı Zeytinoğlu 

“Küresel ticarette Asya Pasifik faktörü değerlendirilmeli.” diyen

[Başkan’dan mektup ►

KSO Yönetim Kurulu Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, ABD’nin başını çektiği yeni korumacılık anlayışı 
ile hız kazanan küresel ticaret savaşlarının baskısı altındaki küresel piyasalarda Türkiye’nin 

değerlendirmesi gereken farklı ticari ve ekonomik trendlerin ortaya çıktığını söyledi.
Küresel ticaretin giderek Asya Pasifik ülkelerine kaydığını anlatan Başkan Zeytinoğlu, Çin ve 
Hindistan’ın değerlendirilmesi gereken iki yeni odak noktası olarak devreye girdiğini söyledi. 
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görüyoruz.  Ancak ÜFE fiyatlarındaki artışın TÜFE’ye de yansımasını bekliyoruz. 

SANAYİ ÜRETİMİ
Sanayi Üretim Endeksi eylül ayı itibariyle yüzde 2.7 geriledi. Kurlardaki ani yükseliş 

üretime yansıdı.
Üretimde üçüncü çeyrekte geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 1.5 artış olsa da 

üretimdeki yavaşlama  3. Çeyrek büyüme tahminlerimizi biraz geri çekti. 

İŞSİZLİK
İşsizlik oranı ağustos ayında yüzde 11,1’e yükseldi. İşsizlik oranının sezonsal olarak 

düşmesi gereken dönemde artış oldu. Bunu da ekonomideki yavaşlamanın etkisi ola-
rak açıklamak mümkün. 

BÜTÇE PERFORMANSI
Ekim ayında bütçe 5,4 milyar TL açık verdi. Gelirler yüzde 17,6 artarak 62.1 milyar 

TL,  giderler yüzde 20,2 artarak 67,5 milyar TL olarak gerçekleşti. Bütçe açığı on aylık 
62,1 milyar TL olarak gerçekleşti. 

Bütçe açıklarının finansman yapımızı bozduğunu, ekonomiyi daha kırılgan yaptığını 
bir kez daha hatırlatıyoruz. 

İŞ DÜNYASININ BEKLENTİLERİ 
Biliyorsunuz iş dünyası olarak bankalardan 10 talebimiz olmuştu.
1- Kredi faizleri düşürülmeli, kredi limitleri artırılmalı.
2- Kredi borçlarında vadeler uzatılmalı.
3- Teminatlarda gevşemeye gidilmeli, teminat mektuplarında kriz öncesi döneme 

dönülmeli.
4- Aç kapa yapılan krediler yeniden açılmalı.
5- Firmalar lehine kredi borç yapılandırması sağ-

lanmalı.
6- İhracat yapan firmaların forward işlemlerinde 

kriz öncesi şartlara gelinmeli.
7- KDV alacağı, bankaların kredi kullanımında 

teminat olarak kabul edilmeli.
8- Panik havasına kapılıp kredi geri çağırma 

yerine itidalli olmalı.
9- İşletmeler için çıkarılan konkordato dedi-

kodularına itibar edilmemeli
10- Hizmet bedellerinin miktarı da sayısı da 

düşürülmeli. 
Bunlar yerine getirilmesini beklediğimiz 

isteklerimiz.

PRİM BORÇLARI
Geçen hafta SGK, işverenlerin prim 

borçlarının yapılandırılmasına ilişkin tebliğ 
yayımladı. 

Son 3 yıldır düzenli ödemesine rağ-
men son 12 ayda ödeyemeyen firma-
larımıza ödeme kolaylığı sağladı.

İşverenler aylık taksitler 
halinde prim borçlarını 
ödeyebilecekler. 

KSO ve KALİTE

KSO olarak;
1999 yılında ulusal 

kalite hareketine ka-
tılarak, 2002 yılında 
Türkiye’de kamuda ilk 
Ulusal Kalite Büyük 
Ödülünü aldık.

2004 yılında Avrupa 
Kalite Büyük Ödülünü 
ve 2007 yılında Mü-
kemmellilikte Süreklilik 
Ödülünü aldık.

Önümüzdeki yıl 
EFQM Kalite Büyük 
Ödülüne tekrar müra-
caat etmek istiyoruz.

Türkiye’de Ulusal 
kalite hareketine katı-
lan 550 firmanın 32’si 
Kocaeli firması.

32 firmanın 11 tanesi 
meclis üyemiz. 16 Mes-
lek Komitesi üyemiz 
bulunuyor.

Tüm Meclis üyele-
rimizin bu programa 
dahil olmasını arzu 
ediyoruz. 
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TOBB Başkanı ve CACCI Başkan Yar-
dımcısı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, 32. 
CACCI Konferansı’nın ‘Asya: Geniş-

leyen Sınırlar’ temasıyla ve Ticaret Baka-
nı Ruhsar Pekcan katılımıyla gerçekleşen 
oturumunda yaptığı konuşmada, “Akde-
niz, eski dünyanın okyanusuydu. Atlantik, 
bugünün okyanusu. Pasifik ise geleceğin 
okyanusu. Dünya ekonomisinin ağırlık 
merkezi, Uzak Asya’ya kayıyor” ifadesini 
kullandı. 

Pasifik yüzyılına girildiğine dikkat çe-
ken Hisarcıklıoğlu, “Her türlü ürün, farklı 
kalite ve ölçeklerde, burada üretiliyor. 3 
milyarın üzerinde tüketicisiyle, en büyük 
küresel pazar burada. Gerek ekonomik 
büyümeler, gerek mal ve hizmet itha-
lat artışı, dünya ortalamasının üzerinde. 
Dolayısıyla Asya Pasifik bölgesi, küresel 
ekonomi için giderek büyüyen önemde. 
Dünya ekonomisinin gidişatını da belirle-
yici bir güce sahip” dedi. 

Konfederasyonu) Konferansı’nda Ti-
caret Bakanı Ruhsar Pekcan ve TOBB Baş-
kanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu Asya-Pasifik 
Bölgesi’nin ekonomi aktörlerine hitap etti. 
Daha sonra da Dünya Ticaret Örgütü Ge-
nel Direktör Yardımcısı Yi Xiaozhun de-
ğerlendirmelerde bulundu.

TOBB Başkanı ve CACCI Başkan Yar-
dımcısı M. Rifat Hisarcıklıoğlu buradaki 
konuşmasında İstanbul’un dünya içeri-
sindeki önemine işaret etti. “İstanbul; 3 
büyük imparatorluğa başkentlik yapmış, 
dünyada 2 kıtada birden yer alan tek şe-
hir. Napolyon, ‘dünya bir tek ülke olsaydı, 
başkenti İstanbul olurdu’ diyerek, buranın 
stratejik önemini vurgulamıştır” diyen Hi-
sarcıklıoğlu, geçen ay açılan ve dünyanın 
en büyüklerinden biri olan, İstanbul Yeni 
Havalimanı’nın İstanbul’u transit merkez 
haline de getireceğini ifade etti.

Toplantıya katılımları ve katkıları için 
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’a 

Hisarcıklıoğlu: Dünya ekonomisinin ağırlık 
merkezi Uzak Asya’ya kayıyor

Hisarcıklıoğlu: “Dünyanın en 
büyük 20 ekonomisini oluşturan 

G20 ülkeleri, 2018’in sadece ilk 
yarısında, toplam 480 milyar dolar 
tutarında, 40 yeni ticaret kısıtlayıcı 

tedbir almış. Artış anlamında 
da rekor seviyeye ulaşmış. ABD, 
burada başı çekiyor. Bu sorunu 

birlikte aşmalıyız. Aramızdaki ticari 
engelleri tespit edip, bunların 

kaldırılması için hükümetlerimiz 
nezdinde çalışma yürütmeliyiz. 
Bundan sonra ana gündemimiz 

Ticareti Kolaylaştırma olmalı.” dedi. 

güncel►



�Kocaeli Odavizyon

ve Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan’a 
teşekkür eden Hisarcıklıoğlu, CACCI 
Başkanı Cemal Inaishvili’nin de bugün 
itibariyle görevi Samir Modi’ye devret-
tiğini hatırlatarak hizmetleri için kendi-
sini kutladı.

 
-Parlayan yıldız Asya Pasifik

Asya Pasifik Bölgesi’nin, dünya nü-
fusunun yüzde 40’ını, küresel ticaret 
hacminin yüzde 30’unu ve dünya eko-
nomik büyüklüğünün yüzde 23’ünü 
kapsadığını belirten Hisarcıklıoğlu, 
“Daha da önemlisi, küresel büyümeyi 
burası sürüklüyor. Dünya ekonomisin-
deki büyümenin yüzde 60’ını, Asya-Pa-
sifik ülkeleri sağlıyor. Dünya genelin-
deki ekonomik büyüme yüzde 4 iken, 
bu bölgede yüzde 5’in üzerinde. Yani 
Asya-Pasifik, daha hızlı büyümeye de-
vam ediyor

Bunlara ilave olarak, Asya Pasifik 
ülkeleri, yılda 470 milyar dolar ulusla-
rarası yatırım yapıyor

Dünyanın en büyük 3 ekonomisi, 
ABD, Çin, Japonya, Pasifik’te. Tarihte ilk 
defa, Pasifik üzerinden yapılan ticaret, 
Atlantik’i geçti. 21. yüzyılın bir “Pasifik 
Yüzyılı” olması öngörülüyor

Dünya dengelerinin değiştiği bu dö-
nemde, CACCI Konferansının Türkiye’de 
yapılmasının önemi büyük. Türkiye; yıl-
da 170 milyar dolar mal, 50 milyar dolar 
hizmet ihracatı gerçekleştiren bir ülke. 
Tüm bu coğrafyada, en büyük sanayi 
üretim hacmine sahip

Avrupa Birliği’nin 6. büyük tedarik-
çisi. Türkiye’nin bu büyük potansiyeli-
ni, Asya-Pasifik iş dünyasının da gör-
mesini istedik. Aramızdaki ticareti ve 
yatırımları arttırmayı, yeni işbirliği ve 
ortaklıklar kurmayı hedefliyoruz. Asya-
Pasifik Bölgesiyle güçlü bir ekonomik 
entegrasyon istiyoruz. TOBB olarak, 
CACCI üyelerini, stratejik ortak kabul 
ediyoruz” dedi.

 
-Yakınlaşmak için fırsat

Vizyonlarının, Asya-Pasifik 
Bölgesi’ndeki iş dünyasıyla, Türk iş ale-
mi arasında, güçlü ve kalıcı ekonomik 
entegrasyon sağlamak olduğunu ifade 
eden Hisarcıklıoğlu, CACCI Konferansı’na 
Türkiye’nin ev sahipliğinin, Asya – Pa-
sifik Bölgesi ülkelerinin iş dünyası çatı 
örgütleriyle, şirketlerinin, kendileriyle 
bir araya gelmesini mümkün kıldığını 
bildirdi. Bugüne kadar istenilen ölçüde 
kuvvetli ekonomik ilişki kurulamayan 
Asya ülkelerine yakınlaşmaları için bu 
konferansında önemli bir fırsat oldu-
ğunu söyleyen TOBB Başkanı ve CACCI 
Başkan Yardımcısı M. Rifat Hisarcık-
lıoğlu, “İşte burada, Türkiye’nin her sek-
töründen iş insanları var. Türkiye’nin 
en büyük şehirlerinin kanaat önderleri 

olan, Oda ve Borsa Başkanlarım da bu-
rada. Birbirinizle tanışın, karşılıklı bil-
gilerinizi alıp-verin. Ticaret ve yatırım 
imkanlarını konuşun” diye konuştu.
-Artan korumacılık tehlikesi

Bugün karşı karşıya bulunulan en 
büyük iktisadi sorunlardan birisini de, 
artan korumacılık olarak gösteren Hi-
sarcıklıoğlu, Bundan en büyük zararı, 
gelişen ülkelerin gördüğünü kaydetti. 
Hisarcıklıoğlu şunları söyledi: “Dünya 
Ticaret Örgütü (WTO) son raporunda 
şu tespiti yapmış

Dünyanın en büyük 20 ekonomisini 
oluşturan G20 ülkeleri, 2018’in sadece 
ilk yarısında, toplam 480 milyar do-
lar tutarında, 40 yeni ticaret kısıtlayıcı 
tedbir almış. Artış anlamında da rekor 
seviyeye ulaşmış. ABD, burada başı 
çekiyor. Bu sorunu birlikte aşmalıyız. 
Aramızdaki ticari engelleri tespit edip, 
bunların kaldırılması için hükümetle-
rimiz nezdinde çalışma yürütmeliyiz. 
Bundan sonra ana gündemimiz Ticareti 
Kolaylaştırma olmalı. Zira ben hep şunu 
söyledim, şuna inandım. Ticaret en bü-
yük barış kaynağıdır. Ticaret yapan, sa-
vaşı konuşmaz, birbirine kötü bakmaz. 
Ticaretin artması, refah ve kalkınmayı 
sağlar. Bu nedenle, ülkeler arasındaki 
ticaretin gelişmesi, küresel barışa gi-
den en kısa yoldur. İnanıyorum ki, bu-
rada attığımız tohum tutacak, Türkiye 
ile Asya-Pasifik ülkeleri birbirine daha 
yakınlaşmış olacak.”

-Cumhurbaşkanı Yardımcısı 
Fuat Oktay

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat 
Oktay ise konuşmasında, “Türkiye 
ekonomisine yönelik uygulanan 
spekülatif ataklara karşı güçlü ve 
pratik aksiyon planlarımızın yanı 
sıra 2019-2021 yıllarını kapsayan 
‘Yeni Ekonomik Program’la birlikte 
Türkiye, küresel ekonomik aktörlerin 
güvenini sağlayacak sağlam bir duruş 
sergilemektedir” ifadesini kullandı.

Oktay, Cumhurbaşkanlığı himaye-
sinde Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği 
(TOBB) ile Asya Pasifik Ticaret ve Sa-
nayi Odaları Konfederasyonu (CACCI) 
iş birliğiyle Çırağan Sarayı’nda düzen-
lenen 32. CACCI Konferansı’nda yaptığı 
konuşmada, Türkiye Cumhurbaşkanı 
Recep Tayyip Erdoğan’ın selamlarını 
ileterek, konferansın Türkiye’de ger-
çekleşiyor olmasından memnuniyet 
duyduğunu dile getirdi.

Asya-Pasifik bölgesinin giderek 
dünya ticaretinin merkez üssü konumu-
na geldiğini belirten Oktay, Asya-Pasi-
fik ülkelerinin toplam küresel ekonomi 
içerisindeki payının 2001 yılında yüzde 
20’ler seviyesinde iken bugün yüzde 30 
seviyesine yükseldiğini söyledi.

Oktay, CACCI’nin Asya’nın ekonomik 
sınırlarının geliştirilmesinde ticaret 
odalarının rolleri, bölgesel ekonomik 
entegrasyon ve yeni ekonomik trend-
ler konusunda geniş bir istişare imka-
nı sunması açısından önemli olduğunu 
vurgulayarak, “28 ülkeden yaklaşık 3 
milyon şirketin CACCI bünyesinde tem-
siliyeti, ülkeler arası ilişkilerimizde var 
olan pozitif ivmenin ekonomik değer 
oluşturan sürdürülebilir işbirliklerine 
dönüşmesi açısından önem taşımak-
tadır. Özel sektörün Türkiye’de mesle-
ki üst kuruluşu, yasal temsilcisi ve bu 
konferansın da ev sahibi olan TOBB’un 
CACCI’nin en güçlü üyelerinden birisi 
olması memnuniyet vericidir.” diye ko-
nuştu.

- Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan
Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan ise 

Cumhurbaşkanlığı himayesinde, Tür-
kiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) 
ile Asya-Pasifik Ticaret ve Sanayi Oda-
ları Konfederasyonu (CACCI) iş birliğiy-
le düzenlenen Asya-Pasifik Ekonomi 
Zirvesi’ndeki konuşmasında, toplantıya 
katılmaktan duyduğu memnuniyeti dile 
getirdi.

Bu sene özellikle konferansa genç 
girişimcilerin, kadın girişimcilerin ve 
KOBİ’lerin katılmış olmasının önemli ol-
duğuna işaret eden Pekcan, Asya Pasi-
fik bölgesindeki gelişmeleri anlamadan 
dünya ekonomisinin doğru şekilde yo-
rumlanamayacağını söyledi.

Bakan Pekcan, Asya’nın küresel eko-
nomide giderek ağırlığı arttığına dikkati 
çekerek, şunları kaydetti:

“Asya Pasifik ülkelerinin küresel 
ekonomi içerisindeki payı 2001 yılında 
yüzde 23,1 seviyesinde iken 2017 yı-
lında yüzde 29,7’ye yükselmiştir. Aynı 
dönemde küresel ihracattan aldıkları 
pay ise yüzde 25,8’den yüzde 33,7’ye 
yükselmiştir. Bu veriler, Asya Pasifik 
Bölgesi’nin küresel üretim ve ticaret 
açısından yeni bir ağırlık merkezi haline 
geldiğini açıkça göstermekte.

Bu ivmenin bu şekilde devam edip 
etmeyeceğini zaman bize gösterecektir. 
Ancak kesin olan bir şey var, rekabetçi, 
sanayileşmiş, kentleşmiş bir Asya yakın 
gelecekte mutlaka, tüketim ekonomisi 
haline gelmek zorundadır. Bu neden-
le önümüzdeki on yıllarda Asya Pasifik 
Bölgesi, Türk ekonomisi ve Türk ihra-
catçısı için stratejik bir öneme sahiptir. 
Türkiye olarak, bu küresel mega-trende 
göre politikalar gerçekleştiriyoruz.”

Pekcan, Ticaret Bakanlığı olarak Çin 
ve Hindistan’ı özel hedef ülkeler olarak 
belirlediklerini ve bu ülkelere yönelik 
yeni stratejiler geliştirdiklerini anımsa-
tarak, sektör ve eyalet bazında eylem 
planları hazırladıklarını söyledi.
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Sanayi ve teknoloji devleri 
SANTEK 2018’de biraraya geldi

TÜYAP Anadolu Fuarları A.Ş tarafından Kocae-
li Sanayi Odası işbirliğinde hazırlanan SANTEK 
5’inci 2018 Doğu Marmara Sanayi ve Teknoloji 

Fuarı, Uluslararası Fuar Merkezinde düzenlenen törenle 
31 Ekim’de açıldı. 3 Kasım tarihine kadar 31 bin 102 kişinin 

ziyaret ettiği fuarın açılış konuşmasını TÜ-
YAP Anadolu Fuarları A.Ş Genel Mü-

dürü Cihat Alagöz yaptı. Kocaeli’nin 
sadece sanayinin değil teknolojinin 
de bir parçası olduğunu vurgula-
yan Cihat Alagöz, şunları söyledi: 
“2018 yılında 5’incisi gerçekleşen 
fuarımızda sanayimiz ve tekno-
lojimiz tek çatı altında buluştu. 

Fuarımızda dünyanın birçok yerin-
den ülkelerin firmaları yer aldı. Fua-

rımızın bu kadar kapsamlı olmasında 
büyük emeği olan Kocaeli Valisi’ne ve 

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı’na te-
şekkür ediyorum. Kocaeli artık fuarlar ile de anılan bir de-

ğer haline geldi. Fuarımızın ülkemize ve Kocaeli’ye hayırlı 
olmasını diliyorum” 

TÜYAP Anadolu Fuarları A.Ş Genel Müdürü Cihat 
Alagöz’ün ardından konuşan Kocaeli Sanayi Odası Başkanı 
Ayhan Zeytinoğlu ise şunları söyledi.

31 Ekim Çarşamba günü Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy, Sanayi ve Teknoloji Bakan 
Yardımcısı Hasan Büyükdede ve protokolün katılımıyla açılan SANTEK 2018, 

3 Kasım Cumartesi günü sona erdi. 

Fuar 
kapsamında 

Match4Industry ikili iş 
görüşmeleri, Savunma 
Sanayii Yerlileştirme 
Projesi, Ar-Ge Sanayi 
Akademi buluşması 
gibi önemli birçok 

farklı etkinlik 
düzenlendi.

[san-tek fuarı ►
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“SANTEK kısa sürede oldukça önemli bir mesafe kat 
etti. Ziyaretçi sayımız her geçen yıl gittikçe artıyor. Bu 
yılda hedefimiz 30 bin ziyaretçi sayısını aşmak. Kocaeli’li 
firmalarla yurt dışından gelen bir araya getirmeyi hedef-
liyoruz. Fuarımızın düzenlenmesinde emeği geçen her-
kese teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

Zeytinoğlu’nun ardından konuşan Büyükşehir Bele-

diye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu ise; “Kocaeli bir 
üretim şehridir. Bu yüzden bu tip fuarların şehrimizde 
olması da gayet normaldir. Ülkemizde teknolojinin ge-
lişmesini, büyümesini çok istiyorum. Yeni uygulamaları, 
yeni çalışmaları mühendislerimizin takip etmesi gereki-
yor. Bu anlamda bu tip fuarların ayağımıza kadar gelme-
sini çok değerli buluyorum. Fuarımızın hayırlı olmasını 
diliyorum” dedi

Karaosmanoğlu’nun ardından konuşan Sanayi ve 
Teknoloji Bakan Yardımcısı Hasan Büyükdede, ”SAN-
TEK Fuarı bizim için, sanayiciler için çok önemli. Sahanın 
denize olan açılımı SANTEK fuarı sayesinde sağlandı. 
Doğu Marmara bölgesi olarak isimlendirilen alan, sa-
dece Kocaeli’den ibaret değil. Doğu Marmara ifadesi-
nin yazılması bizi ayrı sevindiriyor. Gebze’den Düzce’ye 
sanayi bakanlı- ğımızca çok özel alanlardır. 
Bu bölgemiz demir çelik, petrol, kimya, 
endüstriyel otomasyon, savunma 
ve diğer birçok sanayinin üre-
tim mer- kezi olduğu kadar aynı 
zamanda bir üniversiteler böl-
gesi, bir araştırma merkezidir” 
ifadelerini kullandı.

B ü y ü k - dede sözlerinin deva-
mında, ”Ger- çekten buranın kuruluşun-
da büyükşehir belediye başkanımız İbrahim Karaosma-
noğlu ve sanayi odası başkanımıza özellikle teşekkür 
etmek istiyorum. Bizim görevimiz de bu başarıyı devam 
ettirmek. Bakanlık olarak bölgemizin her karış toprağı-
nın tabiatını da koruyoruz.  SANTEK Fuarımız bölge içe-
risinde ki firmaları, yabancı sanayiye tanıtan bir fuardır. 
Emeği geçen bütün kurumlara teşekkür etmek istiyorum. 
Bütün gücümüzle fuardayız ve destek vermeye devam 
ediyoruz” dedi. 

Bakan Yardımcısı Büyükdede’nin ardından konuşan 
Vali Hüseyin Aksoy, “Kocaeli Türkiye’nin başkenti diye-
bileceğimiz bir konumdadır. Geçen yıl vergi gelirlerine 
baktığımızda Kocaeli, İstanbul’un arından ikinci sırada 
yer alan bir kenttir. Kocaeli genelinde 112 ARGE merkezi 
bulunmakta. Böylesine önemli bir kentin ürettiği ürünle-
rin tüketici ile buluşmasını çok önemsiyorum. Fuarları-
mız üretici ve tüketicileri bir araya getiren organizasyon-
lardır. Bu anlamada fuar organizasyonda emeği geçen 
başta Kocaeli Sanayi Odamıza ve Büyükşehir Belediye-
miz olmak üzere herkese teşekkür ediyorum” dedi. 

Fuarı 
yurtiçi ve 

yurtdışından 
31 bin 102 kişi 

ziyaret etti.

KSO Başkanı Ayhan Zeytinoğlu:

SANTEK Fuarı sanayi sektörünün
buluşma noktası. 

SANTEK’18 otomotiv ve otomotiv yan sanayi,  
enerji, elektrik elektronik ve otomasyon, üretim 
makineleri ve imalat endüstrisi, demir çelik ve de-
mir dışı metaller, liman tersane ve gemi sanayi, 
istifleme teknolojileri gibi 200 firma ve firma tem-
silciliğinin katılımı ile gerçekleşti. 

Fuarımıza ilgi gösteren tüm firmalarımıza te-
şekkür ediyoruz. Fuarı gerek yurtdışı, gerek yurti-
çinden 31 bin 102 kişi ziyaret etti.
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SANTEK 2018’e savunma sanayi tedarikçi 
görüşmeleri damga vurdu

Kocaeli Sanayi Odası, üyelerinin savunma sanayi-
ne tedarikçi olabilmesi için bugüne kadar birçok 
adım attı. Bu adımları daha da ileriye götürmek 

için “Savunma Sanayi Yerlileştirme Projesi”ni yürütüyor 
ve üyesi sanayi kuruluşları ile savunma sanayi şirketleri-
nin işbirliği yaparak projeler üretmesini sağlıyor. 

Proje; Türk Silahlı Kuvvetleri envanterinde bulunan 
yerli malzeme oranını arttırabilmek, yurtdışından tedarik 
edilen malzemelerin Kocaeli’ndeki yerli sanayi imkânları 
ile üretilebilirliğini tespit etmek ve yurtiçinden temin edi-
len malzemelerde rekabet ortamını tesis etmek amacıyla 
yürütülüyor. KSO’nun hedefi üyelerinin savunma sanayi 
pazarına açılmasını ve İlin bu pazardan daha büyük pay 
almasını sağlamak.

KSO tarafından savunma sanayine tedarikçi adayı fir-
maları kümelemeye yönelik bugüne kadar yürütülen bu 
çalışmaların daha somut ve sistematik hale getirilmesi 
planlanıyor. Bu firmaları bir araya getirerek küme oluşu-
munun sağlanması amaçlanıyor.

SANTEK’18 Fuarı ile eş zamanlı gerçekleştirilen Savunma Sanayi Tedarikçi görüşmelerin-
de Savunma Sanayi Başkanlığı, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, Tersaneler Genel Müdürlüğü, 
ASELSAN, ROKETSAN, İşbir Elektrik, Makina ve Kimya Endüstrisi, SAHA-İSTANBUL DERNEĞİ’nin 

yanı sıra bu yıl Askeri Fabrikalar Genel Müdürlüğü, ASPİLSAN ve STM de katıldı.

[san-tek fuarı ►
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- ‘Tedarikçi Günü’ etkinlikleri ve saha ziyaretleri 
düzenledi

Bugüne kadar KSO; Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, Kara Kuv-
vetleri Komutanlığı ve vakıf şirketleri ile gerçekleştirilen Tedarikçi 
Günü Etkinliklerinde, üyeleri ile bu kurumları bir araya getirdi. 

Ayrıca üyeleri ile birlikte Komutanlıkları ziyaret ederek, sana-
yicilere yerlileştirilmesi planlanan makina ve ekipmanları yerinde 
görme fırsatı sundu. Yine Komutanlıklar ve savunma sanayi vakıf 
şirketleri ile beraber üyelerinin üretim tesislerini gezerek, firma-
ların kabiliyet ve kapasitelerini yerinde tespit etmeye çalıştı.

KSO, 2017 yılı sonu itibari ile savunma sanayi danışmanlık 
hizmeti de vermeye başladı. Özellikle savunma sanayine yönelik 
olarak üretim yapma istek ve yeterliliğinde olan firmalara etkin 
danışmanlık hizmeti vermenin yanı sıra savunma sanayinin zo-
runluluklarından olan belgelendirme faaliyetlerinde destek ver-
meyi ve firmaların mali yüklerinin azaltılması için devlet destek-
lerinden fon alabilmeleri için çalışmalar yapmayı hedefliyor.

- SANTEK Fuarı ile eş zamanlı “Tedarikçi Görüşmeleri” 
yapıldı.

31 Ekim - 3 Kasım tarihleri arasında gerçekleştirilen SAN-
TEK Fuarı ile eş zamanlı olarak organize edilen “Tedarikçi 
Görüşmeleri”nde Savunma Sanayi Başkanlığı, Deniz Kuvvetleri 
Komutanlığı, Tersaneler Genel Müdürlüğü, Askeri Fabrikalar Ge-
nel Müdürlüğü, ASELSAN, ROKETSAN, İşbir Elektrik, Makine ve 
Kimya Endüstrisi, ASPİLSAN, STM ve SAHA-İstanbul Derneği’nin 
üst düzey satın alma ekipleri, tedarikçi adayı firmalar bir araya 
geldi.  Fuarın bir holü sadece savunma sanayi firmalarına ayrıldı. 
Fuar süresince bu firmalar, yerlileştirilmesi planlanan makine ve 
ekipmanları da sergilediler. Firmalar, savunma sanayi pazarına 
açılabilmek için bu ikili iş görüşmelerine yoğun ilgi gösterdi. 150 
adet firmanın katılım sağladığı görüşmelerden savunma sanayi 
vakıf şirketleri ve Komutanlıklar memnun ayrıldı. Yurt dışından it-
hal edilen savunma sanayi ürünlerinin yerli teminine ilişkin 650 iş 
görüşmesi gerçekleştirildi. Bu görüşmelerden çok güzel sonuçlar 
ve başarı hikâyeleri çıktı.

Donanma Komutanı Koramiral Ercüment Tatlıoğlu da Santek 
Fuarı’nda  savunma sanayi standlarını gezdi
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5. Ar-Ge, Sanayi, Akademi (ASA) Buluşması 
SANTEK ile 2. kez Kocaeli’de gerçekleşti

5. Ar-Ge, Sanayi, Akademi (ASA) Buluşması” TÜBİTAK Marmara Teknokent yürütü-
cülüğünde, Doğu Marmara Kalkınma Ajansı (MARKA), Kocaeli Sanayi Odası (KSO), 
Kocaeli Bilim Sanayi İl Müdürlüğü, TÜYAP AŞ., Kocaeli Kamu – Üniversite – Sanayi 
İşbirliği (KÜSİ) Platformu İl Temsilciliği destekleri ile SANTEK 2018’de  Kocaeli’nde  

2.kez gerçekleştirilmiş oldu.

Gaziantep, Kay-
seri ve Adana 
buluşmalarının 

ardından Kocaeli’nde 2’nci 
kez  düzenlenen 5. Ar-Ge, 
Sanayi, Akademi (ASA) 
Buluşmasında, Ar-Ge fir-
malarının sanayicilerle bir 
araya getirilerek teknolojik 
ürünlerin ticarileşmesine 
büyük oranda katkı sağ-
lanması amaçlandı. TÜBİ-
TAK Marmara Teknokent 
Yönetim Kurulu Başkanı ve 
Genel Müdürü Mehmet Ali 
Okur, fuara katılan tekno-
loji firmalarının stantlarını 

gezerek firmaları ve proje-
leri hakkında bilgi aldı. 

Etkinliğe 9 teknopark, 5 
üniversite teknoloji trans-
fer ofisi, 1 üniversite ve 2 
organize sanayi bölgesi İle 
birlikte toplamda 90 firma 
katılım sağladı. Etkinlikte 
Marmara Bölgesi’nin önde 
gelen sanayicilerinin yanı 
sıra akademisyen ve zi-
yaretçiler Kocaeli’de yeni 
işbirliği fırsatlarının araş-
tırılması ve bölgede tek-
nolojik değerlerin oluştu-
rulması amacıyla bir araya 
geldi. 

[san-tek fuarı ►
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5. Ar-Ge Sanayi Akademi Buluş-
ması etkinliği panel programında ilk 
gün Doç. Dr. Oytun Erbaş moderatör-
lüğünde, “Ar-Ge Tasarım Üretim” ko-
nulu panel düzenlendi. Panele konuş-
macı olarak Aselsan Merkezi Tedarik 
Direktörü Ali Rıza Kılıç, Simit Sarayı 
Kurucu Ortağı Haluk Okutur ve Pimtaş 
Yönetim Kurulu Başkanı Şamil Tah-
maz katılım sağladı.

İlk günün sonunda Doç. Dr. Oytun 
Erbaş tarafından ‘’Pazarlama, Ar-Ge 
ve Müşteri İknası,  Beyin İlişkisi’’ ko-
nulu panel gerçekleştirildi.

İkinci gün ‘’Doğu Marmara’da STEM 
Eğitimi‘ konulu panel gerçekleştirildi. 
Konuşmacı olarak Berfu Özge Çakır-
göz ve Yasemin Dilek ile MARKA Plan-
lama, Programlama ve Koordinasyon 
Uzmanları katılım sağladılar.

İkinci günün sonunda konuşmacı 
olarak Set Card Genel Müdürü Öner 
Piyade’nin katılım sağladığı ‘’Dijital 
Platform’’ konulu panel düzenlendi. 

Üçüncü gün KÜSİ İL Temsilcisi 
Prof. Dr. Engin Özdemir’in moderatör-
lüğünde’’ Kamu Üniversite Sanayi İş-
birliği Platformu’’  Paneli düzenlendi;

Konuşmacı olarak KÜSİ Grup Ça-
lışma Başkanı Prof. Dr. Bayram Şahin, 
Kocaeli Üniversitesi Rektör yardım-
cısı Prof. Dr. Nilgün Fığlalı ve Kocaeli 
Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkan 
Yardımcısı Çınar Ulusoy katılım sağ-
ladılar. 

 Etkinliğin son panelinde ‘’TEYDEB 
SAYEM - 2,0 ‘’Tanıtımı konulu panel 
gerçekleştirildi. Konuşmacılar TÜBİ-
TAK TEYDEB SAYEM Sorumlusu Doç. 
Dr. Peren H. Karagin ve  TEYDEB Elek-
trik Elektronik Teknolojileri Grubu Bi-
limsel Programlar Uzmanı Fatma Nur 
İzbudak oldular. 

Panel sonunda konuşmacılara 
teşekkür plaketi takdim edildi. Panel 

toplu fotoğraf çe-
kimi ile son buldu.

TÜBİTAK Mar-
mara Teknokent 
Sunum alanında 
bir çok start-up fir-
ması pitch deck su-
numlarını yaptı.

Gün boyu fuar 
alanında firma zi-
yaretleri ve B2B 
görüşmeleri devam 
etti. Ayrıca MARKA 
ve TÜBİTAK Mar-
mara Teknokent iş 
birliği ile ‘Sanayide 

Dijital Dönüşüm ve Teknoloji İhtiyaç-
ları Anketi’ katılım sağlayan firmala-
ra doldurtularak ortaya çıkan sonuç 
doğrultusunda firma eşleştirilmesi 
yapılarak firmalara ikili görüşmeler 
ayarlandı. Marmara Teknokent TTO 
Personelleri firmalarla özel olarak il-
gilenerek iş birlikleri oluşturdu.

Etkinlik ile paralel, fuar süresince 
Türkiye’nin ilk ve tek aylık arge-ino-

vasyon gazetesi 
olarak yola çıkan, 
Kocaeli Üniversi-
tesi Teknoparkı 
adına, Kocaeli Sa-
nayi Odası’nın da 
desteği ile, Anado-
lu Basın Merkezi 
tarafından hazır-
lanan ‘gastearge’ 
tüm firmalara ve 
katılımcılara dağı-
tıldı. ‘gastearge’  de 
fuarda büyük ilgi 
gördü.
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SANTEK 2018’de yerli ve yabancı firmalar 
yeni işbirlikleri için ‘Match4Industry’de

Firmaların ticari ve teknolojik iş ortaklık-
ları kurmalarını sağlamak amacıyla or-
ganize edilen ve bu yıl yedincisi düzen-

lenen Match4Industry etkinliği, firmaların dünya 
pazarına açılması için köprü görevini üstlenmeyi 
sürdürüyor. Yerli ve yabancı firmalar iş fırsatları 
keşfetmek, yeni bağlantılar kurmak, endüstride-
ki son gelişmeleri takip etmek ve iş ağlarını ge-
nişletmek üzere Kocaeli’de bir araya geldi.  

İspanya, İngiltere, Fransa, Rusya, Belarus, 
Litvanya, Malta, Hırvatistan, Karadağ, Sırbistan, 
Slovenya, Bosna Hersek, Makedonya, Kosova, 
Tunus, Irak ve Moğolistan olmak üzere 20 ülke-
den yoğun ilginin olduğu etkinliğe; 137 yabancı 
firma yetkilisi katılım sağladı ve toplam 1064 iş 
görüşmesi gerçekleşti.

Match4Industry etkinliğinde; Otomotiv Yan 

SANTEK Sanayi ve Teknoloji Fuarı’na damga vuran bir diğer etkinlik olan 
Match4Industry İkili İş Görüşmeleri, Avrupa İşletmeler Ağı üyesi Doğu Marmara 

ABİGEM, Kocaeli Sanayi Odası ve Uludağ İhracatçı Birlikleri (UİB) işbirliğinde 
gerçekleştirildi.

[san-tek fuarı ►
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Sanayi, Makina ve Metal, Plastik ve Kauçuk, Lastik, 
Kimya (Oto Boya ve Bakım Ürünleri), Yapı ve Yapı 
Materyalleri, Enerji, Çevre, Elektrik-Elektronik, Bili-
şim ve İletişim Teknolojileri sektörleri yer aldı.

Etkinlik kapsamında, işbirliği yapmak isteyen bölge firmaları, ya-

bancı firma yetkililerini işletmelerinde ağırlama fırsatı yakaladı. Ay-
rıca Match4Industry katılımcıları bölgedeki lider otomotiv üreticileri 
Hyundai ile Ford Otosan’a ve Bizimköy Engelliler Üretim Merkezi ile 

Gebze Organize Sanayi Bölgesi’ne saha ziyaretinde bulundu. Yerli ve 
yabancı firmaların yeni iş bağlantıları kurmaları için Doğu Marmara 
ABİGEM tarafından etkinlik öncesinde eşleştirme desteği verildi. Et-
kinlik sonrasında da katılımcı firmaların işbirliklerini verimli bir şekil-
de sürdürmeleri adına Doğu Marmara ABİGEM tarafından danışman-
lık hizmetleri verilmeye devam edecek. 

Avrupa İşletmeler Ağı,  Avrupa Bir-
liği ile ilgili konularda, özellikle KOBİ 
ölçeğindeki kurumlar için önemli başvu-
ru noktalarından biridir. Bu ağ, belirgin 
sorulara ana dilde ve pratik yanıtlar sun-
mak üzere organize olmuştur. Yapı için-
de yaklaşık 600 adet yerel organizasyon 
bulunmakta, bu organizasyonlar yaklaşık 
4 bin çalışanı ile girişimcilere rekabetçi 
güçlerini desteklemek amacıyla hizmet 
vermektedir.  Yaklaşık 4 bin çalışanın 
birbiri arasında iletişim kurmak için yapı-
landırılan ağ üzerinde iletişime geçtiğimiz 
KOBİ’lerin bilgileri potansiyel işbirliği 
fırsatları için yayınlanmaktadır. Projenin 
amacı projeye dahil olan tüm ülkeler ara-
sındaki ekonomik faaliyetleri geliştirmek 
ve genişletmektir.

Bu bağlamda, Avrupa İşletmeler Ağı 
Doğu Marmara Konsorsiyumu’nun bir 
parçası olan Doğu Marmara ABİGEM 
yayınlanan yabancı KOBİ profillerini Türk 
firmalar ile paylaşmakta ve Türk firmala-
rın bilgilerini ticari işbirliği profil formu 
oluşturarak sistemde yayınlamaktadır. 
Ticari yada teknolojik işbirliği fırsatı ara-
yan, dışa açılmak ve pazar payını geniş-
letmek isteyen firmalar ücretsiz olarak bu 
hizmetimizden faydalanabilirler.
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Ayhan Zeytinoğlu: ‘Santek 2018’ 
büyük bir başarıya imza attı

Kocaeli Sanayi Odası ve TÜYAP 
işbirliğinde düzenlenen 5. Sa-
nayi ve Teknoloji Fuarı sonrası 

değerlendirmelerde bulunan KSO Baş-
kanı Ayhan Zeytinoğlu, fuarın sanayi 
sektörünün buluşma noktası olduğunu 
vurguladı. SANTEK’18 fuarına otomotiv 
ve otomotiv yan sanayi,  enerji, elektrik 
elektronik ve otomasyon, üretim maki-
neleri ve imalat endüstrisi, demir çelik 
ve demir dışı metaller, liman tersane ve 
gemi sanayi, istifleme teknolojileri gibi 
sektörlerden 200 firma ve firma tem-
silciliğinin katılımı sağladığını belirten 
Zeytinoğlu, “Fuarımıza ilgi gösteren 
tüm firmalarımıza teşekkür ediyoruz. 
Fuarı gerek yurtdışı, gerek yurtiçinden 
31 bin 102 kişi ziyaret etti.” açıklamala-
rında bulundu.

- Üyelerimizin savunma sanayine 
tedarikçi olabilmeleri için başlattığı-
mız çalışmalar en üst seviyede

SANTEK’18’e Türk savunma sana-
yisinin önde gelen kuruluşlarının ka-
tıldığını belirten Zeytinoğlu, “Geçmiş 
yıllarda fuarımıza; Savunma Sanayi 
Başkanlığı, Deniz Kuvvetleri Komu-
tanlığı, Tersaneler Genel Müdürlüğü, 
ASELSAN, ROKETSAN, Makina ve Kimya 
Endüstrisi, İŞBİR Elektrik ve Savunma, 
Havacılık ve Uzay Kümelenmesi Der-
neği (SAHA İstanbul) katılım sağlarken 
bu yıl STM, Fabrikalar Genel Müdürlüğü 
ve Aspilsan’ı da ağırladık. Üyelerimizin 
savunma sanayine tedarikçi olabilmesi 
için başlattığımız çalışmaları en üst se-
viyeye taşıdık. Savunma sanayine hiz-
met eden kurum ve kuruluşların geniş 

katılımının firmalarımız için önemli bir 
fırsat olduğuna inanıyoruz. Bu vesile ile 
150’den fazla firmamız, yurt dışından 
ithal edilen savunma sanayi ürünlerinin 
yerli teminine ilişkin 650 iş görüşme-
siyle tedarikçi olma konusunda önemli 
adım attılar.” dedi.

- Match4Industry fuara uluslararası 
bir boyut kazandırıyor

Ekonomi Bakanlığı’nın desteği ile  
Kocaeli Sanayi Odası ve Doğu Marma-
ra Avrupa Birliği Türkiye İş Geliştirme 
Merkezi (ABİGEM)  öncülüğünde,  fuar 
kapsamında düzenlenen Match4Indus-
try ikili iş görüşmeler etkinliğinin fuara 
uluslararası boyut kazandırdığına işaret 
eden Ayhan Zeytinoğlu, “Marka değeri 
giderek artan fuarımızda, katılımcıları-

SANTEK Fuarı sonrası fuar hakkında görüşlerini bildiren Kocaeli Sanayi Odası Yö-
netim Kurulu Başkanı Ayhan Zeytinoğlu; “SANTEK 2018 büyük başarıya imza attı. 

Tüm bu çalışmalarımızın meyvelerini toplayacağımızı düşünüyoruz. dedi.

[san-tek fuarı ►
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mıza önemli iş bağlantıları kurma ve 
işletmelerin birbirini daha yakından 
tanıma fırsatı sunduk. Fuar ile eşza-
manlı gerçekleştirdiğimiz Match4In-
dustry etkinliğimizde firmalarımız, 
Bosna Hersek, Makedonya, Kosova, 
Malta, Tunus, Hırvatistan,  Moğolis-
tan, Belarus, Fransa, Rusya, Irak, Lit-
vanya, Karadağ,  Sırbistan, Slovenya,  
İspanya, Birleşik Krallık/İngiltere, 
Orta Doğu, Arap Yarım Ada’sından ge-
len 200’ü aşkın yabancı firma temsil-
cisi ile bin 64 adet ikili görüşme ger-
çekleştirdi. Görüşmeler sonucu ülke 
ekonomisine katkı sağlayacak yüksek 

ölçekli iş bağlantıları kurdu.” dedi. 

- Ar-Ge Sanay - Akademi Buluşması 
Türkiye geneli tüm ilgililerden bü-
yük ilgi gördü

Ar-Ge Sanayi Akademi buluşma-
sının da fuar ile eşzamanlı organize 
edildiğini söyleyen Ayhan Zeytinoğ-
lu, “Türkiye’nin çeşitli illerinde faa-
liyet gösteren Teknoloji Geliştirme 
Bölgeleri (TGB) yönetici şirketleri ve 
buralarda faaliyet gösteren Ar-Ge 
firmaları, üniversitelerde görevli aka-
demisyenleri, sanayicileri ve yatırım-
cıları bu fuarda 5. Ar-ge Sanayi Aka-

demi buluşması adı altında bir araya 
getirdik. Türkiye genelindeki çeşitli 
Teknoparklardan 90 firma katılım 
sağladı. 3 farklı panel organize edildi. 
Bu panellerde Ar-Ge, tasarım ve üre-
tim, dijital platform, Kamu Üniversite 
Sanayi İşbirliği Platformu ve TEYDEB 
SAYEM - 2,0 tanıtımı gibi konular iş-
lendi. Etkinlik kapsamında 19 firma 
görüşmesi gerçekleşti.” dedi. 

SANTEK 2018 Fuarının büyük ba-
şarıya imza attığını Vurgulayan Zey-
tinoğlu, “Tüm bu çalışmalarımızın 
meyvelerini toplayacağımızı düşünü-
yoruz.” dedi.

SANTEK 2018’den kareler

MAPSİS Metal

MAGNA Otomotiv

BERDAN Civata
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SANTEK 2018’den kareler

A Teknik

MESAV Kalıp

ÖZ Asansör

GRAVITY Mühendislik

Doğu Marmara Kalkınma Ajansı

LED Aydınlatma

ROKETSAN

BAŞSİAD

[san-tek fuarı ►
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SANTEK 2018’den kareler

MKEK

YÜCEL Boru

Kocaeli Üniversitesi Teknoparkı

GEBZE Teknik Üniversitesi TT Merkezi

KOCAELİ Sanayi Odası - Odavizyon Standı

GEDİK Üniversitesi

SARKUYSAN AŞ.

TÜPRAŞ ASELSAN

KOSGEB ICM Makina ULUTEK TeknoparkıGLOBAL Piyasa
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Yıla 1 milyon adet üretim hedefiyle 
başlayan, döviz kurlarında yaşa-
nan dalgalanmalar sonrasında 

bu hedefini revize etmek zorunda ka-
lan otomotiv sektörü vergi indirimi ile 
hedef tazeledi.

-Yenigün: Çok pozitif bir gelişme
Otomotiv Sanayii Derneği (OSD) 

Yönetim Kurulu Başkanı Haydar Yeni-
gün hükümetin vergi indirim kararını 
2018 yılına damgasını vuracak, sektöre 
derin bir nefes aldıran çok pozitif bir 
gelişme olarak karşıladıklarını belirtti. 

Yenigün, “Hazine ve Maliye 
Bakanlığı’mızla yaptığımız görüşme-
ler doğrultusunda çok hızlı bir şekilde 
sektöre yaşam enerjisi verecek ÖTV ve 
KDV indirimlerini içeren bir dizi adım-
lar atıldı. Alınan bu isabetli kararları 
otomotiv sektörü için hayati bir destek 
olarak nitelendiriyoruz.

Bizi ilk görüşmeden bu yana can 
kulağıyla dinleyen ve sektörün tüm 
sorunlarını büyük bir ciddiyetle ele 
alan Hazine ve Maliye Bakan Yardımcı-
larımız Bülent Aksu ve Osman Dinçbaş 
ile  kurduğumuz kusursuz iletişim, bu 
çözümün ortaya çıkmasında büyük rol 
oynamıştır. 

Ayrıca, bu süreçte vermiş oldukla-
rı destek, çözüm odaklı yaklaşımlarla 
konuları takip ederek sonuçlandırma-
ları sanayimizin sürdürülebilir reka-
betçiliği açısından çok büyük önem arz 

etmiştir. Kendilerine en içten teşek-
kürlerimizi sunarız” dedi. 

2 aya yakın bir zamandır Hazine ve 
Maliye Bakanlığıyla çok yakın bir çalış-
ma temposu içinde olduklarını belirten 
Haydar Yenigün, Türk otomotiv sanayi-
nin çatı kuruluşu OSD olarak yaptıkları 
bu görüşmeleri otomotiv sektöründe 
faaliyet gösteren STK’larla beraber 
yürüterek Türk otomotiv sektörünün 
ortak çözüm bekleyen konuları için tek 
yürek hareket edebilmiş olmalarının 
önemine ayrıca dikkat çekti. 

OSD Yönetim Kurulu Başkanı Hay-

dar Yenigün, motor hacmi 1600 cc al-
tında ÖTV matrahı 120 bin TL’ye kadar 
olan otomobillerde ÖTV’nin 15 puan 
indirilmesini ve ticari araçlardan alın-
dan KDV oranının ise %18’den %1’e dü-
şürülmesini ise sektörün tam ihtiyacı 
olan bir karar olarak nitelendirdi. 

Haydar Yenigün, ister yeni bir oto-
mobil ister yeni bir ticari araç satın al-
mayı düşünen için harika bir fırsat ya-
ratan bu önemli adımın aynı zamanda 
sektörde oluşan stokları eritmek için 
çok nokta atışı bir karar olduğunu da 
vurguladı. 

Otomotiv sektörüne gelen hayati vergi 
desteğinden memnunuz

OSD Yönetim Kurulu Başkanı  
Ford Otosan A.Ş.’nin Genel Mü-
dürü Haydar Yenigün, “Hazine 
ve Maliye Bakanlığımızla yaptı-
ğımız görüşmeler doğrultusun-
da çok hızlı bir şekilde sektöre 
yaşam enerjisi verecek bir dizi 
adımlar atıldı. Alınan bu isabetli 
kararları otomotiv sektörü için 
hayati bir destek olarak nitelen-
diriyoruz ve konuyla yakından 
ilgilenen başta Hazine ve Maliye 
Bakanımız Berat Albayrak ve 
bizi can kulağıyla dinleyen Ba-
kan Yardımcılarımıza  teşekkürü 
özellikle bir borç biliyorum” dedi. 
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Bu sene 50’nci yılını kutlayan Tofaş, 
Ekim ayında3 milyonuncu aracını ihraç 
etti.  Tofaş’ın 3 milyon adetlik ihraca-
tının yaklaşık yarısını, 1 milyon 475 bin 
adetle Fiat Doblo modeli oluşturdu. 

Tofaş ihracatının lideri Fiat Doblo’yu 
830 bin adetlik ihracatla takip eden 
model ise Fiat Fiorino oldu. İlk kez 
2015 yılı sonunda satışa sunulan Fiat 
Egea’nın ihracat adedi de Ekim ayı iti-
bariyle 334 bine erişti. 

Tofaş CEO’su Cengiz Eroldu, “1974 
yılında Mısır’a gönderilen 75 adet 
Murat 124, Tofaş’ın yaptığı ilk ihra-
cat olarak tarihimize geçiyor. Daha 
sonra,Tempra ile 1996 yılında, Türk 
otomotiv sanayisinin ilk büyük ölçekli 
otomobil ihracatını gerçekleştirdik. 

Tofaş olarak 1994 yılından bu yana 
Ar-Ge’ye yatırım yapıyoruz. Son 10 
yıldır ciromuzun yüzde 3’ünü, düzenli 
olarak Ar-Ge’ye aktarıyoruz. Yaptığımız 
bu yatırımlar sayesinde küresel ürün-
ler geliştirip bunları dünyanın farklı 
bölgelerine ihraç edebilir hale geldik. 
50’nci yılımızı kutladığımız bu yıl, ihraç 
ettiğimiz pek çok farklı modelle birlikte 
toplamda 3 milyon adetlik ihracat ra-
kamına ulaşmanın haklı gururunu ya-
şamaktayız” dedi.

Kurulduğu 1968 yılından bu yana ül-
kemiz otomotiv sanayisine yön veren, 
Türkiye otomotiv sanayisinin 4’üncü 
büyük kuruluşu Tofaş, yarım asırlık 
süreçte dünyanın birçok farklı ülkesi-
ne ihracat yaparak önemli başarıların 
altına imzasını attı. 

Tofaş, 50 yılık süreçte toplam 1 mil-
yon 475 bin Fiat Doblo ile 830 bin adet 
Fiat Fiorino modeli ve versiyonlarını 
ihraç etti. İlk kez 2015 yılı sonunda sa-
tışa sunulan, akabinde Fiat Tipo adıyla 
Avrupa pazarlarında, Dodge Neon is-

miyle Meksika pazarlarında yer bulan 
Fiat Egea model ailesinin Ekim ayı iti-
bariyle toplam ihracat adedi 334 bine 
erişti. Bu modellere ilave pek çok farklı 
model aracın da ihracatı ile Tofaş’ın 
toplam ihracat adedi, 50’inci yılında, 3 
milyona ulaştı.

Tofaş CEO’su Cengiz Eroldu konuyla 
ilgili yaptığı açıklamada, “Ülkemiz oto-
motiv sanayisinde ilkleri gerçekleş-
tiren Tofaş’ın ihracat serüveni 1970’li 
yıllara kadar dayanıyor. 1975 yılında 
Mısır’a gönderilen 75 adet Murat 124 
model otomobil, Tofaş’ın yaptığı ilk ih-
racat olarak tarihimize geçiyor. 

Tofaş daha sonra, 1996 yılında, 
üretildiği yıllarda döneme damgasını 
vuran Tempra ile Türk otomotiv sa-
nayisinin ilk büyük ölçekli otomobil 
ihracatını gerçekleştirerek önemli bir 
başarıya daha imzamızı attık. 

Bugün geldiğimiz noktada ise, ya-
rım asrı geride bıraktığımız 2018 yılın-
da, 3 milyon adetlik ihracat rakamına 
ulaşmanın haklı gururunu yaşamakta-

yız” ifadelerini kullandı.

Tofaş’ın Ar-Ge’ye Yatırımları 
İhracatına İvme Kazandırdı

Tofaş’ın ihracat ve Ar-Ge yatırımla-
rı arasındaki ilişkiye de değinen Cengiz 
Eroldu, “Tofaş’ın ihracatına baktığı-
mızda Ar-Ge yatırımları ile paralel bir 
büyümeyi görebiliyoruz. 

Son 10 yılda ciromuzun yüzde 3’ün-
den daha fazlasını Ar-Ge harcamaları-
na ayırdık; bu oran ülke ortalamasının 
oldukça üzerinde. 

Ar-Ge yatırımlarımız, küresel pa-
zarlarda rekabet edebilecek ürün 
projelerinin ülkemize çekilmesine, bu 
ürünlerin Türkiye’de geliştirilmesi ve 
üretilmesine, dolayısıyla ihracat hac-
mimizi artırarak ülke ekonomisine 
daha fazla katkı sağlamamıza olanak 
sağladı. 

Bugün, bu sayede küresel ürünler 
geliştirip bunları dünyanın farklı böl-
gelerine ihraç edebiliyoruz” açıklama-
sında bulundu.

Tofaş, 50. Yılında,
3 Milyonuncu Aracını İhraç Etti

TURKTRADE üyesi 
TOFAŞ’ın CEO’su Cengiz 
Eroldu, “Tofaş’ın ihracatına 
baktığımızda Ar-Ge yatırım-
ları ile paralel bir büyümeyi 
görebiliyoruz. Son 10 yılda 
ciromuzun yüzde 3’ünden 
daha fazlasını Ar-Ge harca-
malarına ayırdık.” dedi.

[görüş ►
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Kocaeli Sanayi Odası Meslek Komiteleri Müşterek toplantısı Kasım ayında Kartepe 
Green Park Otel’de yapıldı. KSO Meslek Komite üyelerinin eş ve çocuklarıyla katıl-

dığı toplantı ve etkinliklerde yaklaşık 200 kişi yer aldı.

Kocaeli Sanayi Odası Meslek 
Komiteleri Müşterek toplan-
tısı Kasım ayı içerisinde ger-

çekleştirildi. Kocaeli Sanayi Odası’nın 
80.Meclis ve komite üyelerinin katılımı 
ile gerçekleştirilen toplantının açılış ko-
nuşmasını KSO Meclis Başkanı Hasan 
Tahsin Tuğrul ve KSO Yönetim Kurulu 
Başkanı Ayhan Zeytinoğlu gerçekleş-
tirdiler. Program akışı hakkında ise KSO 
Genel Sekreteri Memet Barış Turabi bil-
gilendirme yaptı.

- Meclis komisyonlarının çalışmaları 
çok faydalı oluyor

Toplantıda ilk sözü alan KSO Mec-
lis Başkanı Hasan Tahsin Tuğrul, KSO 

meclis komisyonlarının çalışmalarını 
değerlendirerek, komisyonların çok 
faydalı çalışmaları olduğunu vurguladı. 

- Kurumsal kapasitemizi 
güçlendirmeye odaklandık

Meslek Komiteleri Müşterek Top-
lantısına gösterilen ilgiye teşekkür 
ederek konuşmasına başlayan KSO 
Başkanı Zeytinoğlu bütçe gelirlerini her 
sene büyüttüklerini söyledi. Zeytinoğlu 
konuşmasında şunları söyledi:

“Bütçemiz 2010 yılında 4,6 milyon 
TL (3,8 milyon TL gerçekleşme), 2017 
yılında  12 milyon TL (12,2 milyon TL 
gerçekleşme), 2018 bütçemiz yılında 
ise 13,8 milyon TL’ye ulaştı.

Bizimköy’ün 2009 yılında bütçesin-
deki açık yaklaşık 500 bin TL idi, bugün 
gelinen noktada borç yok, kasada  122 
bin TL fazla var. 2009 yılında  40 engelli 
çalışıyor iken bugün 120 engelli istih-
dam ediliyor. Bizimköy ‘En İyi İstihdam 
Yaratma/İş Geliştirme kategorisinde 
dünya şampiyonu. 

72 dönüm alanda 2009 yılında  5 bin 
400 m2 kapalı alanımız, 2017 yılında 3 
bin m2 ilave kapalı alana ulaştı.

- Yatırımlarımız devam etti
• İzmit Gümrük Binasının tamam-

lanması KSO koordinatörülüğünde 
gerçekleşti. Kocaeli Sanayi Odası, KOS-
BAŞ, Ford Otosan, Limaş ve Autoport 
şirketlerinin katkılarıyla tamamlanan 
projenin bedeli 646 bin 618 dolar oldu.

KSO Gölcük Dumlupınar Ortao-
kulunu yaptık. 34 derslikli okulumuz 
2013 yılında öğrenime açıldı. 

Kapanca Sokakta üç adet tarihi evi 
yeniliyoruz. 2017 yılında restorasyonu-
na başlalann butik otel 14 odalı olacak.

Oda mekanlarımızı yeniliyoruz. 
Kocaeli Sanayi Odsı hizmet kampüsü-
müz içinde yer alan üç dönüm arsanın 
tapusunu satın aldık. Sosyal tesis bina-
mızın yerine, çok amaçlı binanın proje-
lerini tamamladık.

- Kocaeli Sanayi Odası Strateji 
Belirleme - SWOT Analizi

KSO Meslek Komiteleri Müşterek 
Meslek Komiteleri toplantısında Ça-
lıştay Programı olarak “Kocaeli Sanayi 
Odası Strateji Belirleme” SWOT Analizi 
(Olumlu ve Olumsuz Faktörlerin Tes-
biti) konusu ele alındı. Meslek Komite 

üyelerinin 8 Grup  halinde gerçekleş-
tirdiği  1,5 saat süren çalışmalar sonra-
sında  ikinci bölümde de “Tespitlere Yö-
nelik Çözüm Önerilerinin Geliştirilmesi” 
görüşler aktarıldı.

Prof.  Dr. Oral Erdoğan’ın  “Ekono-
mik Değerlendirmeleri“ konulu sunumu 
sonrası ise Prof. Dr. İlhan Tarkun ile En-
dokrinoloji - Metabolizma Hastalıkları 
konularında bilgi alındı.

- Çocuklar ve bayanlar da güzel vakit 
geçirdiler

Kocaeli Sanayi Odası Müşterek Mes-
lek Komiteleri organizasyonunda komi-
te üyelerinin yanı sıra üyelerin eşleri ve 
çocukları içinde ayrı ayrı etkinlikler dü-
zenlendi. 

Güne meslek komitesi üyelerinin eş-
leri ile birlikte Kerem Adatepe eşliğinde, 

dansı atölyesi ile başlanırken, bayanla-
ra özel ayrıca uygulamalı ‘Özlem Küçük 
ile Nefes Terapisi faydaları’, Tanya Oru-
çoğlu ile başlangıç seviyesinde ‘Yoga’ 
düzenlendi. 

Çocuklar ise tabaktan tavuk yapa-
rak, uçan balon hazırlayarak, gece lam-
bası çalışmaları yaparak ve survivor ile 
güzel bir gün geçirdiler. 

Müşterek Meslek Komiteleri Top-
lantısı aynı günün akşamı verilen “Gala 
Yemeği” ile son buldu.

Kocaeli Sanayi Odası ‘Meslek 
Komiteleri Müşterek Toplantısı’ yapıldı
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Kocaeli Büyükşehir Belediyesi işti-
raklerinden İZAYDAŞ, Milli Savun-
ma Bakanlığı’na bağlı Tersaneler 

Genel Müdürlüğü heyetini ağırladı. 
Türkiye’deki askeri tersanelerin atık 
yönetimi konusunda işbirliği yapılma-
sı için fikir alışverişinde bulunulurken 
Tersaneler Genel Müdür Yardımcısı 
Tuğamiral Mehmet Sarı, geniş bir işbir-
liği anlayışı ile projeler üretmek için bu 
görüşmeyi bir fırsat olarak değerlen-
dirdiklerini kaydetti.

İşbirliği ziyareti
Atık yönetiminde Türkiye’nin li-

der kuruluşu İZAYDAŞ, Milli Savunma 
Bakanlığı’na bağlı Tersaneler Genel 
Müdürlüğü heyetini ağırladı. İ

ZAYDAŞ Genel Müdürlüğü’nde 
başlayan ziyarete, Tersaneler Genel 
Müdür Yardımcısı Tuğamiral Mehmet 
Sarı, Envanter Kontrol Merkezi Komu-
tanı Kıdemli Albay Atilla Özdemir, En-
vanter Kontrol Merkezi Komutanlığı 
İşletme Amiri Albay Ufuk Canöz, Emir 
Astsubayı Kıdemli Başçavuş İbrahim 
Gündoğan, Tersaneler Genel Müdür-
lüğü Çevre Yönetim Şube Müdür Vekili 
Zehra Özer Özmaden, Milli Savunma 
Uzmanı Ahmet Özkan, Gölcük Tersane 
Komutanlığı’ndan Çevre Mühendisi Öz-
gür Şen katılırken İZAYDAŞ Genel Mü-
dürü Muhammet Saraç, Genel Müdür 
Yardımcıları İsmail Uludağ ve Bayram 

Karakuş, Yakma Tesisi Müdürü Şahan 
Dede, Pazarlama Müdürü Ayfer Nefe-
soğlu, Teknik Hizmetler Müdürü Salih 
Deveci heyeti karşıladı.

Saraç: Tecrabelerimizi paylaşmaya 
hazırız

İZAYDAŞ’ın faaliyetlerinin anlatıldığı 
tanıtım filminin izlenmesinin ardından 
sırasıyla yakma tesisi, kontrol odası, 
LFG tesisi, laboratuvarın da içinde bu-
lunduğu tesis saha turu ile askeri heyet 
çalışmaları yerinde inceledi. 

İZAYDAŞ Genel Müdürü Muhammet 
Saraç, Tuğamiral Mehmet Sarı berabe-
rindeki heyeti ağırlamaktan duydukları 
memnuniyeti dile getirerek “Atık yöne-
timi alanındaki tecrübelerimizi, ülkemi-
zin gurur kaynağı olan kurumlarımızla 
karşılıklı işbirliği içinde paylaşmaya her 
zaman hazırız” diye konuştu.

Sarı: Birlikte çalışmalı ve üretmeliyiz
Günün anısına karşılıklı hediye tak-

diminin ardından İZAYDAŞ anı defteri-
ni imzalayan Tersaneler Genel Müdür 
Yardımcısı Tuğamiral Mehmet Sarı ise 
şu ifadeleri kullandı. 

“Bu birliktelik daha çevreci bir bi-
linçle nasıl üretim yapılabilir nokta-
sında karşılıklı görüş teatisi ve işbirliği 
olanaklarını görüşmek için güzel bir 
fırsat oldu. 

Güzel ülkemizi gelecek nesillere 

daha güzel miras bırakabilmek için bir-
likte çalışmalı ve üretmeliyiz. Buraya 
gelmeden önce hakkınızda duydukları-
mızın ve bildiklerimizin ötesinde çevre 
ve ekonomiye katkılarınızı memnuni-
yetle gördük. Emeğinize ve gönlünüze 
sağlık. 

Bundan sonra daha geniş bir işbir-
liği anlayışı ile birlikte daha yaşanabilir 
bir çevre için hareket etmek üzere per-
sonelimizin adına sıcak misafirperver-
liğiniz için teşekkür ederiz.” 

İZAYDAŞ ve Tersaneler’den işbirliği adımı
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Türkiye Kalite Derneği (KalDer) tarafından 
bu yıl 27.’si gerçekleştirilen Kalite Kongresi, iş, 
bilim, akademi, sanat dünyasının önde gelen 
temsilcilerinin katılımıyla Zorlu Performans 
Sanatları Merkezi’nde yapıldı. 

Açılış konuşmasını KalDer Yönetim Kuru-
lu Başkanı Buket Eminoğlu Pilavcı ile TÜSİAD 
Yönetim Kurulu Başkanı Erol Bilecik’in yaptığı 
kongrenin bu yılki özel konuğu Eczacıbaşı Hol-
ding Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Eczacıbaşı 
oldu. Dünya Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni 
Hakan Güldağ’ın sorularını yanıtlayan Bülent 
Eczacıbaşı, ‘Sürdürülebilir Ortak Gelecek ve İş 
İnsanının Yeni Sorumlulukları’ özel oturumuyla 
büyük ilgi gördü.

Avrupa’nın en büyük paylaşım platform-
larından olan kongrede; sürdürülebilirlik ve 
kalkınma hedefleri, iklim değişikliği, 21. yüzyıl 
ekonomisi, tarım, gıda ve su yönetimi, geleceğe 
taşıyan teknolojiler, KOBİ’lerde yönetim kalitesi 
ve kurumsallaşma, eğitim, toplumsal cinsiyet 
eşitliği, enerji, genç girişimcilik, şehircilik ve do-
ğanın geleceği gibi sürdürülebilirliği etkileyen 
pek çok konu başlığı tartışıldı.

Buket Eminoğlu Pilavcı: Yeryüzü bir canlı 
ve onunla varız.

Tüm insanlığın, ekonomik büyümenin pe-
şinden koşarken doğanın yasalarını çoğu za-
man hiçe saydığını ifade eden KalDer Yönetim 
Kurulu Başkanı Buket Eminoğlu Pilavcı, yaptığı 
konuşmada şunları söyledi: “Kendimizi doğanın 
seçilim yasalarının çok üstünde gördük ve yer-
yüzünü kendi akıllı tasarımlarımız ile şekillen-

dirmeyi bunu yaparken de aç gözlülüğümüz ile 
tabiatın dengesini yok farz etmeyi seçtik. Den-
geleri o kadar bozduk ki yaşam şeklimizi de-
ğiştirmez ise sürdürülemez bir geleceğe doğ-
ru yürüdüğümüzü çok geç anladık. Peki, birçok 
açıdan tatminsiz ve sorumsuz olan ve kendini 
yeryüzündeki var oluşun efendisi olarak gören 
insanlığın oluşturduğu bu kültür, umursayan  
ve yaşamın bütünselliğini savunan dolayısı 
ile sürdürülebilir bir geleceğe emin adımlarla 
yürüyen bir kültüre dönüşebilir mi? İklim de-
ğişikliği ortak geleceğimizin en korkutucu teh-
likesi ve bunu tetikleyen alışkanlıklarımız var. 
Örneğin, dünyanın su kaynakları tüketimi ve 
sera gazı salınımı açısından önemli bir payını 
hayvan yetiştiriciliği alıyor. Gıda mühendisleri; 
laboratuvar ortamında hücreden temiz et üret-
meye başladılar bile.

Peki bu teknolojik gelişme, milyarlarca hay-
vanı sefalet içinde geçen bir hayattan kurta-
rıp aynı zamanda milyarlarca eksik besin alan 
insanı doyurmaya hizmet etmesinin yan ısıra 
ekolojinin de iflas etmesini engellemeye katkı 
sağlayabilir mi sizce?

Aynı şekilde fosil yakıtlardan yenilenebilir 
enerjiye geçiş yeryüzünün kendini arındırıp, ye-
nilemesine izin verecek mi? Bu soruları sormalı 
ve cevaplarını birlikte bulmalıyız. Ama ne yazık 
ki bulduğumuz cevapları hayata geçirme konu-
sunda hep birlikte olmalıyız çünkü iklimin milli 
sınırları yok.

Bu iki gün ortak geleceğimizi nasıl sürdü-
rülebilir kılacağımızı birbirinden değerli aka-
demisyenler, gazeteciler, iş insanları, gençler, 

KalDer 2018 Türkiye Mükemmellik Ödülleri 
sahiplerini buldu

2018 Türkiye 
Mükemmellik Ödülü 

sahipleri belli oldu:
• KUMPORT – ‘SEÇ 

(Sağlık, Emniyet ve Çevre) 
Yönetimi’,

• Mersin Su ve 
Kanalizasyon İdaresi,

• Çamlıbel Elektrik 
Dağıtım AŞ, 

• TOYO Matbaa 
Mürekkepleri Sanayi ve 

Ticaret AŞ.
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sanatçılar, fikir önderleri ve bilgi bulaştırıcıları ile 
birlikte tartışıp bulmaya çalışacağız. Ve farklı bakış 
açıları ve yepyeni fikirler ile tanışacağız.”

Ödüller sahiplerini buldu:
27. Kalite Kongresi, 2018 Türkiye Mükemmellik 

Ödülleri Töreni ile sona erdi. 
İş, bilim, akademi, medya ve sanat dünyasından 

üç bine yakın kişinin katıldığı kongreye, KalDer’in 
26 yıldan bu yana başarı ve istikrarla organize etti-
ği Türkiye Mükemmellik Ödülleri damgasını vurdu. 

Türkiye Mükemmellik Ödül Jürisi tarafından 
yapılan değerlendirmede ödül alan kurum ve ku-
ruluşlar şöyle;

Türkiye Mükemmellik Ödülü:
• KUMPORT – ‘SEÇ (Sağlık, Emniyet ve Çevre) 

Yönetimi’ iyi uygulaması ile sürdürülebilir gelecek 
yaratma temel kavramından,

• MERSİN SU VE KANALİZASYON İDARESİ - ‘Abo-
ne Yönetim Sistemi ve ALO 185’ iyi uygulamaları ile 
müşteriler için değer yaratma temel kavramın-
dan,

• ÇAMLIBEL ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. – ‘Entegre 
Bilişim Sistemleri Projesi ve Göçmen Kuşlar Ölme-
sin Projesi’ iyi uygulamaları ile kurumsal yetenek-
leri geliştirme ve sürdürülebilir bir gelecek yarat-
ma temel kavramından,

• TOYO MATBAA MÜREKKEPLERİ SANAYİ VE Tİ-
CARET A.Ş. – ‘İnovasyon Yaklaşımı’ iyi uygulaması 
ile yaratıcılık ve yenileşimden yararlanma temel 
kavramından.

 
Törende yetkinlik belgesi alan diğer kuruluşlar 

ise şöyle;
Mükemmellikte Yetkinlik 3 Yıldız Belgesi

Başyazıcıoğlu Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Yeniköy Kemerköy Elektrik Üretim Tic. A.Ş.
T.C. Sarıçam Belediyesi
Austrotherm Yalıtım Mlzm. San. ve Ltd. Şti.
2. Ana Bakım Fabrika Müdürlüğü
Kocaeli Üniversitesi Asım Kocabıyık Meslek Yük-
sekokulu

Mükemmellikte Yetkinlik 4 Yıldız Belgesi
Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi
Trakya Elektrik Dağıtım A.Ş.
Toprak Gübre ve Su Kaynakları Merkez Araştır-
ma Enstitüsü
MESA Makine Döküm Gıda San. Tic. A.Ş.

Mükemmellikte Yetkinlik 5 Yıldız Belgesi
Mersin Büyükşehir Belediyesi
VESTEL Müşteri Hizmetleri
İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi
Medical Park İzmir Hastanesi
Başiskele Belediyesi

Türkiye Mükemmellik Ödülleri için yapılan 
Jüri değerlendirmelerinde EFQM Mükemmellik 
Modeli’nin Temel Kavramları ile ilişkili iyi uygula-
malar, başvuran kuruluşları ödüle götüren önemli 
kriterlerden biri. İş ve yaşamda mükemmellik kül-
türünün yaygınlaşmasında önemli rol oynayan or-
ganizasyonda böylece Türkiye Mükemmellik Ödü-
lü kazanan kuruluş sayısı 59’a çıktı.

•
•
•
•
•
•

•
•
•

•

•
•
•
•
•
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Endüstriyel katmanlı imalat tek-
nolojilerinin Ar-Ge çalışmaları-
nın yapılacağı Türkiye Katmanlı 

İmalat Ar-Ge Laboratuvarı (TARLA), 
Gebze’deki TÜBİTAK Marmara Serbest 
Bölgesi’ndeki GE Havacılık Türkiye Tek-
noloji Merkezi bünyesinde açıldı.

Açılışa, Sanayi ve Teknoloji Bakanı 
Mustafa Varank, Ticaret Bakan Yar-
dımcısı Gonca Işık Yılmaz Batur, TÜBİ-
TAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal, 
Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkanı 
Arda Ermut, GE Türkiye Yönetim Kurulu 
Başkanı ve Genel Müdürü Canan Özsoy, 
GE Havacılık Türkiye Teknoloji Merkezi 
Genel Müdürü Aybike Molbay ve GE’nin 
üst düzey yönetimi katıldı.

Katmanlı imalat, endüstrileri kök-
lü bir biçimde dönüştürüyor, ürünlerin 
tasarlanma ve imalat sürecini hızlan-
dırıyor. Endüstriyel üretime getirilen 
bu dönüştürücü yaklaşım daha hafif 
ama daha güçlü parçaların ve yeni sis-
temlerin oluşturulmasını sağlıyor. GE, 
katmanlı imalat konusundaki 20 yıldan 
fazla deneyimi ve küresel düzeydeki 
çalışmalarıyla bu alanda endüstriye 
öncülük yapıyor ve şimdi de bu tecrü-
besini Türkiye’ye taşıyor.  GE Havacılık 
Katmanlı İmalat Teknolojileri Ar-Ge 

Laboratuvarı, Türkiye’nin “Ar-Ge çalış-
maları yoğunluğunu artırma” hedefine 
katkıda bulunacak.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mus-
tafa Varank, açılış törenindeki konuş-
masında: “Milli Teknoloji, Güçlü Sanayi 
vizyonuyla yola çıktık. Bu vizyonun te-
meline yüksek katma değerli üretimi, 
dijital dönüşüme odaklanan ve verimli 
çalışan sanayiyi koyduk. Nihai hede-
fimiz Türkiye’yi sanayi ve teknolojide 
lider bir üretim üssü haline getirmek. 
Bugün açılışını gerçekleştirdiğimiz GE 
Havacılık Katmanlı İmalat Ar-Ge labo-
ratuvarında Türkiye menşeili tasarım-
lar geliştirilecek. Bu tesis, ülkemizdeki 
yatırım-üretim-ihracat zincirinin daha 
da güçlenmesini sağlayacak. Biz de ba-
kanlık olarak bu tip merkezleri ve Ar-
Ge alanında atılan adımları her zaman 
destekleyeceğiz. Bu önemli yatırımı için 
General Electric’i kutluyor, Katmanlı 
İmalat Araştırma Laboratuvarı’nın ül-
kemiz için hayırlı olmasını diliyorum.” 
dedi.

Açılış töreninde konuşan GE Hava-
cılık Türkiye Teknoloji Merkezi Genel 
Müdürü Dr. Aybike Molbay, “Katmanlı 
imalat teknolojisinin öncüsü ve dene-
yimli bir kullanıcısı olarak, katmanlı 

imalat parça ve sistemlerinin tasarımı 
ile üretimi konusunda derin bilgi sa-
hibiyiz. Bu alandaki bilgi birikimimizi 
ve tecrübemizi Amerika ile İtalya’dan 
sonra Türkiye’ye taşımaktan gurur du-
yuyoruz.” dedi.

Katmanlı imalatın en önemli fayda-
sı, şirketlere özgür bir süreç sunması 
olarak öne çıkıyor. Malzeme atıklarını 
en aza indiren yöntem, mühendisle-
re daha önce üretilmesi imkânsız olan 
tasarımları yapma imkânı sağlıyor.
Katmanlı imalatın havacılık endüs-
trisindeki yolcuğunda ilk adımı, CFM 
International’ın LEAP uçak motoru 
oluşturuyor. Bu motorda ilk kez, 20 
parçadan oluşan yakıt nozülü 3 boyut-
lu yazıcılarla tek parçaya indirgendi. Bu 
gelişimi, GE Catalyst Turboprop moto-
ru takip etti. Bu motor, havacılık tari-
hinde bugüne kadar üretilmiş herhangi 
bir motordan daha fazla basılı bileşen 
içeriyor. GE Catalyst Turboprop moto-
runda 800’den fazla geleneksel imalat 
yöntemleriyle üretilmiş parça, katmanlı 
imalat teknolojileri ile üretilmiş 12 par-
çaya indirgeniyor. Bu yöntem sayesin-
de motorun ağırlığı yüzde 5 oranında 
azaltılıyor, yakıt tüketiminde de yüzde 
1’lik bir tasarruf sağlanıyor.

GE Havacılık Katmanlı İmalat Ar-Ge 
Laboratuvarı Gebze’de Açıldı!

[ar-ge ►
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Taşıt Araçları Tedarik Sanayicileri 
Derneği (TAYSAD) tarafından Türk Oto-
motiv Sektörünün Almanya’daki algısını 
ölçümlemek amacıyla yapılan araştır-
madan son derece çarpıcı sonuçlar or-
taya çıktı. 

Araştırma hakkında bilgi veren TAY-
SAD Başkanı Alper Kanca, “Son dönemde 
karşılıklı ziyaretlerle iyileşmeye başla-
yan ve yüz yıla dayanan ekonomik, ticari 
ve dostane ilişkilerimizin, bu hafta ülke-
mizi ziyaret edecek olan Almanya Eko-
nomi ve Enerji Bakanı Peter Altmaier’ın 
temasları ile daha da gelişeceğine ina-
nıyoruz. 

TAYSAD olarak gerçekleştirdiğimiz 
araştırmanın en çarpıcı sonucu Alman 
otomotiv sektöründe artık iyice yerleş-
miş, Türk otomotiv sektörü ile ilgili son 
derece olumlu bir algının söz konusu 
olması. Bu, Türk tedarik sanayisinin iş 
yapış ve ürün kalitesinin önemli bir gös-
tergesidir. Öte yandan araştırmanın or-
taya koyduğu bulgular, sektörümüzün 
Almanya’da daha fazla temsil edilmesi-
ne ihtiyaç duyulduğunu, Türk otomotiv 
sektörünün kalite algısının Almanya dı-
şındaki ülkelerde de kuvvetlendirilmesi 
için iletişim kanallarının artırılmasına ve 
etkin algı yönetimine gereksinim duyul-
duğunu gösteriyor” dedi.

Almanya’da Çin ve Hindistan dışın-
da Türk otomotiv sektörünün de önemli 
bir partner olarak görüldüğünü belirten 
Kanca, “Türkiye gerek coğrafi konumu 
gerekse AB ile olan ilişkileri bakımından 
Avrupa ülkeleri ve Almanya için oldukça 
önemli bir paydaştır ve başka pazarlara 
ulaşmak için de en önemli ülke konumun-
dadır. Yaptırdığımız araştırmada gördük 
ki; orta ve uzun vadede Türkiye’nin Alman 
ve AB otomotiv sektöründe cazibesini 
arttırmak adına birlik üyesi ülkelerle si-
yasi tansiyonun düşürülmesi ve AB üyelik 
sürecinin canlı tutulmasında faydalı ola-
cak. Ayrıca Türkiye ve Ortadoğu’da siyasi 
gerilimin düşmesi de Alman şirketlerinin 
Türkiye’deki angajmanlarını hızlı bir şekil-
de artırmasını sağlayacak” diye konuştu. 

Son olarak Alman otomotiv sektörü 
ile rekabet içine girmek yerine iş birliğine 

gidilmesinin önemine dikkat çeken Kan-
ca, bu şekilde her iki taraf için de “kazan 
– kazan” durumunun ortaya çıkacağını 
vurguladı.

Araştırma sonuçlarına göre; 
Türkiye’nin otomotiv sektörü için önemi 
Almanya’da gerçekleşen araştırmaya ka-
tılanların cevaplarından da anlaşılmakta. 
Ankete katılan ve karar alma konumunda 
olan yöneticilerden üçte ikisi Türkiye ile 
ya hâli hazırda iş yapıyor ya da yapmayı 
planlıyorlar. Yine ankete katılan sektör 
yöneticilerinin üçte ikisi Türk otomotiv 
sektörü ile ilgili bilgilerinin çok iyi veya iyi 
olduğu kanaatinde. 

Türkiye’de motivasyon yüksek, sektör 
güvenilir

Araştırmada, Türkiye ile iş birliği yap-
tıklarını ya da yapmak istediklerini ifade 
eden katılımcılar, iş birliği için başlıca 
neden olarak Türkiye’deki üretim mali-
yetlerinin düşüklüğünü (%78), Türk ça-
lışanların yüksek motivasyonunu (%75) 

ve sektörün güvenilir (%66) olduğunu 
belirtiyor. Dikkat çeken bir diğer husus 
da özellikle Türkiye ile tecrübesi olan Al-
man otomotiv yöneticilerinin, Türk oto-
motiv tedarikçilerinin temel özelliklerin-
den birini inovasyon gücünün yüksekliği 
olarak görmeleri. 

 Araştırma sonuçlarına göre, Alman 
karar vericiler tarafından coğrafi konum 
ile birlikte Türkiye’nin AB ile Gümrük Bir-
liği ve AB müzakere süreçlerinin Türkiye 
ile iş birliğinin sürdürülmesi açısından 
olumlu olduğu sonucuna varılıyor.

 
Otomotiv sektörü için çok önemli iki 
ülke

Türk otomotiv sektörü için en önemli 
pazarlardan biri olan Almanya, üreti-
minde dünyada dördüncü ve Avrupa’da 
ise birinci konumunda. Öte yandan, Tür-
kiye de dünyanın önde gelen otomotiv 
şirketlerine ev sahipliği yapıyor ve üre-
timde Avrupa’da beşinci sırada yer alı-
yor. 

TAYSAD Yönetim Kurulu Başkanı Alper Kanca: 
Almanya’daki algımız pozitif...

TAYSAD’ın yaptırdığı 
araştırmaya göre Almanya’da 
Türk otomotiv sektörüne 
yönelik son derece olumlu bir 
algı var. 

[otomotiv tedarik ►



2� Kocaeli Odavizyon

KSO Meclisi, AB Türkiye Delegasyonu Başkanı 
Büyükelçi Christian Berger’i ağırladı

Kocaeli Sanayi Odası (KSO) Ekim ayı 
Meclis toplantısı Hasan Tahsin Tuğrul 
Başkanlığında KSO meclis salonunda 
gerçekleşti. Meclis toplantısına Marka 
Genel Sekreteri Mustafa Çöpoğlu, İkti-
sadi Kalkanma Vakfı yöneticileri, sana-
yiciler ve meclis üyeleri katılım sağladı. 
Ekim meclisinin konuğu ise AB Türkiye 
Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Chris-
tian Berger oldu.

KSO Meclis toplantısında ilk sözü 
alan KSO Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, 
“Eylül ayı Türkiye dış ticaret rakamla-
rına baktığımızda ihracat yüzde 22,6 
artışla 14.5 milyar dolar, ithalat yüzde 
18,1 gerilemeyle 16.4 milyar dolar se-
viyesinde oldu. İthalattaki gerileme-
den dolayı dış ticaret açığı yüzde 77 
azalarak 1.9 milyar dolara geriledi. Kur 
artışlarının ihracat üzerine olumlu yan-
sımalarını görmeye başladık.  Önümüz-
deki aylarda aylık bazla 15 milyar doları 
aşan rakamlar görmeyi temenni ediyo-
ruz.” dedi. 

Zeytinoğlu, ağustos ayında yıllık 
cari açık rakamının 51.1 milyar dola-
ra gerilediğini söyleyerek, “Ağustos’ta 
2.6 milyar dolar cari fazla verdik. Eylül 
ayında da cari fazla vereceğimizi düşü-
nüyoruz.” dedi.

Kocaeli ihracatının rekor seviyeler-
de gerçekleştiğine dikkat çeken Zey-
tinoğlu, “İlimiz eylül ayında 2.4 milyar 
dolar ihracat gerçekleştirerek geçen 
yıla göre ihracatını yüzde 67 oranında 
arttırdı. Yıl sonunda ilimiz ihracatının 
27 milyar dolar seviyelerine ulaşarak 
rekor kıracağını tahmin ediyoruz.” dedi. 

Zeytinoğlu yüksek döviz kuru nede-
niyle oluşan maliyet artışından dolayı 
üretici fiyatlarının eylülde yüzde 46.15’e 
yükseldiğine dikkat çekerek, “Döviz kur-
larındaki artıştan kaynaklanan yüksek 
maliyetler ÜFE’yi eylül ayında zirveye 
taşıdı. Bu artışın da etkisiyle yıllık TÜFE 
yüzde 25.52’ye yükseldi. Önümüzdeki 
aylarda maalesef ÜFE’deki bu artışın 
TÜFE’ye yansıyacaktır.” dedi.

Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafın-
dan başlatılan enflasyonla topyekun 
mücadele programına değinen Zeyti-
noğlu, “TOBB ve 81 ildeki Odalar ola-
rak bizler de destekliyoruz. Firmaların 

münferit indirimi 
çoğulcu bir yakla-
şım oluşturacak-
tır.” dedi. 

KOBİ destek 
kredisine taleple-
rin devam ettiğini 
söyleyen Zeyti-
noğlu, “127 firma-
nın kullanabileceği 
kredi hacmi var. 98 
firmamıza faaliyet 
belgesi verdik. 84 
KOBİ’miz krediyi 
kullandı.” dedi.

Eylül’de büt-
çenin 5.9 miyar TL 
açık verdiğini söy-
leyen Zeytinoğlu, 
“Bütçe açıkları faizlerin yükselmesine 
neden oluyor. Her zaman söylediğimiz 
gibi aylık bazda da olsa denk bütçeyi sa-
vunuyoruz.” dedi.

Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafın-
dan açıklanan 2019-2021 dönemiYeni 
Ekonomi Programına ilişkin değerlen-
dirmesinde, “Öngörüler gerçekçi buluyor 
ve programa olumlu bakıyoruz. Ancak 
enflasyon 9’uncu ayda yıllık hedefi geçti. 
Bütçede Maastricht kriterlerinin çok al-
tındayız. Buna rağmen bütçe açıklarına 
yönelik öngörüler daha radikal olmalı. 
Cari açığın azaltılması yönelik çalışma-
ları olumlu değerlendiriyoruz.” dedi.

AB Türkiye Delegasyonu Başkanı 
Büyükelçi Chiristian Berger, “Kocaeli 
Güç Noktası”

AB Türkiye Delegasyonu Başkanı 
Büyükelçi Chiristian Berger: “Burada 
bulunmaktan dolayı çok memnunum. 
Burada Türk Sanayisinin kalbindeyiz. 
Kocaeli Türkiye’nin güç noktası aynı 
zamanda bağlantısı en yüksek şehir-
lerden bir tanesi. En işlek limanlar da 
burada. Eğitim alanında birçok önemli 
tesise sahip. 

Türkiye Avrupa Birliğinin 5’inci en 
büyük ortaklarından bir tanesi. Siya-
si problemler yaşansa bile Türkiye’ye 
yatırım yapmaya devam ediyoruz. 
Türkiye’de ki şirketleri ziyaret ettiğim-
de AB standartlarının uygulandığını 

görmek beni memnun ediyor” diye ko-
nuştu.

“Korumacılık ve serbest  ticaret 
gerçekten çok önemli” diyen Berger, 
“Toplumumuzun iyiliği için büyük an-
laşmalar yaptık. Mülteciler konusunda 
bu yıl Türkiye’ye desteğimizi yenile-
mek konusunda kararlar aldık. 3 milyar 
Euro Türkiye’ye verilmesi kararı alındı. 
Yunanistan’a yasa dışı geçen göçen-
ler yeniden Türkiye’ye gönderildi. Biz 
bundan dolayı büyük bir memnuniyet 
içerisindeyiz. Bir başka iş birliği ise 3.5 
milyar dolar fon veriyoruz. Bu fonlar 
belli başlı yerlere veriliyor. Burada 
harcadığımız paraların ne kadar güzel 
yerlere gittiğini görmek bizleri mutlu 
ediyor.” dedi 
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Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, ül-
kesinin ithalata uygulanan ek vergileri 
düşürmeye ve yabancı firmaların Çin 
pazarına erişimini genişletmeye de-
vam edeceğini söyledi.

Şangay’daki uluslararası ticaret 
fuarının açılışında konuşan Şi, Çin’de iş 
yapan yabancı şirketlerin ticari men-
faatlerini koruma ve fikri mülkiyet 
haklarının ihlallerine yönelik cezai uy-
gulamaların güçlendirilmesi sözünü 
de verdi.

Çin Devlet Başkanı ayrıca eğitim, 
iletişim ve kültür alanlarındaki açılım-
ların da hızlandırılacağını dile getirdi.

Şi Cinping’in açıklamalarının, Was-
hington Pekin hattındaki karşılıklı ilave 
gümrük vergileri ve ticari misillemele-
rin yapıldığı bir döneme gelmesi dik-
kati çekti.

Donald Trump yönetimi Çin’den 
ithal edilen ürünlere 250 milyar dolar 
değerinde ilave gümrük vergisi getir-
miş, Çin de 110 milyar dolarla misille-
mede bulunmuştu.

Şangay’da pazartesi günü açı-
lan uluslararası ticaret fuarı (CIIE) 10 
Kasım’a kadar devam edecek.

Fuar kapsamında dünyanın ikinci 
büyük ekonomisi Çin’in kendi firmala-
rının yanı sıra binlerce yabancı şirketin 
temsilcisi katılıyor.

“Çin önümüzdeki 15 yılda 30 trilyon 
dolarlık ithalat yapacak”

Çinli lider, CIIE’nin amacının Çin’in 
dünya pazarına aktif olarak katılma-

ya yönelik büyük bir girişim olduğunu 
kaydetti.

Uluslararası fuarın düzenlenme-
siyle Çin’in küresel serbest ticaret ta-
raftarı olduğunu gösterdiğini belirten 
Şi ayrıca, dünyanın gelişmiş ülkelerinin 
açık politikalar izleyerek korumacılığa 
karşı çıkması gerektiğine vurgu yaptı.

İsim vermeden ABD yönetimini 
eleştiren Çin Devlet Başkanı konuş-
masını şöyle sürdürdü:

“Ekonomik küreselleşme olum-
suzluklarla karşı karşıya. Çoğulcu ve 
serbest ticaret sistemi saldırı altında. 
İstikrarsızlık ve belirsizlik faktörleri 
olabildiğince fazla. Riskler ve engeller 
de artıyor.”

“Çin, önümüzdeki 15 yıl içerisinde 
30 trilyon dolarlık ithalat ve 10 tril-
yon dolarlık da servis almayı hedef-
liyor.”

Çin 2017’de 1,84 trilyon dolarlık it-
halat yapmış, bunun 130 milyar dolar-
lık kısmı ABD’den gerçekleşmişti.

Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi de ül-
kesinin önümüzdeki 5 yıl içerisinde 8 
trilyon dolar değerinde ithal ürün ala-
cağını belirtmişti.

Pekin yönetimi uzun süredir Batılı 
ülkeler ve ABD tarafından korumacı 
politikalar izlemekle eleştiriliyordu.

Şangay’daki uluslararası fuara 17 
ülkeden devlet ya da hükümet başkanı 
katılırken Batılı hiçbir liderin ya da ba-
kanın iştirak etmemesi dikkati çekti.

Dış ticaret açığını kapatmak için bu fırsat kaçmamalı

Çin, 15 yılda 30 trilyon dolarlık ithalat 
yapacağını açıkladı

Çin Devlet Başkanı Şi 
Cinping, Şangay’daki fuar 
açılışında önümüzdeki 
15 yılda 30 trilyon dolar-
lık ithalat yapacaklarını 
açıkladı. Çin 10 trilyon 
dolarlık da hizmet ithalatı 
yapacak. Dış ticaretindeki 
en büyük açığı Çin’e karşı 
veren Türkiye’nin yılda 
2 trilyon dolarlık ithalat 
şansını iyi değerlendirmesi 
gerekiyor. 

500 milyon euro 
tutarında ilk anlaşma...
Ticaret Bakan Yardımcısı Gonca 
Yılmaz Batur’un da yer aldığı 
törende imzalandı 

15 yılda 30 trilyon dolarlık ithalat yapaca-
ğını açıklayan Çin ile ilk bağlantı gerçekleşti. 
Anlaşma Çin’in en büyük elektronik eşya 
zinciri Suning ile imzalandı. 
TİM ile Suning arasındaki anlaşmanın 

imzalandığı törene Ticaret Bakan Yardımcısı 
Gonca Yılmaz Batur,  Türkiye Çin İş Konseyi 
Başkanı Murat Kolbaşı ve Türkiye’nin Pekin 
Büyükelçisi A. Emin Önen de katıldı.

[dünyadan ►
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Doğu Marmara Kalkınma Ajansı tara-
fından tasarlanan “Doğu Marmara 
Kobi’lerinin İnovasyon Kapasitesinin 

Geliştirilmesi”  2018 Yılı Doğu Marmara İno-
vasyon Ödülleri Töreni, İzmit Ramada Otel’de 
gerçekleştirildi.

Ödül Törenine; Kocaeli Valisi Sayın Hüseyin 
AKSOY, Yalova Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. 
Suat CEBECİ, İzmit Kaymakamı Ersin EMİROĞ-
LU, Gebze Teknik Üniversitesi Mühendislik Fa-
kültesi Dekanı Prof. Dr. Bülent AKBAŞ, Düzce 
Ticaret Odası Başkanı Tuncay ŞAHİN, Körfez 
Ticaret Odası Başkanı Recep ÖZTÜRK, Koca-
eli Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü İlhan AYDIN, 
Doğu Marmara Kalkınma Ajansı Genel Sekre-
teri Dr. Mustafa ÇÖPOĞLU ve İZAYDAŞ Genel 
Müdürü Muhammet SARAÇ ile inovasyon uz-
manları, mentorlar ve firma yetkilileri katılım 
sağladı.

Doğu Marmara’da KOBİ’lerin İnovasyon 
Kapasiteleri Geliştirildi

Doğu Marmara Bölge Planı 2014-2023 ve 
Akıllı İhtisaslaşma Temelinde Doğu Marma-
ra Bölgesel Yenilik Stratejisi 2014-2018 bel-
gelerinde bölgede inovasyon ekosisteminin 
kurulmasına yönelik geliştirilen stratejilerin 
biri, firmaların küresel ölçekte rekabet güç-
lerini artırmak amacıyla inovasyon yönetimi 
kapasitelerinin geliştirilmesi olarak belirlen-

di. Bu stratejiden hareketle, Kocaeli, Sakarya, 
Düzce, Bolu ve Yalova illerini kapsayan Doğu 
Marmara Bölgesi’ndeki KOBİ’lerin inovasyon 
yönetimi becerisinin ölçüldüğü, değerlendi-
rildiği ve geliştirildiği bir yarışma sistemi ola-
rak Doğu Marmara Kalkınma Ajansı (MARKA) 
tarafından tasarlanan InnoTEAM Yarışması 
2017 yılının Şubat ayında ilan edildi. Yarışma 
sürecinde çözüm ortağı olarak inovasyon ala-
nında deneyimli ve uzman ekibe sahip Sabancı 
Üniversitesi ile çalışıldı.

Firmalara İnovasyon Yönetimleri 
Konusunda Geri Bildirim Raporları 
Hazırlandı

Yarışmanın ilk aşamasında bölgeden top-
lam 47 başvuru geldi. İkinci aşamaya devam 
eden 32 firmaya Avrupa Birliği İnovasyon Yö-
netimi Standardı olan CEN/TS 16555-1 stan-
dardına uygun olarak tasarlanan İnovasyon 
Yönetimi Öz Değerlendirme Anketi (AToMIC) 
internet üzerinden firmalara uygulandı. Üçün-
cü aşamada 32 firmaya yerinde ziyaretler 
yapılarak kanıt dokümanların sunulduğu mü-
lakatlar yapıldı ve yapılan mevcut durum ana-
lizi sonucunda firmaların geliştirilmeye açık 
noktaları konusunda firmalara yol haritası 
niteliğinde geri bildirim raporları hazırlandı. 
Mülakat sonuçlarına göre yapılan değerlen-
dirmede en yüksek puanı alan ilk 10 firma 6 ay 

2018 Yılı InnoTEAM Yarışması Ödüllerini 
kazananlar belli oldu

Ödüllerin takdiminden 
önce son konuşmacı olarak 

kürsüye çıkan Sanayi ve 
Teknoloji Bakanı Mustafa 

Varank teknolojik değişim ve 
dönüşümün çok hızlı olduğu 

bir döneme tanıklık edildiğini,  
üretim modelleri ve tüketim 
kalıplarına ilişkin geleneksel 

yöntemlerin terk edilmeye 
başlandığını aktararak;  

“Aslında bitiş çizgisi olmayan 
bir yarıştan bahsediyoruz. 

Başarılı olmak içinse uyanık 
olmak şart. Yani değişimi 

algılamak, dönüşümü doğru 
yönetmek, akılcı ve pratik 

çözümler üretmek gerekiyor. 
Türkiye, bu yarışta en iyi 

şekilde yer almak zorunda.” 
diye konuştu.

[inovasyon ►
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ücretsiz mentorluk hizmeti almaya hak 
kazandı. Bu firmalar, geliştirilmeye en 
çok ihtiyaç duydukları alana göre mentor 
ve ajans uzmanlarıyla eşleştirildi ve fir-
manın inovasyon kapasitesini artırmak 
için inovasyon takımları oluşturuldu. Geri 
bildirim raporları doğrultusunda men-
torler tarafından her firmaya özgü hazır-
lanan eylem planları, 6 ay boyunca aylık 
ziyaretlerle inovasyon takımları tarafın-
dan takip edildi ve eylem planları hayata 
geçirildi. Mentorluk sürecinin başında ve 
sonunda firmaların inovasyon yönetimi 
kapasiteleri inovasyon uzmanları tara-
fından ölçüldü.

MARKA Kobi’lerin İnovasyon Sürecine 
Destek Oluyor

KOBİ’lerin inovasyon becerilerini ge-
liştirerek bölgesel kalkınmaya hizmet 
etmek amacıyla hayata geçirilen Inno-
TEAM Yarışmasının sonuçlarını ulusal 
ve bölgesel paydaşlarla paylaşmak, bu 
alanda farkındalık oluşturmak, siner-
jiyi canlı tutmak ve işbirliği olanakları-
nı geliştirmek amacıyla düzenlen ödül 
töreninde Mentorluk sürecini başarıyla 
tamamlayan finalist ilk 10 firmanın Inno-
TEAM yarışma süreci tanıtım sunumları 
gerçekleştirildi.

MARKA Genel Sekreteri Dr. Mustafa 
ÇÖPOĞLU; “Ajansımız bölgedeki firma-
ların inovasyon yönetimi yeteneklerinin 
geliştirilmesine yönelik destek ve teşvik 
mekanizmaları kurgulamaktadır. Halen 
yürürlükte olan Bölgesel İnovasyon Stra-
tejimiz, öz olarak, Bölgemizin vizyonunu 
çizmektedir: Bilgi üreten ve teknoloji ge-
liştiren, küresel yenilikleri takip eden ve 
kendini şekillendiren bir Bölge olmak” 
dedi. Çöpoğlu; “Şubat, 2017’de yaptığımız 
ilana toplam 47 KOBİ’miz başvuru yap-
mıştır. Ön değerlendirme süreci sonun-
da 32 firma yarışmaya devam etmiştir. 
Süreçte uygun koşullara haiz ilk 10 fir-
maya 6 ay ücretsiz mentorluk hizmeti 
sunulmuştur. Mentorluk sürecini başa-
rıyla tamamlayan finalist ilk 10 firmanın 
inovasyon yönetimi alanında kat ettiği 
mesafe sürecin başından beri bizimle 
birlikte olan çözüm ortağımız Sabancı 
Üniversitesinin inovasyon uzmanları ile 
alanında oldukça tecrübeli üyelerden 
oluşan jüri tarafından değerlendirilmiş-
tir” dedi. Çöpoğlu; Doğu Marmara bölge-
sinin Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tara-
fından yetkilendirilmiş  Ar-Ge merkezleri 
sayısında ülkemizde 2. Sırada olduğunu, 
önümüzdeki dönemde bölgedeki Ar-Ge 
merkezlerinin hem nitelik olarak hem de 
nicelik olarak artırılmasına katkı sunma-
yı hedeflediklerini ifade etti. Sonrasında 
yarışmaya katılım gösteren tüm firmala-
rı tebrik ederek, yeni başarılara hep bir-
likte işbirliği içerisinde imza atacaklarını 
belirtti.

Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy, törende 
yaptığı konuşmada şunları söyledi: 

“Değerli katılımcılar, bugün Doğu 
Marmara Kalkınma Ajansımızın koordi-
natörlüğünde yürütülen bir çalışmanın 
ödül töreninde sizlerle bir arada olmak-
tan büyük bir memnuniyet duyuyorum. 
Kalkınma Ajanslarımız bulunduğu bölge-
nin ekonomik sosyal anlamda kalkınma-
sı, bölgeler arası gelişmişlik düzeylerinin 
daha güzel bir noktaya ve farkındalıkları-
nı daha iyi bir boyuta taşıma adına çalış-
malar yapan ajanslarımızdan birisidir. 

Doğu Marmara Kalkınma Ajansının 
bulunduğu bölge itibariyle de baktığımız-
da Türkiye ekonomisine çok büyük katkı-
ların sunulduğu  bir bölgede faaliyetlerini 
sürdürüyor. 

Birçok projeye destek veren Kalkınma 
ajansımız, bugün gündemimizde yer alan 
firmaların İnovasyon kapasitelerinin ge-
liştirilmesi konusunda bir çalışma ortaya 
koydu ve bu çalışma neticesinde üniver-
sitelerimiz ile iş birliği içerinde ödül ala-
cak firmalar belirlendi. İnovasyon kavra-
mı oldukça önemlidir. 

Bunu sadece firmalar bazında değil, 
toplumumuzun birçok alanında ve böl-
gesel bazda da değerlendirmek duru-
mundayız. 

Bölgemizde Ar-Ge sayıları konusun-
da önemli gelişmeler oldu. Kocaeli olarak 
112 Ar-Ge merkezimiz ve 12 tasarım mer-
kezimizle birlikte Türkiye’de İstanbul’dan 
sonra en fazla Ar-Ge ve Tasarım Mer-
kezine sahip olan illerden biriyiz. Komşu 
illerimizde de benzer artışları biliyoruz 
ve takip ediyoruz. Temennimiz biraz 
farklılıklar ortaya koymak ve bu farklı-
lıklar üzerinden de geliştirdiğimiz ürün-
leri ticarileştirerek ülkemize ekonomik 
anlamda katkı sağlayabilmektir. İhracatı 
daha nasıl arttırabiliriz ve ürettiğimiz 
ürünleri nasıl ihraç edebiliriz bu konula-
ra kafa yormak ve bu konular üzerinde 
biraz daha yoğunlaşmaktır. Bu yönüyle 
de baktığımızda firmalarımız bu anlam-
da önemli çalışmalar ortaya koymuş ve 
yapmış oldukları çalışmaları daha iyi bir 
noktaya taşıyacak çalışmayı burada be-
lirli bir aşamaya getirmişlerdir. Kalkın-
ma Ajansımıza, çalışanlarına, çalışma-
lara destek veren üniversitelerimize ve 
projede yer alan bütün arkadaşlarımıza 
teşekkürlerimi sunuyorum. Ödül alan fir-
malara başarılar diliyorum.

Açılış konuşmalarının ardından;  Ko-
caeli Valisi Sayın Hüseyin AKSOY tara-
fından 6 farklı kategoride ödül kazanan 
firmalara ödülleri takdim edildi.

İnovasyon Büyük Ödülü: 
Cryocan Basınçlı Kaplar Endüstri-
yel Tesisler San. Tic. Ltd.
En Hızlı İlerleme Sağlayan Firma:
Artıdoksan Hızlı İmalat Teknoloji-
leri ve San. Tic. A.Ş.
İnovasyon Stratejisi Kategorisi : 
Sistem Teknik Sanayi Fırınları 
A.Ş.
İnovasyon Ortamı Kategorisi: 
Pimsa Otomotiv A.Ş.
İnovasyon Süreci Kategorisi: 
Kromel Makine San. ve Tic. A.Ş.
İnovasyon Performansı Kategori-
si: 
Sönmez Transformatör San. ve 
Tic. A.Ş.

•

•

•

•

•

•

   Ödül Kazanan Firmalar 
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KSO 13. Meslek Komitesi (Plastik İnşaat Malzemeleri ve Diğer Plastik Ürünleri Sa-
nayi Grubu) Başkanı Onur Özcan, Meslek Komite Üyesi Bahar Baykal ile birlikte,  

‘Plastik Ambalaj Teknolojileri Kongresi’ne katıldılar.

Kocaeli Sanayi Odası 13. 
Meslek Komite Başka-
nı Onur Özcan, Meslek 

Komite Üyesi Bahar Baykal ile 
birlikte,  Türk Plastik Sanayicileri 
Araştırma Geliştirme ve Eğitim 
Vakfı (PAGEV)’in düzenlediği 5. 
Plastik Ambalaj Teknolojileri 
Kongresi’ne katıldılar.

“Geleceğin Ambalajları” te-
masıyla düzenlenen kongrede, 
plastik ambalajda gelecekteki 
fırsatlar ve zorluklar, ambalaj 
uygulamalarında inovatif çö-
zümler, dijitalleşmenin sektö-
rün dönüşümüne etkisi, gelece-
ğin ambalajlarında dekorasyon 
ve güvenlik çözümleri ele alındı. 
Ana gündemini, sektördeki yeni 
teknolojiler ve geri dönüşümün 
öneminin oluşturduğu kongre 
sonunda 13. Meslek Komitesi olarak 

PAGEV Başkanı Yavuz Eroğlu ile görüş-
me yapıldı ve KSO ve PAGEV arasındaki 

işbirliğinin artırılması yönünde temen-
niler dile getirildi.

13. Meslek Komitesi ‘Plastik Ambalaj 
Teknolojileri Kongresi’ne katıldı

KSO 13. Meslek Komitesi (Plastik İnşaat Malzemeleri ve Diğer Plastik Ürünleri Sa-
nayi Grubu) FormPlast Yalıtım Bantları Ltd. Şti.’yi ziyaret etti.

Kocaeli Sanayi Odası 13. 
Meslek Komitesi Komite 
Başkanı Onur Özcan,  Ko-

mite Başkan Yardımcısı Taşkın Öz-
kal, Komite Yedek Üyesi Sidar Bakış 
ve Belge Uzmanı Mahmut Tatlı ile 
beraber FormPlast Yalıtım Bantla-
rı Ltd. Şti. firmasını ziyaret ettiler. 
Ziyarette Firma Temsilcilerinden 
İK ve Kurumsal İlişkiler Şefi Duygu 
Liceli ve Muhasebe ve Finans Mü-
dürü Emine Yavuz Doğan ile gö-
rüşülerek 13. Meslek Komitesi ve 
Kocaeli Sanayi Odası’nın çalışma-
ları hakkında bilgi verildi; firmanın 
sorunları ve önerileri hakkında gö-
rüşüldü. 

13. Meslek Komitesi 
firma ziyaretlerine ağırlık verdi

[meslek komiteleri ►
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12. Meslek Komitesi...
‘Prometeon’ firması ziyaret edildi

Kocaeli Sanayi Odası 12. Meslek 
Komitesi,  Meslek Komite Baş-
kanı .Ahmet Üstün, Yönetim 

Kurulu Üyesi  İrfan Kanık, Meslek Komite-
leri Uzmanı Seçkin Ökte ve Belge Uzmanı 
Mahmut Tatlı’nın katılımlarıyla Promete-
on Turkey Endüstriyel ve Ticari Lastikler 
Anonim Şirketi Kartepe Şubesi’ni ziyaret 
ettiler. 

12. Meslek Komite üyelerini Firma 
Temsilcisi olarak Prometeon-Pirelli Fab-
rika Direktörü Hakan Yalnız karşıladı.
Görüşme’de Prometeon Turkey’in yeni 
yatırımı hakkında bilgi alınarak, plastik 
ve kauçuk sektörünün sorunları hakkında 
konuşuldu.

Firma ziyaretlerine ağırlık vererek firmaları 
daha yakından tanıyıp sorunlarını dinleyen 
Kocaeli Sanayi Odası’nın 13. Meslek Komite-

si Kasım ayında ayrıca ‘Işık Perde Rayları San. ve Tic. 
A.Ş.’ni ziyaret etti.

Ziyarette firmayı temsilen Fabrika Müdürü Zafer 
Yılmaz bulunurken, İhracat Sorumlusu Berksu Tan ile 
de görüşüldü. Görüşmede, KSO 13. Meslek Komitesi 
ve Kocaeli Sanayi Odası hakkında bilgilendirme yapı-
lırken, firmanın da faaliyetleri hakkında bilgi edinildi 
ve sorunları dinlenerek not alındı.

13. Meslek Komitesi... 
‘Işık Perde Rayları’ 

firma ziyareti
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KSO 11. Meslek Komitesi (Tıbbi Ve Zirai Kimyasal Ürünler Sanayi Grubu) Komite 
Başkanı Tuğba Koç’un evsahipliğinde Onko İlaç firmasında biraraya geldiler.

Kocaeli Sanayi Odası 11. Mes-
lek Komitesi, Komite Başkanı 
Tuğba Koç’un ev sahipliğin-

de, KSO Meclis Başkanı Hasan Tahsin 
Tuğrul ve KSO Yönetim Kurulu Başka-
nı Ayhan Zeytinoğlu ile birlikte Komite 
Başkan Yardımcısı Kevork Kalaycıyan, 
Meclis Üyesi Kubilay Kırman, Onko 
İlaç Yönetim Kurulu Başkanı İrfan Koç, 
KSO Meslek Komiteleri Uzmanı Seçkin 
Ökte ve KSO İletişim Memuru Zehra 
Akyol’un katılımları ile biraraya geldi.

Onko İlaç’ın tanıtım filminin gös-
terimi ile başlayan toplantı Komite 
Başkanı Tuğba Koç’un firma ürünleri 
ve üretim süreçleri hakkında tanıtım 
sunumuyla devam etti. Toplantıda 

11. Meslek Komitesi olarak yapılan çalışmalar ve önceki 
toplantılarda grup üyeleri tarafından aktarılan sorunlar 
ve çözüm önerileri hakkında bilgilendirme yapıldı. 

Atık yağ toplanması ve geri dönüşümüyle ilgili ko-
nuların da konuşulduğu toplantıda, sanayici ve halkın 
bilinçlendirilmesine yönelik Kocaeli Sanayi Odası’nın 
yaptığı kamuoyu yaratma çalışmaları konusunda fikir 
alışverişinde bulunuldu. Toplantı sonrasında Onko İlaç 
Tesisi dolaşılarak tesis tanıtımı ve üretim süreçleri hak-
kında katılımcılar bilgilendirildi.

11. Meslek Komitesi 
‘Onko İlaç’ta biraraya geldi

[meslek komiteleri ►
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11. Meslek Komitesi ‘Moltek Sağlık 
Hizmetleri’ni ziyaret etti

Kocaeli Sanayi Odası 11. 
Meslek Komitesi, Meslek 
Komitesi Üyesi de olan 

Moltek Sağlık Hizmetleri Üretim ve 
Pazarlama Anonim Şirketi’ne bir ta-
nışma ziyareti gerçekleştirdi. Ziya-
rete Meslek Komite Başkanı Tuğba 
Koç ve KSO İletişim Memuru Zehra 
Akyol katılım sağladılar. Moltek Yö-
netim Kurulu Başkanı İbrahim Özsu 
ve Genel Müdür Yardımcısı Nusret 
Özsu tarafından karşılanan komite 
üyeleri Kocaeli Sanayi Odası ve 11. 
Meslek Komitesi çalışmaları hak-
kında bilgi aldılar. Görüşmede, fir-
manın üretim faaliyetleri hakkında 
yapılan bilgilendirmenin yanı sıra 
sektörel konular hakkında fikir alış-
verişinde bulunuldu; görüş ve öne-
riler sunuldu. 

11. Meslek Komitesi 
‘Bilim İlaç’ı ziyaret etti

Kocaeli Sanayi Odası 11. Mes-
lek Komitesi, Meslek Komi-
tesi üyesi de olan Bilim İlaç 

Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi fir-
masına tanışma ziyaret gerçekleştirdi. 
Ziyarete Meslek Komite Başkanı Tuğ-
ba Koç ve KSO İletişim Memuru Zehra 
Akyol katılım sağladı. Komite üyeleri, 
Sözleşmeli Üretimler ve Operasyonel 
Mükemmellik Müdürü Bayram Evin 
ve Üretim Müdürü Adnan Kayabaşlı 
tarafından karşılandı. Görüşme, Ko-
mite Başkanı Tuğba Koç’un Kocaeli 
Sanayi Odası ve 11. Meslek Komitesi 
çalışmaları hakkında bilgi aktarımıyla 
başladı. Firmanın ürün grupları ile il-
gili yapılan bilgilendirmeye ek olarak 
gerçekleştirdikleri ihracat ile ilgili bilgi 
verdiler. Devamında, sektörel konular 
hakkında fikir alışverişinde bulunula-
rak görüş ve öneriler sunuldu. 
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Kocaeli Sanayi Odası 6. ve 26. meslek komiteleri, İnegöl Ticaret ve Sanayi Odası’nı 
ziyaret ettiler.

Kocaeli Sanayi (KSO)’nun 6. 
Meslek Komitesi (Ağaç ve 
Ağaç Ürünleri Grubu) ile 26. 

Meslek Komitesi (Mobilya İmalatı Gru-
bu), Ekim ayında, İnegöl Ticaret ve Sa-
nayi Odası’nı ziyaret ettiler. Üyeler; 

Celal Hülür, 
Mesut Baki 
Efe, Oktay 
K a b a s a -
kal, Ömer 
Y a v u z ’ u n 

katıldıkları ziyarette, 
her iki Oda’nın da aynı 
Komiteleri’nin üyeleri ile 

bir toplantı gerçekleştirildi. Toplantıda; 
sektörün durumu, problemleri ve gele-
ceği üzerine görüşüldü.

KSO Meslek Komiteleri ‘İnegöl Ticaret ve 
Sanayi Odası’nı ziyaret etti

KSO 29. Meslek Komitesi (Tamamlayıcı İnşaat Faaliyetleri) Komite Başkan 
Yardımcısı Yusuf Öztürk başkanlığında toplandı.

Kocaeli Sanayi Odaıs 29. Meslek 
Komitesi (Tamamlayıcı İnşaat 
Faaliyetleri) Kasım ayı toplan-

tısını Komite Başkan Yardımcısı Yusuf 
Öztürk başkanlığında gerçekleştirdi.

Sektörel konuların ağırlıklı olarak 
ele alındığı toplantıda Odamızın önem-
li organizasyonlarından olan Sektörel 
Performans Ödül töreni ve diğer faa-
liyetleri hakkında da bilgi alışverişinde 
bulunuldu.

Toplantıya YMS Yıldız İnşaat 
Malzemeleri’nin Firma Temsilcisi  Yu-
suf Öztürk’le birlikte Öz Asansör LTD. 
ŞTİ. Firma Temsilcisi Korkut Öz ve Ko-
caeli Sanayi Odası 29. Meslek Komite 
temsilcisi Atilla Yeldan katıldılar.

29. Meslek Komitesi 
Kasım ayı toplantısını gerçekleştirdi

[meslek komiteleri ►
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14 Kasım 2018 Çarşamba günü, Ko-
caeli Sanayi Odası İzmit Merkez 
Ofisi’nde Sri Lanka semineri ger-

çekleştirildi.  Seminerde;  Sri Lanka - Tür-
kiye ticaret iİlişkileri, Sri Lanka pazarı, Sri 
Lanka ile ticaret  anlaşmaları ve lojistik 
avantajları, Sri Lanka’nın Ankara Büyü-
kelçisi Pakeer Mohideen Amza tarafından 
anlatıldı. KSO Yönetim Kurulu Üyesi Atalay 
Kaya tarafından, Büyükelçi ve seminer ka-
tılımcılarına; Kocaeli sanayi hakkında bir 
sunum da yapıldı.

KSO’da Sri Lanka semineri yapıldı
Kocaeli Sanayi Odası İzmit Merkez Ofisi’nde, Kasım ayı içerisinde; Sri Lanka 

semineri gerçekleştirildi. 

[etkinlik ►
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Kocaeli Sanayi Odası İzmit Merkez Ofisi’nde, Ekim ayı içerisinde; Almanya’nın 
Saarland eyaleti ilgili bir seminer gerçekleştirildi. 

Kocaeli Sanayi Odası İzmit Mer-
kez Ofisi’nde, 18 Ekim 2018 
Perşembe günü; Almanya’nın 

Saarland eyaleti ilgili bir seminer ger-
çekleştirildi. Seminerde avukatlar; Ra-
sim Akkaya, Dr. Menderes Güneş ve 
Pazarlama Müdiresi Anja Petschauer 
tarafından; bu ekonomi bölgesinin şir-
ketlere neler sunduğu, şirketlerin faali-
yet bölgelerini genişletmelerinde nasıl 
destek olabileceği ve Almanya’da bir 
şirket kurarken nelerin düşünülmesi 
gerektiği konuları anlatıldı.

KSO’da Almanya Saarland Eyaleti 
semineri yapıldı

Yeni dönem ek mali yükümlülük ve ilave gümrük vergilerine ilişkin gümrük uygu-
lamaları bilgilendirme semineri KSO Gebze Temsilciliği’nde düzenlendi.

Kocaeli Sanayi Odası ve ÜNSPED Gümrük 
Müşavirliği ve Lojistik Hizmetler A.Ş. iş-
birliğinde, 7 Kasım 2018 Çarşamba günü, 

Çayırova’da TOSB Bölge Müdürlüğü Binası Konferans 
Salonu’nda “Yeni Dönem Ek Mali Yükümlülük ve İlave 
Gümrük Vergilerine İlişkin Gümrük Uygulamaları Bil-
gilendirme” semineri düzenlendi.

Seminerde Yeni Dönem Ek Mali Yükümlülük ve 
İlave Gümrük Vergilerine İlişkin Gümrük Uygulama-
ları Bilgilendirme başlığı altında; 

• Menşe
•Tercihsiz Menşe
• Serbest Ticaret Anlaşmaları/Gümrük Birliği
• Tercihli Menşe
• Tavizli Vergi Uygulamaları
• Gümrük Vergisi/Eş Etkili Vergi ve Mali Yükler
• İlave Gümrük Vergisi/Ek Mali Yükümlülük
konuları, Ünsped Gümrük Müşavirliği Gümrük 

Müşavirliği Mevzuattan Sorumlu Genel Müdür Yar-
dımcısı Bülent Eryılmaz tarafından anlatıldı,

Yeni dönem gümrük vergilerine ilişkin 
bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi

[etkinlik ►
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Kocaeli Sanayi Odası’nda, ‘Toprak Kirliliğinin Kontrolü ve Noktasal Kaynaklı Kirlen-
miş Sahalara Dair Yönetmelik Kapsamında Bilgilendirme Toplantısı’ düzenlendi.

Kocaeli Sanayi Odası; Çevre ve 
Şehircilik Bakanlığı işbirliği 
ile KSO konferans salonunda 

“Toprak Kirliliğinin Kontrolü ve Nokta-
sal Kaynaklı Kirlenmiş Sahalara Dair 
Yönetmelik Kapsamında Bilgilendirme 
Toplantısı”nı sanayi kuruluşları temsil-
cileri ve çevre görevlilerinin katılımı ile 

düzenledi. 
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’ndan 

Gülhan Saygılı ilgili yönetmelik kapsa-
mındaki yükümlülükler ve prosedürler 
hakkında sunum yaptı. Soru cevap bö-
lümü ile devam eden toplantıda, firma 
temsilcileri bu kapsamdaki uygulama-
lar ile ilgili Bakanlık yetkililerine birçok 
soru yönelttiler.

Bilindiği üzere söz konusu yönetme-
liğin amacı; alıcı ortam olarak toprağın 
kirlenmesinin önlenmesi, kirlenmenin 
mevcut olduğu veya olması muhtemel 
sahaları ve sektörleri tespit etmek, kir-
lenmiş toprakların ve sahaların temiz-
lenmesi ve izlenmesi esaslarını sürdü-
rülebilir kalkınma hedefleriyle uyumlu 
bir şekilde belirlemektir. Yönetmeliğin 

Ek-2, Tablo 2’de yer alan faaliyetleri 
yürüten mevcut faaliyet sahipleri ile 
yeni başlayacak faaliyet sahipleri Ek-
3’de yer alan Faaliyet Ön Bilgi Formu-
nu Kirlenmiş Sahalar Bilgi Sisteminde 
doldurarak İl Müdürlüğüne bildirmekle 
yükümlüdür.

KSO’da çevre konularındaki 
bilgilendirme toplantıları devam ediyor

Kocaeli Sanayi Odası öncülü-
ğünde kamu kurum ve ku-
ruluşları, yerel idareler, OSB 

Müdürlükleri ve KSO Meclis Üyelerinin 
katılımı ile oluşturulan “KSO Çevre İhti-
sas Komisyonu” yeni üyeleri ile KSO’da 
bir araya geldi.

İZAYDAŞ Genel Müdürü Muhammet 
Saraç’ın başkanlığını yaptığı toplantıya,  
KBB Çevre Koruma Daire Başkanı Ünal 
Bostan, KSO Meclis Üyesi Bora Erge-
ne ve Sedat Açıldı, 27. Meslek Komite-
si Başkanı Uğur Meral, TÜBİTAK MAM 
Çevre ve Temiz Üretim Enstitüsü’nden 

Selma Ayaz, GTÜ’den Nihal Bektaş, KSO 
Kalite ve Çevre Uzmanı Aynur Hacı-

fettahoğlu, ÇMO’dan Beyhan Dönmez, 
TÜPRAŞ’tan Ersoy Koca ve OSB’lerin 
Çevre Mühendisleri iştirak etti.

Yeni üyelerin yer alması nedeni ile 
tanışma ile başlayan toplantı, Başkan 
Saraç’ın, komisyonun çalışma usul ve 
esasları konusunda yaptığı bilgilen-
dirme ile devam etti. Toplantıda; yakın 
zamanda gerçekleşecek olan çevre et-
kinlikleri, Sıfır Atık Projesi ve Yakma Te-

sisi konuları görüşüldü. TÜBİTAK MAM 
Çevre ve Temiz Üretim Enstitüsü teknik 
personeli tarafından “İzmit Körfezi - 
uzun dönemli petrol kirliliğine yönelik 
izleme ve önlemeye yönelik yapılan ça-
lışma, İzmit Körfezi derin deniz deşarj 
hatlarının görüntülenmesine yönelik 
çalışma ve arıtma çamurlarının berta-
rafına yönelik geliştirilen yenilikçi (kavi-
tasyon) çalışmaları” konusunda sunum 

yapılarak üyeler bilgilendirildi. Toplantı 
teklif ve temenniler ile sonlandırıldı. 

KSO Çevre Komisyonu Üyeleri 
KSO’da biraraya geldi

KSO Çevre İhtisas Komisyonu, yeni üyeleri ile beraber KSO’da biraraya geldiler.

[çevre ►
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Bölgedeki mesleki eğitime ve nitelikli istihdama dikkat çekmek ve farkındalık 
oluşturmak amacıyla bugüne kadar birçok çalışmaya imza atan Kocaeli Sanayi 
Odası (KSO), son olarak makine ve metal sektöründe ‘İstihdam Garantili Mesleki 

Eğitim Projesi’ne başladı.

Kocaeli Sanayi Odası; 
bölgedeki mesleki eği-
time ve nitelikli istihda-

ma dikkat çekmek ve farkındalık 
oluşturmak amacıyla bugüne 
kadar birçok çalışmaya imza attı. 
2015 yılından itibaren yaptığı ar-
dışık 3 araştırma raporunun ar-
dından KSO, mesleki eğitim ko-
nusunda uygulamalı ve istihdam 
garantili projelerle çalışmalarına 
devam ediyor. 

KSO, 2018 yılı başın-
da Doğu Marmara Kalkınma 
Ajansı’nın, “2018 yılı Mali Destek 
Programı”ndan destek alma-
ya hak kazanan ve uygulamaya 
yönelik “Metal Sektörü Makina-
İmalat-Montaj Alanında İşgü-
cü Geliştirme ve Koordinasyon 
Projesi”nin çalışmalarına start 
verdi. 

Uzunçiftlik Nuh Çimento 
Meslek Yüksek Okulu ve Ford 
Otosan İhsaniye Meslek Yük-
sek Okulu’nun ortağı olarak,  
ICM Makine, Akım Metal, İzmit 
Makine, Türbosan, Üçaslar ve 
Başolsan Makine’nin de işti-
rakçi olarak yer aldığı projenin 
ilk işbirlikçi toplantısı KSO’da 
gerçekleştirildi.  Toplantıda, 
proje hakkında bilgi verilerek, 
işbirlikçi firmalardan proje ile 
ilgili görüş ve önerileri alındı.  

Projede; “Makina ve Metal 
İmalatı Elemanı” yetiştirme 
konusunda istihdam garan-
tisi sağlanması hedefleniyor. 
24 ayda tamamlanacak olan 
projede öğrencilere bu firma-
lar tarafından staj ve istihdam 
desteği sunulacak. 

KSO, makine ve metal sektöründe 
‘İstihdam Garantili Mesleki Eğitim 

Projesi’ne başlıyor

[istihdam ►
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İŞKUR ve TOBB arasında kısa adı MEGİP olan “Mesleki Eğitim ve Beceri 
Geliştirme İşbirliği Protokolü imzalandı. Bu protokol gereği 2 yıl boyunca 
işverenlerin istediği nitelikli elemanların yetiştirilmesi için mesleki eğitim 

kursları düzenlenecek.

İlave istihdam seferberliği kap-
samında Türkiye İş Kurumu 
(İŞKUR) ve Türkiye Odalar ve 

Borsalar Birliği (TOBB) arasında kısa 
adı MEGİP olan “Mesleki Eğitim ve 
Beceri Geliştirme İşbirliği Protokolü  

imzalandı. Sözkonusu protokol gere-
ği 2 yıl boyunca işverenlerin istediği 
nitelikli elemanların yetiştirilmesi 
için mesleki eğitim kursları düzenle-
necek.

İŞKUR Müdürü Ulvi Yılmaz, Ko-
caeli Sanayi Odası Genel Sekreter 
Yardımcısı Elif Bilgisu, Metraco  A.Ş. 
Temsilcisi Cesim Bildirici, İzmit Halk 
Eğitim Merkezi Müdürü Salih Aydın’ın  
imzaladığı protokol sonrası açıklama 
yapan İŞKUR Müdürü Yılmaz şunları 
söyledi:

“TOBB ile imzaladığımız, Mesleki 
Eğitim ve Beceri Geliştirme İşbirliği 
Protokolü (MEGİP) kapsamında İş-
verenlerimizin nitelikli işgücü ihtiya-
cını karşılamak üzere düzenlenecek 
mesleki eğitim kurslarımızda teorik 
ve pratik eğitimi birarada uygulayabi-
leceğimiz yeni bir sistemi hayata ge-
çiriyoruz. Bu kapsamda 160 fiili günü 
geçmeyecek şekilde düzenlenecek 
mesleki eğitim kurslarımıza katılan 

vatandaşlarımıza günlük 61,65 TL cep 
harçlığı ödenmesinin yanı sıra katı-
lımcıların iş kazası ve meslek hasta-
lığı ile genel sağlık sigortası primleri 
de Çalışma ve İş Kurumunca karşıla-
nacaktır. Düzenlenecek eğitimlerde 

eğitime ilişkin eğitici, kursiyer zaruri 
gideri ve GSS kapsamında yapılacak 
tüm giderler İŞKUR tarafından karşı-

lanabilecektir. Bu noktada işverenle-
rimizden beklentimiz, hangi meslek-
te ve hangi nitelikte işgücüne ihtiyaç 
duyduklarını bizimle paylaşmalarıdır. 
İşverenlerimiz bu bildirimlerini bağlı 
oldukları meslek örgütleri aracılığı ile 
(Sanayi ve Ticaret Odaları ve Borsalar 
Birliği) tarafımıza iletebileceklerdir.

İlimizde bu kapsamda Sanayi ve 
Ticaret Odaları temsilcileri ile Kocae-
li Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü 
yetkilileri toplantılarını gerçekleş-
tirmiş, işgücü piyasasından alınan 
eğitim başvuruları değerlendirilerek 
protokol kapsamında ilk MEGİP eği-
timlerinin Metraco İthalat İhracat 
ve Tic. A.Ş.’nin talebi doğrultusunda, 
100 kişiye yönelik Düz Dikiş Makineci 
mesleğinde düzenlenmesini uygun 
görerek karara bağlanmıştır. 

Yapılacak eğitimin 25 katılımcı-
dan oluşan ilk grubu 5 Kasım 2018 
tarihinde başlatılacak olup, eğitimin 
çerçevesini oluşturan MEGİP Eğitim 
Hizmetleri Protokolü 25 Ekim 2018 ta-
rihinde Kocaeli Çalışma ve İş Kurumu 
İl Müdürlüğü, Kocaeli Sanayi Odası, 
İzmit Halk Eğitim Merkezi ve iMetraco 
İthalat İhracat ve Tic. A. Ş. Yetkililerin-
ce imza altına alındı.

‘MEGİP’, nitelikli eleman sorununa çare 
olacak
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Kocaeli Genç Girişimciler Kurulu 
tarafından, Kocaeli ile Stutt-
gart arasındaki ticaret hacmini 

genişletmek ve ülkeler arasında işbirli-
ği yapılması amacı ile Stuttgart’a Kurul 
Başkanı Birol Bozkurt ve beraberindeki 
12 üye ile iş gezisi düzenlendi. 

Organizasyon kapsamında ilk ziya-
ret Stuttgart Ticari Ataşesi Mehmet Ali 
Çolakoğlu ve Stuttgart Başkonsolosu 
Mehmet Erkan Öner’e yapıldı. Başkon-
solos Öner Genç Girişimciler Kurulu’na 
Stuttgart Bölgesi hakkında bilgilendir-
mede bulundu. Stuttgart’ın bağlı ol-
duğu Baden – Württemberg eyaletinin 
otomotiv, makine, lojistik, tekstil ve 
bilişim sektörleri başta olmak üzere 
teknoloji olarak Avrupa’nın en önde ge-
len eyaletlerinin başında geldiği ifade 
edildi. Baden – Württemberg eyaleti, 
Avrupa’nın önde gelen ekonomi mer-
kezlerinden ve lider lokasyonlarından 
biri olduğu belirtildi. Eyaletin en önemli 
sanayi sektörlerinden biri makine di-
ğeri ise otomotiv. Daimler (Mercedes-
Benz), Robert Bosch, Porsche, HP, SAP 

ve IBM gibi dünya çapında firmaların 
merkezleri burada bulunuyor.   

İkinci ziyaret 1926 yılında Karl Benz’in 
şirketi Benz & Cie ve Gottlieb Daimler’in 
şirketi Daimler Motoren Gesellschaft’in 
birleşmesi sonucu kurulan Mercedes-
Benz fabrikasına yapıldı. Söz konusu 
fabrikada 35 bin kişi çalışıyor. 60 ülke-

nin vatandaşından çalışanın bulunduğu 
fabrikada Ar-Ge Merkezinde 1000 ki-
şinin çalıştığı ifade edildi ve fabrikada 

günde 2 bin 500 araç üretiliyor.   
Üçüncü ziyaretin gerçekleştiği Pors-

che, Stuttgart bölgesinde 1931 yılında 
kurulmuş. Porsche’un, elektrikli oto-
mobil taleplerini karşılayabilmek için, 
Stuttgart’taki fabrikasına 1 milyar Euro 
yatırım yaptığı belirtildi. 

Bu fabrikada şirketin ilk tam elek-

trikli aracı Mission E saloon üretilecek. 
Bu aracın 2019’da piyasaya sürülmesi 
bekleniyor.

Kocaeli Genç Girişimciler Kurulu 
Stuttgart’a iş gezisi düzenledi

Kocaeli Genç Girişimciler Kurulu’nun 12 üyesi, Kurul Başkanı Birol Bozkurt’un da 
katılımı ile Stuttgart’a iş gezisi düzenlendi. 

[ziyaret ►
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Yabancı kadın girişimciler ‘Bizimköy 
Engelliler Üretim Merkezi’ni ziyaret etti

Kocaeli Sanayi Odası ve 
Doğu Marmara ABİGEM 
işbirliğinde, 31 Ekim – 1 Ka-

sım 2018 tarihinde organize edilen 
Match4Industry ikili iş görüşmeleri 
etkinliği kapsamında Kocaeli’ye ge-
len yabancı kadın girişimciler Bizim-
köy Engelliler Üretim Merkezi’ne zi-
yarette bulundular.

Kocaeli Kadın Girişimciler Kuru-
lu Başkanı Bahar Baykal eşliğindeki 
ziyarette, Bosna Hersek, Makedon-
ya, Kosova, Slovenya ve Malta’dan 
gelen kadın girişimciler Bizimköy’ün 
konfeksiyon dikim atölyelerini, man-
tar üretim ve sera alanlarını gö-
rerek, Vakıf Genel Müdürü Hüsnü 

Bayraktar’dan merkezin çalışmaları 
hakkında bilgi aldılar. 

Çalışanlarının yüzde 85’i engel-
lilerden oluşan, engellilerin üretim 
sürecine katılmalarını, kendi ekono-
mik ihtiyaçlarını karşılar duruma gel-
melerini ve aynı zamanda ekonomi-
ye katkıda bulunmalarını sağlamak 
amacıyla kurulmuş sosyal bir proje 
olma özelliği ile Türkiye’de bir ilk 
olan Bizimköy Engelliler Üretim Mer-
kezi, Dünya Odalar Federasyonu’nun 
(WCF)  2015 yılında düzenlediği Dün-
ya Odalararası Proje Yarışması’nda 
“En İyi İş Yaratma & İş Geliştirme 
Projesi” seçilmişti.
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İş dünyası 2019’da ithalatta uygulanacak 
vergileri ele aldı

Ticaret Bakanlığı’nın yayınladığı ‘İt-
halat sırasında tahsil edilecek gümrük 
vergileri ile Toplu Konut Fonu oranla-
rını belirleyen 2019 yılına ilişkin İthalat 
Rejimi Kararına Ek Kararın hazırlan-
ması aşamasında, ilgili şirketlerin, Sivil 
Toplum Kuruluşları ile kamu kurum ve 
kuruluşlarının görüş ve talepleri için 
başvurular hakkındaki tebliğin ama-
cının ‘İthalat sırasında tahsil edilecek 

gümrük vergileri ile Toplu Konut Fonu 
oranlarını belirleyen İthalat Rejimi 
Kararına Ek Kararın hazırlanması aşa-
masında, ilgili şirketlerin, sivil toplum 
kuruluşları ile kamu kurum ve kuruluş-
larının görüş ve taleplerini; 14/5/1964 
tarihli ve 474 sayılı Gümrük Giriş Tarife 
Cetveli Hakkında Kanunun Cumhurbaş-
kanına tanıdığı yetki ve taraf oldu-
ğumuz Gümrük Birliği, Dünya Ticaret 

Örgütü Kuruluş Anlaşması, Serbest 
Ticaret ve Tercihli Ticaret Anlaşmaları 
başta olmak üzere uluslararası yü-
kümlülüklerimiz göz önünde bulundu-
rularak değerlendirmeye almak olarak 
açıklandı. 

Kocaeli sanayicileri 2019’da uygu-
lancak ithalat vergileri, korumacılık ve 
ithalat politikaları ile ilgili görüşlerini 
Odavizyon’a açıkladılar. 

2019 yılında uygulanacak ithalat vergileri ile Toplu Konut Fonu kesintisi oranlarının belirlen-
mesi için bu kez farklı bir yöntem uygulandı. Yılbaşından itibaren uygulamaya girecek vergi-
lerin ne olması gerektiği konusunda kamu kurum ve kuruluşlarının yanısıra ilk kez şirketler ve 
sivil toplum kuruluşlarından ‘görüşler’ toplandı. ABD Başkanı Trump’un attığı adımlarla tüm 
dünyada ticaret savaşları sürerken, Türkiye’nin 2019’da uygulayacağı ithalat vergilerinde sür-
priz önlemler çıkabilecek. 

Ne dediler?

- Herşeyden önce yerli malına 
destek artırılmalı

İthalattan önce yerli malına destek 
artırılmalı. Kamu ihalelerinde, kamu 
alımlarında yüzde 15 gibi bir yerli malı 
desteği var fakat yerli malına destek 
verilen mallarda benim ana giriş ham-
maddelerimde mesela alüminyum 
folyo, polipropilen film gibi; gümrük 
vergileri var. Böylece sadece kamu 
alımlarında geçerli olan aldığım yüzde 
15 destek hiç bir işe yaramıyor. Bunun 
karşılığında ithal olarak gelen benim 
ürettiğim malların gümrük giriş ver-

gileri ‘sıfır’. Bu konuda destekler için 
bizde 31 Aralık’a kadar, başvurumuzu 
yapacağız, sonrası artık devlet büyük-
lerine kalıyor.

Daha önce her türlü malın TSE’li 
olma zorunluluğu vardı. Bunlar kal-
dırıldı. Yurt dışındaki ülkelere satışlar 
yapılırken standartlar sürekli karşımıza 
gelen duvarlar. Aynı şekilde aynı du-
varların, bizim ülkemizde de koruyucu 
amaçlı kullanılması gerektiğine inanı-
yorum. 

- İthalata gelecek vergiler 
konusunda daha sağduyulu olunmalı

Bizim direk olarak ithal ettiğimiz bir 
ürün yok, sadece rack kabin ithal edi-
yoruz. Bunların da hammaddesini ithal 
ediyoruz. Dolayısı ile de bu da bizim 
üretici fiyat endeksimizi etkiliyor yani 
fiyat artışlarına sebep oluyor. Bu da 
demek oluyor ki ithalata gelecek vergi-
ler bizi direk olarak etkileyecek, artışlar 
bizim fiyat politikamızı da değiştirecek. 
İhracata dayalı bir çalışmamız olsa bile 
gelen fark ile beraber rekabetçi yönü-
müzü kaybetmiş olacağız. Dolayısı ile 
bu konuda daha sağduyulu hareket 
edilmesi gerektiğini düşünüyorum. 

- Otomobilde artış tüketiciye bayiler 
aracılığı ile yansıyor

Ahmet Başaran

Atalay Kaya Fatih Haldız

[görüş-yorum ►



��Kocaeli Odavizyon

Bizim direk ithalatımız olmasa da 
otomobil bayileri yani distribütörler 
malı yurt dışından pahallı aldıkları 
için bu da bayiler aracılığı ile fiyat-
larda yüzde 30-40 oranında artış ya-
şanmasına neden oluyor. Bunlar da 
sektör olarak satışlarımızı düşürüyor.  
Ancak yapılabilecek birşeyler olsa idi 
yapılırdı diye düşünüyorum, aksi tak-
tirde otomotiv sektörü bu yıl yüzde 
35-40 küçülmezdi. 

- İthalata vergi getirilmesi uzun 
vadede hantallığa yol açar

Sağlam Metal olarak biz bakır 
alaşımları üretimi yapıyoruz. Bunlar 
beyaz eşya, otomotiv, makine sektör-
lerine özel üretimler. Bu bakır alaşım-
larında ithalat girdilerimiz var. Fakat 
sektörümüzü korumak adına ithalata 
vergi getirilmesini olumlu karşılamı-
yorum ben. Bu bir planda korumacı-
lık gibi gözükür ama uzun vadede bizi 
hantallaştırır. Serbest piyasa eko-
nomisi şartları altında şirketlerimizi 
kurduk, geliştirdik, dünyay açıldık. 
Kendi adıma söylüyorum; böyle bir 
beklentim yok. 

- İşlenmiş ürün daha katma değerli 
üründür

Çin’de uygulanan ithalat politika-
larında hammadde çıkışı yasak. Yani 
bir alaşımın, bir malzemenin ham ola-
rak çıkması yasak. Madenin örneğin 
bizim kullandığımız önemli element-
ler var, bu elementlerin maden olarak 
çıkması yasak. İlla ki bir mamul olarak 
çıkmasına dikkat ediyor Çin Hükü-
meti. Bu güzel birşey bence. Her ne 
kadar bizi zorlasa da uygulayan ülke 
adına, doğal kaynalarını katma değer 
üretilerek, bir değere dönüştürülerek 
dışarı satmış oluyor. Cevher fiyatına 
değil de işlenmiş ürün olarak dışarı 

çıkıyor. Bizde onu eğer işimize geliyor 
ise işlenmiş ürün olarak alıyoruz. Bu 
bence güzel bir düşünce.   
Ülkemizde de aslında çok hammadde 
var. Fakat bunlar için büyük projeler 
yapılması lazım. Örneğin alüminyum-
da, bitmiş ürünlerde çok iyi ihracat 
yapan firmalarımız var, fakat alümin-
yum üretimimiz yok. 

Yine aynı şekilde, alaşımlı çelik, 
paslanmaz çelik üretimi cevherden 
başlayarak yok. Cevherden başlaya-
rak çelik üretmek başka, yarı mamül 
kütük alarak onu çubuğa, çeliğe, saca, 
levhaya çevirmek başka. Burada 
önemli olan bizde mevcut olan cev-
her üzerinden hareket ederek ürün 
üretmek. Asıl soru şu; ‘Türkiye neden 
kendinde olan ürünleri ithal ediyor..?’ 

- Alüminyum sektörünün 
korumacılık kalkanı içerisine 
alınmaya ihtiyacı yok

Alüminyum sektörü olarak bizim 
üretimde korunmaya ihtiyacımız yok, 
tamamen özellikle Avrupa ile rekabet 
edebilecek yapıdayız biz sektör ola-
rak. 

Bizim korunmak değil de ihracat 
yaptığımız ülkelerin haksız koyabi-
leceği vergilere yada kotalara karşı 
bir çalışma yapmaya ihtiyacımız var. 
Dolayısı ile bizim hammadde ithala-
tımızda herhangi bir ithalat vergisi 
ile sektörü zora koymak gibi birşey 
düşünülemez, zaten sınırlarda çalışı-
lıyor. Ama buna karşın diğer ülkelerin 
kota ve ithalat vergilerini artırarak 
engel olmalarını önleyecek tedbirler 
alınması lazım. Bu da dış ticaret an-
laşmaları ile mümkün ki burada ‘si-
yasi vergi’leri kastetmiyorum tabii ki. 
Burada önemli olan serbest ticaret 
anlaşmaları çerçevesinde bu olayın 
sürdürülmesi. 

Avrupa Birliği ile gümrük birli-
ği çerçevesinde de konuşulabilir ki 
orada şimdi kota koyma hazırlıkları 
gözüküyor; onun için ölçümlemeler 
yapıyorlar, bir gözetleme uygulama-
sı. Bu gözetleme uygulamasının so-
nucunu bir kota koymak gibi tehlikesi 
olduğunu seziyoruz. O bakımdan Av-
rupa Birliği’nin güncelleme çerçeve-
sinde bunun ele alınmasının uygun 
olacağını düşünüyoruz. 

Amerika ile de siyasi olaylar ne 
zaman çözüme kavuşursa gerçek 
ticaretin yüzü ortaya çıkacak; onu 
bekliyoruz. Şu ana kadar Amerika’nın 
herhangi bir engeli olmamıştı; tekrar 
o engelsiz döneme geçildiği taktirde 
bizim sektörün gerek ithalatta gerek 
ihracatta ayrı bir korumacılıkla yö-
netilmesi veya korumacılık kalkanı 
içerisine alınması gibi birşeye ihtiyaç 
yoktur. 

- İthalatta yaşadığımız sorunlar o 
ülkelerin ekonomi politikasından 
kaynaklanıyor

Biz metal sektörü olarak ithalat da 
yapıyoruz ihracat da. İthalatımız da 
direkt de olabiliyor endirekt de ola-
biliyor. Burada karşılaştığımız sıkın-
tılar ithalat yaptığımız ülkelerin kendi 
politikalarından kaynaklanıyor. Ama 
ihracatta çok daha farklı sorunlar ya-
şıyoruz. 

Batı ülkelerine yapılan ihracatta 
çok sorun yaşamıyor olmakla birlikte 
özellikle Orta Doğu ve daha Doğu’daki 
ülkelere yapılan ihracatta sorunlar 
yaşanıyor. Tahsilatlarda ve o ülkele-
rin kendi ekonomilerinden dolayı. 

Bizim en büyük katkımız üretimi 
artırarak ihracatımızı artırmak ve ye-
rel kaynaklara yönelerek de ithalatı-
mızı azaltmak olacaktır. 

Hakan Koçak

Hasan Tahsin Tuğrul

Mehmet Ali Kartal
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- Yerli sanayiyi desteklemek 
hem ülkemiz hem sektörümüz 
açısından yararlı olacaktır

Dünyada liberalizmden ko-
rumacılığa doğru bir gidiş var. 
Bunu Amerika başlattı ve her 
ülke kendi sanayini daha fazla 
koruma yolunda  çalışıyor, ve 
bunlarla ilgili vergiler konulu-
yor.

Bu vergiler tabii ki ticaretin 
önünde bir engel gibi duruyor 
ancak Türkiye’deki uygulama-
da, sanayimizi korumak için 
ben bunu yapmak durumunda 
olduğumuza inanıyorum. 

Bu bir trend. Kesinlikle ben 
bu tip kararları benimsiyorum; 
ama bunun sonucunda ne 
olacak derseniz; dünya ticare-
tinde bir daralma olacaktır, bu 
da ülkeleri değişik biçimlerde 
etkileyecektir. 

Biz ısıl işlem fırınları yapı-
yoruz. Sektör olarak ithalat ih-
racat durumumuza baktığımız 
zaman ki ben aynı zamanda 
EFSİAD (Endüstriyel Fırın Sana-
yicileri ve İşadamları Derneği) 
üyesiyim.  

Türkiye’de bu konuda ciddi 
bir cari açık olduğunu görü-
yoruz. Yerli sanayi olarak biz 
bunun pek çoğunu yapabilecek 
durumdayız. Yerli sanayimize 
önem verilmesini hem ülkemiz 
hem sektörümüz açısından çok 
yararlı olacağını düşünüyorum. 
 

Mehmet Özdeşlik
Sistem Teknik Sanayi Fırınları 

AŞ. - Yerli yatırımcı yerli malı kullanımı 
konusunda özendirilmeli

Biz endüstriyel fırın imalatı yapıyoruz 
Bu konuda da sıkıntılarımız var. EFSİAD 
olarak sektörümüzün sıkıntıları konu-
sunda gerekli girişimlerde bulunduk ama 
vergi artırılarak bunun önüne geçilmesi 
çok da çözüm değil. Burada önemli olan 
yerli yatırımcının yerli malı kullanımı ko-
nusunda özendirilmesi. Örneğin yerli malı 
kullanıldığında yatırım teşvik belgelerinin 
kapsamının daha da genişletilerek yerli 
yatırımcıya destek olunabilir yada biraz 
daha zor olsa da  kısıtlı ithalata izin veri-
lebilir, yatırım teşvik belgelerinde bir oran 
konulabilir. 

Vergi artırıldığı zaman, bir şekilde ya-
rın öbür gün mahsup ediliyor, dolayısı ile 
çok da bir avantaj sağlamıyor. Sadece 
yatırımcının üzerine bir finansman yükü 
oluyor. Bu da çözüm değil.

- İkinci el kısıtlanmalı hatta yasaklanmalı
Endüstriyel fırın imalatı, makine imalatı 

sektörü olarak baktığımız zaman, Ekonim 
Bakanlığı ‘ikinci el’e müsaade ediyor ülke-
mizde. Dolayısı ile yerli üreticinin ‘ikinci el’ 
ile rekabet etmesi mümkün değil. Bu yönde 
bir iyileştirme yapılması şart. ‘İkinci el’ mut-
laka sınırlandırılmalı hatta yasaklanmalı.

Yani, Avrupa’dan sökülen bir makine 
Türkiye’ye çok cüzi rakamlarla ithal edi-
liyor. Örneğin Avrupa’dan 5 yaşında yada 
15-20 yaşında bir makine ithal ediliyor ve 
bu makinenin bedeli bizim maliyetlerimizin 
çok altında oluyor. Dolayısı ile bunun önü-
nü açtığınız zaman biz yeni ürün imal eden 
olarak, mümkün değil ki rekabet edelim, 
Dolayısı ile buradaki yatırımcı yatırımını ta-
mamlamış olabiliyor ama biz ürün satamı-
yoruz ve gelişemiyoruz. 

Ben aynı zamanda EFSİAD Yönetim Ku-
rulu Başkan Yardımcısıyım. Sıkıntılarımız ile 
ilgili olarak yani bu konuları EFSİAD olarak 
da ilettik ama çözüm bekliyoruz. Devletin 
sadece vergi koyarak değil, yerli malı üre-
ticisini mutlaka desteklemesi lazım. Farklı 
şeyler yapılması lazım.

Biz firma olarak ithalatçı firmadan ürün 
alıp işliyoruz, dolayısı ile  bu konuda bir 
beklentimiz de yok. 

2018 yılını değerlendirecek olursak; 
2018 hem bizim hem diğer firmalar için ol-
dukça stabil bir yıl oldu, hepimiz mevcudu 
korumaya çalıştık. 

Özon Alüminyum olarak biz, hem alü-
minyum kesim hem CNC kompozit kesim 
yapabildiğimiz CNC tezgahlarımızda yarı 
mamül olarak aldığımız bir ürünü tam ma-
müle dönüştürüp inşaat şantiyelerinde 
bunların hem montaj hem demontajını ya-
pıyoruz. Ürünlerimizi daha da geliştirerek 
daha fazla fayda sağlamayı da amaçlıyo-
ruz. 

Cihan Acaroğlu
Acar Teknoloji AŞ.

- 2018 oldukça stabil bir yıl oldu
 
Biz firma olarak ithalatçı firmadan 
ürün alıp işliyoruz, dolayısı ile  bu 
konuda bir beklentimiz de yok. 

2018 yılını değerlendirecek 
olursak; 2018 hem bizim hem di-
ğer firmalar için oldukça stabil bir 
yıl oldu, hepimiz mevcudu koru-
maya çalıştık. 

Özon Alüminyum olarak biz, 
hem alüminyum kesim hem CNC 
kompozit kesim yapabildiğimiz 
CNC tezgahlarımızda yarı mamül 
olarak aldığımız bir ürünü tam 
mamüle dönüştürüp inşaat şan-
tiyelerinde bunların hem mon-
taj hem demontajını yapıyoruz. 
Ürünlerimizi daha da geliştirerek 
daha fazla fayda sağlamayı da 
amaçlıyoruz. 

Volkan Özon
Özon Alüminyum

[görüş-yorum ►
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- Türkiye’de en çok ithal edilen 
ürün neyse ona odaklanmalıyız

Ben fındık kırıyorum, benim kırdı-
ğım fındıklar ihracat oluyor. Dolayısı 
ile ithalatta beni firma olarak ve sek-
tör olarak ilgilendiren bir durum söz-
konusu değil. 

Ancak şöyle; Türkiye’de en çok it-
hal edilen ürün neyse biz ona odak-
lanmalıyız; şu anda enerji, ilaç, kimya 
sanayi gibi sektörler üzerine odak-
lanmalıyız gibi geliyor. Eğer Ar-Ge ya-
pacak isek bu sektörlerde Ar-Ge, eğer 
vergi kolaylığı yapacak isek bu iki ko-
nunun üzerinde yaparsak ve eğer cari 
açık ile bu ikisi yüzde 20 yüzde 30 bir 
tasarruf sağlarsa, çok büyük bir ba-
şarı olur. 

Yavuz Güneş
Günpaş Otomotiv Yunus Çiftçi

Çiftel Elektromekanik

- Direk ithalat yapmasak da 
‘franchise’ nedeni ile fiyatlar 
etkiliyor

Ekcan olarak biz direk ithalat yada 
direk ihracat yapmıyoruz, ama franchi-
se olduğumuz firmalar var; Opel bayi-
miz var, yapı sektöründe ‘Vitra’ gibi çok 
büyük markalarla çalışıyoruz. Bunların 
direk fiyatlandırmasında etkilendik biz; 
son 3 ayda arabalarımızın fiyatları bire-
bir arttı örneğin. İnşaatta da kez biz dışa 
bağımlı olduğumuz için, bu sektörde de 
aynı şeyi yaşadık, yaşıyoruz. Metrekare 
maliyetlerimiz demirden ve çimento-
dan ötürü yüzde 35’in üzerinde arttı. 

Yaşanan süreç sıkıntılı ama yapaca-
ğız, bunun da üstesinden geleceğimize 
inanıyorum. Biz şirket olarak stokları-
mızı düşürdük, yeni kampanyalar çıktık; 
hem malzemede hem otomotivde hem 
inşaatta elimizde olan ürünlerin satışı 
konusunda çalıştık. - 

Yakup Ekşi
Ekcan Otomotiv

- Esas olan sektörün dengesidir

İthalatı tek başına değerlendirmek 
çok zor birşey, ithalatı irhacat ile bera-
ber değerlendirmek lazım. 

Eğer sektörel olarak yaptığınız ihra-
cat için ithalata ihtiyacını var ise bunu 
yapmak durumundasınız. 

Aksi taktirde ihracat yapamazsınız. 
Esas olan sektörün dengesine bakmak-
tır.

Sektör ihracatının ithalattan fazla 
olması ülkeye yada ekonomiye pozi-
tif katkı mı sağlıyor, negatif bir etki mi 
yapıyor? Ona göre karar almak lazım. 
Yoksa bir malın girişini kolaylaştırmak 
yada zorlaştırmak  şeklinde bakılırsa, 

bu sefer piyasadaki diğer dengeler bo-
zulabilir. 

Otomotiv sektöründe de olaya bu 
şekilde bakmak lazım. Çünkü otomotiv-
de bugün pek çok ürün üretiyoruz, yurt 
dışına pek çok yan sanayi ürünü ihraç 
ediyoruz. Buna mukabil, burada üretim 
yapabilmek için bir parça ithalat yap-
mamız lazım. Eğer bu ithalatı azaltma-
yı göze alırsak bu sefer ihracatımız da 
azalmış olur. 

Dolayısı ile önemli olan bir bütün 
olarak sektörün yaptığı ihracat ile itha-
latı karşılaştırıp ona göre karar verilme-
li. Yoksa tek başına ithalatı azaltmak, bu 
yönde tedbir almak ülke ekonomisine 
fayda getirmez diye düşünüyorum.

Türkiye’nin ithalatta uyguladığı 
gümrük vergileri kural olarak 31 Ara-
lık tarihinde Resmi Gazete’de yayım-
lanarak yürürlüğe giriyor. 

17 bin civarında ürün kategorisin-
de yıl boyunca uygulanacak vergiler 
ve fon kesintileri böylelikle belirle-
niyor. 

Türkiye Gümrük Birliği çerçe-
vesinde AB ülkelerine karşı sanayi 
ürünlerinde ve işlenmiş tarım ürün-
lerinde ‘sıfır’ ithalat vergisi uygulu-
yor. 

Gümrük Birliği anlaşması nede-
niyle bu ürünlerde vergi veya fon 
uygulaması, bu yolla ithalat maliyet-
lerini artırması, tarife dışı engeller 
uygulayarak ithalatı yavaşlatması 
mümkün değil. 

AB ülkeleri dışında yer alan 
üçüncü ülkelere ise AB’nin bu ülke-
lere uyguladığı gümrük vergilerini 
uyguluyor.

Türkiye ayrıca serbest ticaret 
anlaşması imzaladığı ülkelere de 
karşılıklı olarak indirimli vergiler 
uygulayabiliyor.

Buna karşın AB’nin serbest ticaret 
anlaşması yaptığı ülkelere karşı eli 
rahat değil. Çünkü AB ile sözkonusu 
ülke belirledikleri ürünlerde karşılıklı 
olarak vergileri düşürürken Türkiye 
bu anlaşmanın dışında tutulduğu için 
sözkonusu ülkeye karşı ithalde AB’ye 
uyguladığı vergileri uygularken 
ihraçta AB’ye tanınan avantajlardan 
yararlanamıyor. 

2019 ithalat vergileri dünyada 
başlayan ticaret savaşları nedeniyle 
de ayrı bir önem taşıyor. 

Türkiye, ‘korumacılık’ 
tercihini yapacak mı?
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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 77,1 77,8 76,2 75,4

2018 (Kocaeli) 70,9 70,6 70,8 71,5 71,5 71,5 71,5 71,1 71,0 71,2

Aylara göre kapasite kullanım oranlarının seyri

Ekim ayında Kocaeli’de sanayinin 
kapasite kullanımı yüzde 71,2 oldu

Kocaeli Sanayi Odası tarafından her ay açıklanan Kocaeli sanayi kuruluşlarının kapasite kullanım oranı ekim ayında 
yüzde 71.2 ile geçen yıla göre 0.1 puan, geçen aya göre 0.2 puan arttı. 

Kocaeli genelinde, otomotiv, metal, kimya, plastik ve kauçuk sektörlerinde kapasiteler ortalamanın üzerinde gerçekleşti.

Kocaeli sanayi kuruluşlarının önümüzdeki ay beklentilerinde, firmalarımızın yüzde 10’u kasım ayında alınan iç piyasa 
sipariş miktarının arttığını, yüzde 48’i ise bu miktarın değişmediğini ve yüzde 42’si azaldığını belirtmiştir. Benzer 

şekilde ihracat yapan firmalarımızın ise yüzde 27’si dış piyasa siparişlerinin arttığını, yüzde 54’ü sipariş miktarında bir 
değişme olmadığını, yüzde 19’u ise azaldığını ifade etmişlerdir.

Merkez Bankası tarafından açıklanan Türkiye geneli kapasite kullanım oranı ekim ayında yüzde 75.4 ile geçen yılın 
ekim ayına göre 4.3 puan, eylül ayına göre ise 0.8 puan geriledi.

Ekim ayı anketine yanıt veren firmaların bir önceki aya göre yüz-
de 16’sının istihdamlarının arttığı, yüzde 61’ini istihdamlarında 
değişim yaşanmadığı, yüzde 23’ünü ise istihdamlarının azaldığı 
belirlenmiştir. 

Firmaların yüzde 10’unun kasım ayında iç siparişlerinin arttığı-
nı belirtilirken, yüzde 48’i siparişlerinin azaldığını belirtmiştir. 
Firmaların yüzde 42’sinde ise sipariş miktarlarında bir değişim 
yaşanmamıştır.  

Firma Bildirimleri Kasım (yüzde )

Arttı 10

Değişmedi 48

Azaldı 42

Firma Bildirimleri Ekim (yüzde )

Arttı 16

Değişmedi 61

Azaldı 23

İç 
Siparişler

İstihdam

Firma Bildirimleri Kasım (yüzde )

Arttı 27

Değişmedi 54

Azaldı 19

Dış 
Siparişler

73% 

27% 

KOBİ BÜYÜK ÖLÇEKLİ 

Değerlendirmeye alınan firmaların ölçekleri

Bölgemizdeki sanayi sektörün-
deki gelişmelerin ve değişmele-
rin aylık olarak takip edilmesi 
amacıyla hazırlanan ekim ayı 

anketi çerçevesinde Odamızca bir 
araştırma yapılmıştır. Araştırma-

ya katılan firma sayısı 116 adet 
olup bu firmaların yüzde 76’sı 

KOBİ, yüzde 24’ü büyük ölçekli 
firma niteliğindedir. 

Ankete katılan firmaların yüzde 27’si dış siparişlerinin kasım 
ayında arttığını belirtirken, yüzde 19’u azalış bildirmişlerdir. 
Firmaların yüzde 54’ünde ise alınan dış sipariş miktarlarında 
bir değişim yaşanmamıştır.  

[kapasite ►
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‘Oda Orkestrası’ ile ‘Atatürk’ün sevdiği şarkılar’

KSO Kocaeli Sanayi Odası (KSO) 
tarafından düzenlenen “10 
Kasım Atatürk’ü Anma” etkin-

likleri kapsamında KSO Oda Orkestrası 

“Atatürk’ün Sevdiği Şarkıları” İzmit 
Sabancı Kültür Merkez’inde ses-
lendirdi.

Konsere Deniz Hava Komuta-
nı Tuğamiral Alper Yeniel, Gölcük 
Tersane Komutanı Tuğamiral Ay-
dın Eken, Kocaeli Üniversitesi Dev-
let Konservatuarı Müdürü Doç. Dr. 
Enver Mete Aslan, İl Kültür Müdürü 
Adnan Zamburkan, Kocaeli Kent 
Konseyi Genel Sekreteri Gültekin 
Görüm, KSO Yönetim Kurulu Üye-
si Mehmet Ali Kartal, KSO Meclis 
üyeleri, KSO Genel Sekreteri Me-
met Barış Turabi, KSO Çalışanları 
ve  Kocaeli halkı büyük ilgi gösterdi

Solist Tuğçem Kar’ın yorumla-
dığı Atatürk’ün sevdiği 21 şarkıya 
dinleyiciler de eşlik etti.

 

Kocaeli Sanayi Odası (KSO) Orkestrası “10 Kasım Atatürk’ü Anma” etkinlikleri 
kapsamında “Atatürk’ün Sevdiği Şarkıları” seslendirdi.

[etkinlik ►
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TÜBİTAK, Türkiye Teknoloji Geliş-
tirme Vakfı (TTGV) ve Türk Sa-
nayicileri ve İş İnsanları Derneği 

(TÜSİAD) tarafından verilen Teknoloji 
Ödülleri, Sabancı Center’da sahiplerini 
buldu.

Yeni teknoloji, yenilikçi ürün veya 
süreç geliştirilmesini özendirmek ama-
cıyla 13 yıldır verilen ödüllerde bu yıl, 
alınan başvurular arasından yapılan 
değerlendirmeler sonucunda finale 8 
kategoride 45 finalist proje kalırken 
bunlardan 11’i ödüle layık görüldü.

Etkinliğin açılışında konuşan Tek-
noloji Ödülleri Yürütme Kurulu Başkanı 
Esin Güral Argat, TÜBİTAK, TTGV ve TÜ-
SİAD olarak, teknoloji ve inovasyonun 
önemini değişmez bir gündem mad-
desi yapmak ve özel sektördeki başarı 
hikayelerini daha fazla görünür kılmak 
amacıyla bu ödülleri verdiklerini belirt-
ti.

Organizasyonun, ülkeyi teknoloji 
üreten ülkeler ligine taşıyan kuruluş-
ları ödüllendirdiğini belirten TÜBİTAK 
Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal ise 
“Firmalarımızın teknoloji üretme yarı-
şı nasıl ki bu ödüllerle noktalanmaya-
caksa, TÜBİTAK olarak firmalarımıza 

destek olma misyonumuz da ülkemizin 
hedeflerine göre gelişerek devam ede-
cektir. Günümüzün bilgi ekonomisine 
dayalı küresel rekabet ortamında, kat-
ma değeri yüksek daha yenilikçi ürün 
ve teknolojiler geliştirmek zorunlu hale 
gelmiştir” ifadelerini kullandı.

Büyük ödül HÜRKUŞ-A’ya 
Teknoloji Ödülleri kapsamında fi-

nale kalan 45 projeden ödül alanlar şu 
şekilde:

Teknoloji Büyük Ödülü: HÜRKUŞ-A 
Türk Başlangıç ve Temel Eğitim Uçağı 
Projesi (TUSAŞ-Türk Havacılık ve Uzay 
Sanayii A.Ş)

Üniversite-Sanayi İş Birliği Katego-
risi Ödülü: Atık Biokütleler ile RDF Bio-
kütlelerin Gazlaştırılması ve Yenilene-
bilir Temiz Enerji Üretimi (Kastamonu 
Entegre Ağaç San. ve Tic. A.Ş.)

Mikro Ölçekli Firma-Ürün Katego-
risi Ödülü: A-FOD (Argosai Teknoloji 
Anonim Şirketi)

Mikro Ölçekli Firma-Ürün Katego-
risi-Jüri Özel Ödülü: AssistOn Rehabi-
litasyon Sistemleri (Interact Medikal 
Teknolojileri A.Ş.)

Mikro Ölçekli Firma-Süreç Kate-

gorisi Ödülü: Tümörde Aktifleşen He-
defli Ön İlaç Geliştirme Çalışmaları (RS 
Araştırma Eğitim ve Danışmanlık İlaç 
Sanayi Ticaret A.Ş.)

Küçük Ölçekli Firma Ürün Kategori-
si Ödülü: RoboGait-Robot Sürüşlü Re-
habilitasyon Sistemi (Bama Teknoloji 
Tıbbi Cihazlar Dan. Sağ. Bilişim San. ve 
Tic. Ltd. Şti.)

Orta Ölçekli Firma Ürün Kategorisi 
Ödülü: TAP-Davranışsal Analize Daya-
nan Yeni Nesil Oyun Tasarımı Optimi-
zasyon Platformu (Triodor Araştırma 
Geliştirme Yazılım ve Bilişim Tic. Ltd. 
Şti.)

Orta Ölçekli Firma Süreç Kategori-
si- Mansiyonu: Akıllı Hava Kirliliği İz-
leme, Raporlama ve Etki Takip Alarm 
Sistemi (Infoline Bilgi Teknolojileri Tic. 
A.Ş.)

Büyük Ölçekli Firma Ürün Kategorisi 
Ödülü: Ekin Patrol G2 (Ekin Teknoloji)

Büyük Ölçekli Firma- Ürün Katego-
risi- Jüri Özel Ödülü: Acriva UD Trinova 
(VSY Biyoteknoloji ve İlaç Sanayi A.Ş.)

Büyük Ölçekli Firma Süreç Katego-
risi Ödülü: Atık Boya Geri Dönüşüm ve 
Geri Kullanım (Vestel Elektronik Sana-
yi ve Ticaret A.Ş.)

13. Teknoloji Ödülleri sahiplerini buldu

[teknoloji ►






