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Başkan Zeytinoğlu: Döviz kurları ihracatı destekleyecek seviye-
de kalmalı
Bakan Varank: 2019’da sanayici, girişimci ve araştırmacılara 5.6 
milyar liralık destek bütçesi kullandıracağız
İnovasyonda Kadın 4. Girişimcilik Kampına Katılmaya Hak Kaza-
nan Projeler Açıklandı
Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan’dan İhracat Desteği Müjdesi
Türkiye’de ilk defa bir OSB’de “Sanayide Dijital Dönüşüm Zirvesi 
ve Sergisi” gerçekleşti
KGF İhracatçılara destek vermeye devam ediyor
Otomotiv 13’üncü kez ihracat şampiyonu
KOBİ’ler Değer Kredisi Destek Paketinden olumlu etkilenecek
İZAYDAŞ’tan Ulusal Meslek Standardı
TÜPRAŞ’ın karşı çıktığı yasa değişikliği TBMM Komisyonundan 
geçti
Fatih Haldız: “2019 yılında konutta arz ve talebin dengeye otura-
cağını düşünüyorum.”
Haluk Kayabaşı: “2019’da Ar-Ge yatırımlarını artırarak daha 
rekabetçi bir konuma ulaşırız
Muhammet Saraç: “2019 bizim için ‘gerçekçi iyimserlik’ yılıdır.”
Orhun Turfanda: “2019’da da sektöre öncülük etmeye devam 
edeceğiz.”
Ünal Soysal: “2019 2018’den kötü geçecek”
İnşaat sektöründe geniş kapsamlı bir planlamaya ihtiyaç var
Mühendisler emekli olmaz!.. projesi başlatıldı
Kocaeli Sanayi Odası “Aralık” ayı Meclis toplantısı yapıldı
Türkiye, 2018 Yılında 1,5 Milyon Araç Üretti!
Polisan’da yeni dönem hedefi, global marka olmak...
Savunma sanayinde 10 ar-ge projesinin sözleşmeleri imzalandı
2018 İsraf Raporu açıklandı 
GOSB’dan haberler
Marka, Ulusal Ajans’ın seçtiği 27 proje arasına giren InnoHabitS 
projesini tanıttı
Vali Hüseyin Aksoy İzmit Nuh Çimento Eğitim Kampüsü’nün 
inşaat alanında incelemelerde bulundu
Tekno-Baklava Geliştirilecek
Ulaştırma ve lojistik koordinasyon toplantısı TOBB’da gerçek-
leştirildi
Gıda ve içecek sektörü gıdada bilgi kirliliğini tartıştı
Bakan Kurum: Plastik poşetler çevreci sloganlar taşıyacak
Ufuk2020 Başarılı Kuruluşlar İstişare Toplantısı Yapıldı
“Arabuluculuk Türkiye’de de alternatif uyuşmazlık yolları ara-
sında en fazla uygulama alanı bulan barışçıl bir çözüm yönte-
midir”
KOBİ’ler için yeni enstrüman Devlet destekli alacak sigortası
Kocaeli Sanayi Odası eğitimde ‘Bilgili Kültür Okulları’ ile protokol 
imzaladı
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KSO Yönetim Kurulu Başkanı Ayhan 
Zeytinoğlu, Türkiye’nin 2018’de 
ihracatta bir başarı hikayesi yaz-

dığını, bunun sürekliliğin sağlanması 
için asgaride döviz kurlarının ihracatı 
destekleyecek seviyede kalmasının bir 
politika olması gerektiğini vurguladı. 

Enflasyon nedeniyle sanayicinin 
üretim maliyetlerinin artmasının ve di-
ğer yandan iç piyasadaki durgunluğun 
negatif etkenler olarak devrede olması-
na karşın, kurların da etkisiyle ihracatın 
cazibesini sürdürdüğüne dikkat çeken 
Ayhan Zeytinoğlu, ekonominin ısınması 
ve büyümesinde ihracatın bir faktör 
olarak devrede olabileceğini söyledi. 

Ekonomide kısa dönemde büyük 
dönüşümler beklenmesinin doğru ol-
madığına işaret eden Ayhan Zeytinoğlu, 
ekonominin dengelenmesi ve topar-
lanması sürecinde, üretimi de artırmayı 
sağlayabilecek, aynı zamanda sanayi-
ciye moral verecek bir ihracat trendinin 
2019’da manivela olarak kullanılabile-
ceğine dikkat çekti. 

KSO Yönetim Kurulu Başkanı Ayhan 
Zeytinoğlu sanayicilerin önümüzdeki 
süreçte ekonomiye odaklanılarak köklü 
adımlar atılmasını beklediklerini vurgu-
layarak 2004 ve 2005 yıllarında olduğu 
gibi Türkiye’ye yabancı sermayenin 
çekildiği altyapı ve mevzuat ikliminin 
sağlanacağına inandığını söyledi. 

Başkan Zeytinoğlu bu amaçla ihra-
catta rekorların sürdürülebilir olması 
için ihracatı döviz çıpası ile yukarda tut-
mak gerektiğini, bu nedenle de ‘değerli 
TL’ ye yol açmamak gerektiğini söyledi. 

Başkan Zeytinoğlu makroekonomik 
gelişmelere ilişkin olarak da bir dizi 
değerlendirmede bulundu:

-İHRACATTA REKOR
Aralık ayında;  ihracat yüzde 0.5 

artışla 13.9 milyar dolara çıktı. İthalat 
ise yüzde 23.2 azalarak 16.6 milyar 
dolara geriledi. Dış ticaret açığı yüzde 
71.1 düşüşle 2.7 milyar dolara geriledi. 
Yılın tamamında ihracat yüzde 7.1 artış-
la 168.1 milyar dolara çıkarken ithalat 
yüzde 4.6 düşüşle 223.1 milyar dolara 
geriledi. Dış ticaret açığı yüzde 28.4 
düşerek 55 milyar dolara gerilerken, 
ihracatın ithalatı karşılama oranı ise 
yüzde 67.1’den yüzde 71.1’e çıktı.

-15 MİLYAR DOLARIN ALTINA 
DÜŞMEYELİM

Türkiye rekor seviyede ihracat 
ihracat gerçekleştirdi. 2019’da da aylık 
bazda 15 milyar dolar üstü seviyelerde 
ihracat temenni ediyoruz.  

Ülkemizin kalkınmasında ihracat en 
önemli unsur olmaya devam ediyor. 
Bu nedenle döviz kurunun belirli bir 
seviyede tutularak ihracat ile büyüme-
nin önünü açmamız gerek. Döviz kuru 
mutlaka ihracatı destekler nitelikte 
tutulmalı. 

-KOCAELİ İHRACAT ARTIŞI 
ORTALAMANIN ÜZERİNDE

2018 yılında Kocaeli’de ihracat artış 
oranı Türkiye genelinin çok üzerinde. 
Türkiye genelinde İstanbul’dan sonra 
en yüksek ihracat yapan il olduk. İhra-

Döviz kurları ihracatı destekleyecek 
seviyede kalmalı

KSO Yönetim Kurulu Başkanı Zeytinoğlu 

“İhracattaki başarı öyküsünü sürdürmeliyiz” dedi.

[Başkan’dan mektup ►
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cat şampiyonu yine otomotiv sanayi oldu. Kocaeli otomotiv 
ve yan sanayi 2017’ye göre ihracatını yüzde 19 arttırdı. Top-
lam ilimiz ihracatındaki payı yüzde 45 oldu. İkinci sırada yer 
alan kimya sanayinin payı ise yüzde 26 oldu. İhracata katkı 
veren tüm firmalarımızı kutluyorum.

-ÜFE HIZLI GERİLİYOR
Enflasyon verilerine baktığımızda Aralık ayında; TÜFE  

aylık yüzde 0.40 artışla yıllık yüzde 20,30 olarak gerçekleş-
ti. ÜFE ise aylık yüzde 2.22 artışla yıllık yüzde 33,64 olarak 
gerçekleşti.

Enflasyondaki mevcut yüksek seviyeler döviz kurların-
daki artışın yansıması. Bizi asıl etkileyen üretim maliyetle-
rinin yüksekliği.

Döviz kurlarının gevşemesi ve enerjiden kaynaklanan 
iyileşmenin etkisiyle ÜFE’de iki aydır hızlı gerileme görü-
yoruz. Aralık ayında ÜFE’deki yüzde 2,22’lik gerilemede, 
enerji maliyetlerindeki yüzde 8,91’lik düşüşün etkisi dikkat 
çekiyor.

-CARİ AÇIK 30 MİLYAR DOLARIN ALTINA İNEBİLİR
Cari açık kasım ayı itibariyle yıllık bazda 33.9 milyar do-

lara geriledi. Yıllık cari açıkta gerilemenin devam edeceğini 
bekliyoruz. 2018 yılını 30 milyar dolar altında cari açıkla 
kapatabileceğimizi düşünüyoruz.

-SANAYİ ÜRETİMİ VE İÇ TALEP DÜŞÜŞÜ
Kasım ayı itibariyle sanayi üretim endeksi aylık yüzde 

0.3, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 6.5’luk geriledi. 
Sanayi üretim endeksi ihracatımızdaki olumlu gelişmelere 
rağmen iç talepteki azalmaya bağlı, iç pazardaki durgunluk 
nedeniyle maalesef hem aylık hem yıllık bazda geriledi.” 
dedi.

Sanayi üretim endeksi verilerinin detaylarına baktığı-
mızda üretimdeki daralmada imalat sanayinin yanında ara 
malları ve yatırım eğilimini yansıtan sermaye mallarındaki 
belirgin gerileme dikkat çekiyor.

-İŞSİZLİK YİNE BÜYÜK SORUN
İşsizlik maalesef hala en önemli sorunlarımızdan biri.
Asgari ücrette gerçekleşen enflasyon üzerindeki artışın 

firmalara oluşturduğu maliyet, mevsimsel olarak da yük-
selişe geçen işsizlik oranını daha da artmasından endişe 
duymuştuk.

Ancak son dönemde istihdama yönelik teşvikler uygu-
lamaya konuldu. 

Bu kapsamda; 
*Bölgesel istihdam teşvikini bir yıl daha uzatıldı.
*51 il ve 2 ilçede işverenlere sağlanan 6 puanlık SGK 

teşviki 2019’da da devam. 
*Asgari ücret desteği 12 ay devam edecek.
*Ar-Ge, tasarım ve destek personeli ile ücreti gelir ver-

gisinden muaf olan çalışanın ücretleri üzerinden hesapla-
nan sigorta primi işveren 
hissesinin yarısı devlet 
tarafından ödenecek. 
(2023’e kadar sürecek.)

*Kadın, genç ve engelli 
istihdamındaki teşvik süresi 12 
aydan 18 aya çıka-
rıldı.

*İşsiz olan kişileri 
istihdam eden özel 
sektör işverenlerin pri-

me esas kazanç üst sınırına kadarki sosyal güvenlik primi 
işveren payları İşsizlik Sigortası Fonu’ndan karşılanacak. 

*2019 ve 2020 yıllarında ilk defa işe alınacakların as-
gari ücret üzerinden tüm sigorta ve vergi giderlerini devlet 
üstlenecek.

*Çok tehlikeli sınıfta yer alan, 10’dan fazla çalışanı 
bulunan ve son 3 yıl içerisinde ölümlü ve sürekli iş göre-
mezlikle sonuçlanan iş kazası bulunmayan işyerlerinde, 
çalışanların işsizlik sigortası işveren payı, 3 yıl süreyle 
yüzde 1 olarak alınacak.

*Sigorta prim teşviki uygulaması önümüzdeki yıl 500 
ve üzeri sigortalı çalıştıran işyerleri için 3 puan, 500’ün 
altında sigortalı çalıştıran işyerleri için 5 puan olarak uy-
gulanacak. 

Çalışma hayatında yapılan teşviklerin, iş hayatına 
katkı sunarak işsizlik artışının önünde engel olmasını ümit 
ediyoruz.

-YENİ TEŞVİKLER 
Ayrıca Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak KOBİ’ler 

için hazırlanan yeni kredi paketini açıkladı:
Bu kapsamda; 
*KOBİ Değer Kredisi Projemize 13 bankamız katılıyor.
*Yıllık cirosu 25 milyon TL’nin altında olan mikro ve kü-

çük ölçekli KOBİ’lere yönelik finansman imkanı sağlanacak.
*İmalat ve ihracat sektöründeki firmalara 1 milyon lira, 

diğer sektörlere ise 500 bin lira kredi verilecek.
*Paketin tutarı 20 milyar lira. 40 bin işletmeye kredi 

verilecek
*Kredi; 6 ay anapara 

ödemesiz, toplam 36 ay 
vadeli ve aylık 1,54 faiz 
oranlı olacak.

*KOBİ Değer Kredisi, 
bankaların inisiyatifiyle 
uygulanıyor. Hazine’ye 
etkisi olmayacak.

Son olarak Ticaret 
Bakanımız Ruhsar Pek-
can da ihracatçıya verile-
cek teşviği açıkladı: Bu 
çerçevede

*2019’da ihra-
catçılarımıza 3 
milyar 104 milyon 
liralık destek 
verilecek.
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Bakan Varank: 2019’da sanayici, girişimci 
ve araştırmacılara 5.6 milyar liralık 

destek bütçesi kullandıracağız

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, 2019’da 
sanayici, girişimci ve araştırmacı-
lara bütüncül bir model ile 5 koldan 

destek sağlayacak. Cumhurbaşkanlığı 
Hükümet Sistemine geçilmesiyle birlikte 
yeniden yapılandırılan bakanlık, TÜBİTAK, 
KOSGEB, Kalkınma Ajansları ve Bölge Kal-
kınma İdareleri ile birlikte toplamda 5.6 
milyar TL destek verecek. 

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Musta-
fa Varank, “Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 
olarak yeni yılda tüm imkanlarımızla sa-
nayici, girişimci ve araştırmacıların yanın-
da olmaya devam edeceğiz. Biliyorsunuz 
yeni dönemde yatırım teşvikleri, kalkınma 
ajansları ve bölge kalkınma idarelerini 
bünyemize kattık. Böylelikle, sunduğumuz 
tüm destekleri daha bütüncül ele alabili-
yoruz. İlgili kuruluşlarımızla birlikte ba-
kanlığımızın 2019 yılı destek bütçesi öde-
neği 5 milyar 600 milyon TL’dir. Ülkemize 
hayırlı olsun.”  dedi.

SİSTEME UYUM
Yeni hükümet sistemiyle birlikte bazı 

bakanlıklar kapatılırken, bazıları da birleşti-

ril-
di. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı da yeni 
sisteme uyum sağlamak amacıyla yeniden 
yapılandırıldı. Bu çerçevede, daha önce 
başka bakanlıkların uhdesinde bulunan 
kurum ve kuruluşlar, Sanayi ve Teknoloji 
Bakanlığı’nda toplandı.

YENİ BAKIŞ AÇISI
Bu yeni durum, üretim yapan, yeni bir 

fikri olan, sanayi ve teknoloji alanında bi-
limsel çalışmalar yürüten kişilere verile-
cek desteklerin bütüncül bir model içeri-
sinde değerlendirilmesini sağladı. Bu yeni 
bakış açısı, bakanlığın 2019 yılı destekleri-
ne yansıdı.

2019 yılı destekleriyle ilgili açıklamada 
bulunan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mus-
tafa Varank, “Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 
olarak yeni yılda tüm imkanlarımızla sa-
nayici, girişimci ve araştırmacının yanın-
da olmaya devam edeceğiz. Biliyorsunuz 
yeni dönemde yatırım teşvikleri, kalkınma 
ajansları ve bölge kalkınma idarelerini 
bünyemize kattık. Böylelikle, sunduğumuz 
tüm destekleri daha bütüncül ele alabili-

yoruz. Üretim öncülüğünde büyümek için; 
tüm birimlerimizle sahada daha fazla ve 
aktif rol alıyor, varsa sorunları yerinde 
tespit ediyoruz. İlgili kuruluşlarımızla bir-
likte bakanlığımızın 2019 yılı destek büt-
çesi ödeneği 5 milyar 600 milyon TL’dir. 
Ülkemize hayırlı olsun.”  dedi.

Bakan Varank, yeni yılda 5 koldan veri-
lecek destekleri şöyle sıraladı:

SANAYI VE TEKNOLOJI BAKANLIĞI’NIN 
2019 DESTEK BÜTÇESI: 
Bakanlığın 2019’da destek bütçesi ödene-
ği 2 milyar 447 milyon 661 bin lira olarak 
belirlendi. Bu bütçe, şu şekilde kullandırı-
lacak.

Teknolojik Ürün Yatırım Destek Progra-
mı 24 milyon 749 bin TL,

Teknolojik Ürün Tanıtım ve Pazarlama 
Destek Programı, 6 milyon 187 bin TL,

Rekabet Öncesi İşbirliği Projeleri 27 
milyon 224 bin TL,

Temel Bilimler Destek Programı, 12 mil-
yon 374 bin TL,

Tasarım Tescil Destek ProgramIarı, 619 
bin TL,

Teknoloji Geliştirme Bölgeleri, 90 mil-
yon TL,

Araştırma Altyapıları, 98 milyon TL,
Cazibe Merkezleri, 110 milyon 356 bin 

TL,
Kalkınma Ajansları, 400 milyon TL,
Bölge Kalkınma İdareleri, 320 milyon 

TL,
Sosyal Destek Programı (SODES) 166 

milyon 23 bin TL,
Faiz Desteği 348 milyon 869 bin TL,
Sigorta Prim Desteği, 581 milyon 500 

bin TL,
IPA Kapsamında Yapılan Destekler, 50 

milyon 186 bin TL,
Kümelenme Destek Programı, 20 mil-

yon 500 bin TL,
OSB’lerde Bedelsiz Arsa Tahsisi, 3 mil-

•

•

•

•

•

•

•
•

•
•

•

•
•

•

•

•

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, “Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı olarak yeni yılda tüm 
imkanlarımızla sanayici, girişimci ve araştırmacıların yanında olmaya devam edeceğiz. Biliyorsunuz yeni 
dönemde yatırım teşvikleri, kalkınma ajansları ve bölge kalkınma idarelerini bünyemize kattık. Böylelikle, 
sunduğumuz tüm destekleri daha bütüncül ele alabiliyoruz. İlgili kuruluşlarımızla birlikte bakanlığımızın 

2019 yılı destek bütçesi ödeneği 5 milyar 600 milyon TL’dir. Ülkemize hayırlı olsun.”  dedi.

[teşvik ►
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yon TL,
Organize Sanayi Bölgeleri ve Sanayi Si-

teleri (Kredi), Endüstri Bölgeleri, 188 mil-
yon 74 bin TL.

TÜBİTAK’IN 2019 YILI DESTEK BÜTÇESI: 
TÜBİTAK bünyesinde verilen destekler 
için 2019 yılında 1 milyar 263 milyon 792 
bin TL ödenek öngörülüyor. 2019 yılı des-
tek bütçesinin ana başlıkları şöyle:

Türkiye Araştırma Alanı (TARAL) prog-
ramları; Bilim İnsanı Yetiştirme ve Ge-
liştirme Programı, Sanayi Ar-Ge Destek 
Programı, Bilim ve Teknoloji Farkındalığını 
Artırma Programı, Akademik ve Uygula-
malı Ar-Ge Destek Programı, Savunma ve 
Uzay Ar-Ge Destek Programı, Kamu Ar-Ge 
Destek Programı, UİDB AB Proje Ödül Des-
tek Programından oluşuyor. Bu program-
lar için toplam 1 milyar 63 milyon 195 bin 
TL ayrıldı.

Bilim İnsanı Destek Programları burs-
ları, 177 milyon 680 bin, Uluslararası Bi-
limsel Yayın Teşvikleri, 21 milyon 172 bin, 
ARDEB Proje Performans Ödülü olarak bir 
milyon 745 bin TL destek bütçesini kulla-
nacak.

KOSGEB’IN 2019 YILI DESTEK BÜTÇESİ: 
KOSGEB tarafından 2019 yılında 
KOBİ’lere 1 milyar 892 milyon TL destek 
sağlanacak. 2019 yılı için tahsis edilen 
destek bütçesi; başta Stratejik Ürün, 
KOBİ Teknolojik Ürün Yatırım, KOBİ 
Gelişim ve Girişimciliği Geliştirme Destek 
Programları olmak üzere diğer destek 
programları kapsamında ağırlıklı olarak 
proje odaklı destekler aracılığıyla KOBİ 
ve girişimcilere aktarılacak. Ayrıca Kredi 
Finansman Desteği ile de KOBİ’lerin 
finansman giderleri karşılanmaya devam 
edilecek. KOSGEB, piyasa şartları ve 
gelişmeler çerçevesinde 2019 yılında 
da ihtiyaç halinde gerekli revizyonları 
yapmak üzere aktif piyasa gözetimini 
sürdürecek.

 
KALKINMA AJANSLARININ 2019 YILI 
BÜTÇESI: Kalkınma ajanslarına 2019 yılı 
için tahsis edilen bütçe payı ise yaklaşık 
400 milyon TL olarak belirlendi. Bu bütçe 
ile il düzeyinde faaliyet gösteren yatırım 
destek ofisleri, yatırımcılara yerinde 
danışmanlık hizmeti sağlayacak.

BÖLGE KALKINMA İDARELERİNİN 2019 
BÜTÇESİ: 2019 yılında GAP, DAP, DOKAP 
ve KOP bölge kalkınma idaresi başkan-
lıklarına toplam 320 milyon TL kaynak 
aktarılacak. Görece az gelişmiş bölgelere 
yönelik olarak uygulanan Cazibe Merkez-
lerini Destekleme Programına bugüne 
kadar yaklaşık 427 milyon TL kaynak 
kullandırıldı. Programın 2019 bütçesi de 
yaklaşık 110 milyon TL olacak.

•

•

•

Kadın ve Demokrasi Derneği 
(KADEM) ve TÜBİTAK Marmara 
Teknokent (MARTEK) iş birliği ile 

düzenlenen İnovasyonda Kadın Projesi 
4. Girişimcilik Kampına katılmaya hak 
kazanan projeler açıklandı.

İnovasyonda Kadın Projesi, kadın 
girişimcilerin; bilim, teknoloji ve yenilik 
içeren projelerini geliştirerek nitelikli 
istihdam oluşturma potansiyeli yüksek 
teşebbüslere dönüştürebilmeleri ve 
kadınların girişimcilik yeteneklerinin 
artırılması hedefiyle hayata geçirildi.

21 Aralık’ta sona eren başvuru 
sürecinin ardından TÜBİTAK Mar-
mara Teknokent (MARTEK) hakemleri 
projeleri; Ar-Ge, bilim, teknoloji ve 
inovasyon odaklı olmasına dikkat 
ederek değerlendirdi. Değerlendirme 
sonucunda belirlenen ve finale 
kalan 30 projenin sahibi kadın 
girişimciler; 20-27 Ocak 2019 tarihleri 
arasında yedi gün sürecek girişimcilik 
kampında eğitim alacak. Kampta 
kadın girişimcilere; akademisyenler 
tarafından girişimcilik, pazarlama ve 
ticarileştirme alanlarında eğitim alarak 
tecrübe paylaşımı ve uygulamalar 
yapacak. Katılımcılar kamp süresince 
fikirlerini nasıl geliştirebilecekleri, sek-
törde kendilerine nasıl yer bulacakları 
ile ilgili de tecrübe edinme şansı 
yakalayacak. Kamp sonunda seçilecek 
en iyi 5 proje; gerekli şartlar sağlandığı 
takdirde 25.000 TL ilave destekle ödül-
lendirilecek. Ayrıca, TÜBİTAK Marmara 
Teknokent Kuluçka Merkezinde de ilk 
bir yıl ücretsiz yer tahsis edilecek.

Bir fikrim var” diyerek bu yıl 
gerçekleştirilecek olan İnovasyonda 
Kadın 4. Girişimcilik Kampı’na proje-
leriyle başvuran 275 kadın girişimci 
arasından seçilerek kampa katılmaya 
hak kazanan kadın girişimciler;

Aydanur Aydın
Bengisu Dönmez
Burcu Banu Ateş
Burcu Duluklu
Duygu Sezgin
Ebru İbar
Ece Z. Kalyoncuoglu
Elif Elmas
Elif Esen
Elif Yazıcı
Elif Yazıcı
Emine Nur Uyumaz
Esen Doğan
Fatma Ertürk
Firdevs Ceylan
Gizem Güvel
Gülşah Çifçi
Handenur Tomaşoğlu
Melike Bölen
Muzaffer Sena Sümer
Nazlı Nazlı
Nurcan Gökkaya
Özlem Yüksel Türk
Pelin İlbaş
Şeyma Nur Kirmiç
Şeyma Şereflioğlu
Tuğba Cici
Tuğba Kul Köprülü
Tuğba Ulutaş
Zeynep Özdemir

İnovasyonda Kadın 4. Girişimcilik Kampına 
Katılmaya Hak Kazanan Projeler Açıklandı
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Bakan Pekcan: “2019’da değişen ve gelişen ihracat portföyümüze uygun olacak 
şekilde ihracatçılarımıza 3 milyar 104 milyon liralık destek vereceğiz”

2018 yılında küresel üretim, büyüme 
ve ihracat üzerinde görülen olum-
suzluklar,  küresel ticaret savaşla-

rı, Avrupa ekonomisindeki yavaşlama ve 
artan jeopolitik risklere rağmen Türkiye, 
2018 yılında Cumhuriyet tarihinin rekoronu 
daha önceki rekorun 10,5 milyar dolar üze-
rine çıkarak kırmış ve 168,1 milyar dolarlık 
ihracata ulaşmıştır. İhracat hedeflerimize 
ulaşmak, aynı zamanda ihracat artışını ya-
pısal ve sürdürülebilir şekilde uzun döneme 
yaymak için, önümüzdeki dönemde yeni ve 
doğru politikalar geliştirmek, alternatif pa-
zarlara ve yeni nesil teknolojilere odaklan-
mak gerekmektedir.

Bu çerçevede, Ticaret Bakanlığı olarak 
tüm ihracat desteklerimizi Türkiye’nin ih-
racat potansiyeline doğrudan katkı sağla-
yacak alanları geliştirmek üzere tasarladık. 
Bugüne kadar olduğu gibi, yeni dönemde de 
öncelikli olarak küresel alanda ihraç ürün-
lerimizde teknolojiye, tasarıma, markalaş-
maya ve pazarlamaya yatırım yapan firma-
larımızın en büyük destekçisi olacağız.

Bakanlığımızca sunulan mal ihracatına 
yönelik devlet yardımlarımız gerek nitelik 
gerek nicelik olarak sürekli iyileştirilirken, 
KOBİ’ler başta olmak üzere her ölçekte 
firmamızdan artan talep görmektedir. Bu 

doğrultuda, 2018 yılında toplam 12.255 fir-
mamıza destek sağladık. 2019’da değişen 
ve gelişen ihracat portföyümüze uygun 
olacak şekilde ihracatçılarımıza 3 milyar 
104 milyon liralık destek vereceğiz. Bu şe-
kilde ihracatçılarımızın son dönemdeki 
güçlü performansını taçlandırmış bulunu-
yoruz.

Yeni Ekonomi Programında da ilan edil-
diği gibi, önümüzdeki 3 yıllık dönemde kamu 
kaynaklarımızın öncelikli olarak ihracatı ar-
tıracak, teknolojik ürün üretimi sağlayacak, 
cari açığı azaltacak yatırımlara kanalize 
edilecek olması, ihracat odaklı politikalara 
verilen önemin en büyük göstergesidir.

İnanıyoruz ki 2019 yılındaki ciddi kaynak 
artışı ile beraber ihracatçımızın faydasına 
sunulan bu destekler, daha yüksek katma 
değerli ihracatı teşvik ederek ihracatımıza 
yeni bir ivme kazandıracaktır.

En büyük pay teknoloji, markalaşma ve 
tasarıma

Destek programlarımız içerisinde, ihra-
cata yeni başlayacak olan girişimcimizden 
pazar faaliyetlerini artırmak isteyen ihra-
catçımıza ve artık dünya markası olmaya 
namzet firmalarımıza kadar her ölçekte fir-
manın kendisine özgü ihtiyaçlarına hızlı ve 

kolay cevap bulması mümkündür.
Bu vizyon ile ihracatımızın yüksek katma 

değerli dönüşümünü sağlamada en önemli 
önceliğimiz olan teknoloji, markalaşma ve 
tasarıma yönelik 2018 yılında verilen top-
lam 861 milyon liralık destek tutarı, destek 
bütçemizden en büyük payı almıştır.

2018 yılında yaklaşık 600 firmanın tek-
noloji, tasarım ve markalaşma faaliyetleri 
desteklenmiş olup, yeni dönemde daha 
fazla markamızı, yerli ve milli teknolojimizi 
dünya pazarlarına taşımak, her sektörden 
daha fazla sayıda firmamızın tasarım ve 
ürün geliştirme kapasitelerini artırmak için 
destek sağlamaya devam edeceğiz.

Fuar ve TTM’lere sağlanan destekler
İhracatımızın ürün ve ülke bazında ge-

liştirilmesine yönelik firmalar tarafından en 
çok kullanılan desteklerimizden olan fuar 
destekleri için 2018 yılında 8.700’ü aşkın 
firmamıza toplam 520 milyon liralık kaynak 
sağlanmıştır. Başta yurtdışında düzenlenen 
gerek bireysel gerekse milli katılımlı fuarlar 
olmak üzere firmalarımızın fuar katılımları 
yeni dönemde en etkin şekilde teşvik edile-
cek, ulaşım ve nakliye dahil ihracatçılarımı-
zın harcamaları desteklenecektir.

Yurtdışı pazarlara nüfuz etme ve bu pa-

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan’dan İhracat 
Desteği Müjdesi

[teşvik ►
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zarlarda dağıtım kanalları ağımızın güçlen-
dirilmesi amacına yönelik olarak, Türkiye’de 
üretilen ürünün ihraç pazarlarındaki reklam 
ve marka tescil giderlerinin, ihracatçıları-
mızın yurtdışında münferit olarak açacak-
ları ofis, mağaza ve depoların kira masra-
fının yanı sıra, yurtdışı pazarlarda ihtiyaç 
duydukları ofis, depo, danışmanlık gibi pek 
çok unsuru toplu olarak kullanabilecekleri 
Türkiye Ticaret Merkezlerimiz için 2018 yı-
lında 120 milyon liralık kaynak aktarılmış ve 
bu destek programlarından toplamda 743 
firma yararlanmıştır.

İhracatımızın ürün ve ülke bazında ge-
liştirilmesi amacına yönelik olarak, ihra-
catçılarımızın yeni pazarlar ve potansiyel 
müşteriler keşfetmelerini sağlayan pazar 
araştırmalarına, yurtdışındaki şirketlerle 
buluşmalarını sağlayan ticaret ve alım he-
yetlerine, yurtdışı pazarlarda önde gelen 
e-Ticaret sitesi üyeliklerine, aynı zamanda 
yurtdışında şirket satın almak üzere ihtiyaç 
duydukları analizlere ve ileri teknolojiye 
sahip yurtdışı şirket alımında finansman 
giderlerine destek veriyoruz. 2018 yılında 
bu alanlarda 80 milyon lira bütçe tahsis 
edilmiş ve 2000 civarında firmamız destek 
kapsamına alınmıştır.

Diğer taraftan, ihracat yaparken firma-
larımızın almak zorunda oldukları belgele-
rin yanı sıra ihracat yaparken kendilerine 
avantaj sağlayacak belgeler için yapacak-
ları harcamalarına destek sağlamaya de-
vam ediyoruz. Ayrıca, firmalarımızın ihraç 
ürünlerini yurtdışındaki küresel ölçekte 
alıcılara pazarlamaya yönelik maksimum 
2 senelik projelerine destek veriyoruz, 2018 
yılında bu alanlardaki 40 milyon lira des-
tekten 856 firma faydalanmıştır.

Bunlara ilave olarak, başta KOBİ’lerimizin 
uluslararası rekabetçiliğini artırmak ve bu 
yolla sürdürülebilir ihracat artışı sağlamak 
üzere, firmalarımızın sektör paydaşları ile 
kümelenme anlayışı çerçevesinde bir işbir-
liği kuruluşu vasıtasıyla 5 yıl süreyle yürü-
tecekleri UR-GE projelerini desteklemeye 
devam ediyoruz. UR-GE desteklerimiz için 
2018 yılında 192 aktif proje kapsamında 92 
işbirliği kuruluşuna toplam 40 milyon lira-
lık kaynak sağlanmıştır.

Hedefimiz ihracatçılarımızı yüksek 
teknolojili ve katma değerli ürünler ihraç 
etmeye yönlendirmek

Tüm bu destek programlarımızın nihai 
hedefi; ihracatçılarımızı yüksek teknolojili 
ve katma değerli ürünler ihraç etmeye yön-
lendirmektir. KOBİ düzeyinden başlayıp her 
seviyedeki ihracatçımıza bu yıl sağlamayı 
öngördüğümüz toplam 3 milyar 104 mil-
yon liralık desteğin etkin şekilde kullanıla-
cağına inancımız tamdır. Bu vesileyle 2019 
yılında ihracatçılarımızın faydasına sun-
duğumuz imkanların ülkemize, milletimize 
ve ekonomimize hayırlı ve uğurlu olmasını 
diliyorum.

 

Otomotiv Yan Sanayi İhtisas Organi-
ze Sanayi Bölgesi (TOSB) Inovas-
yon Merkezi koordinatörlüğünde 

Türkiye’de ilk defa bir organize sanayi böl-
gesinde “Sanayide Dijital Dönüşüm Zirvesi 
ve Sergisi’ yapıldı.

TOSB Inovasyon Merkezi koordina-
törlüğünde düzenlenen Sanayide Dijital 
Dönüşüm Zirvesi ve Sergisi’nde açılış ko-
nuşmasını yapan TOSB Yönetim Kurulu 
Başkanı Ömer Burhanoğlu Sanayide diji-
talleşmenin önemine değinerek, “Otomo-
tiv sanayi bütün endüstrilerin önünde tüm 
yenilikleri uygulayan sanayilerin başında 
geliyor. Bizlerde bu oyunculardan bir tane-
si olarak hızlı dönüşüme ayak uydurmaya 
çalışan firmalar olarak dijitalleşmenin arka-
sında kalamayız. Artık yarın dediğimiz şey 
o kadar çabuk geliyor ki, biz bugün yarını 
konuşmak zorundayız. O açıdan da dijital 
dönüşüm bizler için çok kıymetli” diye ko-
nuştu.

Endüstri 4.0 hareketinin aşırı otomas-
yon sistemiyle kalifiye eleman üzerine ku-
rulduğundan ucuz işçilikten bahsetmenin 
mümkün olmadığını belirten Burhanoğlu, 
“Endüstri 4.0 ile ucuz iş gücü artık tarih 
oldu. Çünkü inovasyon ve baş dödüren bir 
hızla üretim hayatının içine giren teknoloji, 
üretimde hata payını en aza indirdiğinden, 
bu yeni teknolojileri işletmek de daha kalifi-
ye iş gücüne olan ihtiyacı daha da artırıyor. 
Bu nedenle, ucuz iş gücü artık hayal. İleride 
ucuz işçilikten hatta klasik mühendislikten 
bile bahsetmek mümkün olmayacak. Bu 
sebeple üretimde dijital dönüşüm bizim 
için artık olmazsa olmaz bir durumda” diye 
konuştu.

 “Bu zirve ve sergi bir başlangıç”
Türkiye’de ilk defa bir organize sana-

yi bölgesinde dijital dönüşüm zirvesi ve 

sergisinin gerçekleştiğini vurgulayan Bur-
hanoğlu, bugün bir sergi ve zirve ile baş-
ladıklarını ama hedeflerinin kalıcı ofisler ve 
kalıcı yerler olduğunu belirterek gerçekle-
şen zirve ve serginin bir başlangıç olduğu-
nu dile getirdi.

Dijital çözüm örneklerinin yatırımcılarla 
buluştuğu sergide Kirpidoc, Innocentrum, 
Threaddinmotion, Proente Otomosyan, 
Togitek, Devecitech-Enlil, Pitcher, GET Elek-
trikli Araçlar by Getratron, Simularge, Next-
horizons, Novosim, Createchnic, ETOM 
Teknoloji ve ArGe, HangaarLab, Infotron,  
Patika Robotics, Triomobil, Formcnc ve 
Doruk Otomasyon gibi bir çok firma ürün-
lerini sergileme fırsatı buldu. Sergi alanı 
açılışından sonra zirvede;Yeni Nesil Taşıyıcı 
Robotlar ve Dijital Dönüşüme Etkisi, Kat-
manlı İmalat Teknolojileri, Kestirimci Bakım 
ve Kestirimci Kalite’nin Üretim Süreçlerin-
de Uygulanması, Üretim Hatlarının Dijital 
Dönüşümünde Simülasyon Uygulamaları, 
Kağıt ve Kutudan, Etkileşimli ve Oyunlaş-
tırılmış İnovasyon Yönetimine, Ticaretin 
İşletim Sistemi, Güvenli ve Kontrollü Dosya 
Paylaşımı, Endüstriyel IoT ile Tasarruf ve Ve-
rimlilik Fırsatları, IoT, AR ve AI uygulamaları 
konuları masaya yatırıldı.

TOSB İnovasyon Merkezi hakkında
T.C. Doğu Marmara Kalkınma Ajansı 

(MARKA) ile 3 Eylül Pazartesi günü imza-
lanan proje ile ilk adımı atılan TOSB İno-
vasyon Merkezi; TOSB’daki firmaların ve 
çalışanların yeni teknolojileri hızlı bir şekil-
de deneyimlemesi adına ortam sunmak, 
başarılı startuplar ile TOSB üyelerini bir ara-
ya getirerek gelişimlerini sağlama ve oto-
motiv sektörüne kazandırmak, sektörde 
ve girişimcilik ekosisteminde ‘akıllı para’nın 
gelişimini sağlamak amacıyla TOSB ‘da ku-
rulmuştur.

Türkiye’de ilk defa bir OSB’de “Sanayide Dijital 
Dönüşüm Zirvesi ve Sergisi” gerçekleşti
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Kredi Garanti Fonu 2018 yılında da 
ihracatçılarımızın finansmana eri-
şiminde en büyük destekçisi olma-

ya devam etti. Sadece 2018 yılında KGF 
hem özkaynaklarından sağladığı destek-
le hem de Hazine kaynaklı destekleriyle 
ihracatçılarımızın 22 Milyar TL’lik Exim-
bank ve banka ihracat kredilerine kefalet 

sağladı.
2018 yılında sağlanan kefalet ile bir-

likte KGF bugüne dek toplam 22 bin 506 
ihracatçıya yaklaşık 47,7 Milyar TL kredi 
kullandırdı. KGF kefaleti ile finansmana 
erişim sağlayan işletmelerimizden yak-
laşık 17 bini KOBİ, kalan 5 bini ise KOBİ dışı 
büyük işletmelerdir. 

KGF kefaleti ile kullandırılan ihra-
cat kredilerinde 1350 işletme, kredisini 
Eximbank aracılığı ile kullanarak 5,9 mil-
yar TL’lik finansmana erişim sağlamıştır.  
Ayrıca Kredi Garanti Fonu hem Eximbank 
kredilerine hem de bankaların ihracat 
kredilerine kefalet vermeye devam et-
mektedir.

KGF İhracatçılara destek vermeye 
devam ediyor

Kredi Garanti Fonu’nu tanıyor musunuz?
KGF NE ZAMAN KURULDU, NE İŞ YAPAR, 
KURULUŞ AMACI NEDİR?

KGF, 14 Temmuz 1993 tarih, 93/4496 sa-
yılı Bakanlar Kurulu Kararı ile kuruluş orga-
nizasyonunu tamamlayıp ilk kefaletini 1994 
yılında vererek faaliyetlerine başlamıştır. 
KGF, kurumsal bir kefalet kuruluşu olarak 
teminat yetersizliği nedeniyle çeşitli kredi 
ve destek imkânlarından yeterince yarar-
lanamayan Küçük ve Orta Büyüklükteki İş-
letmelerin (KOBİ) ve KOBİ dışı işletmelerin, 
“müteselsil kefil” olmak suretiyle krediye 
erişimlerini sağlamaktadır.

KOBİ NEDİR?
Bakanlar Kurulu’nun 30.04.2018 tarih, 

2018/11828 sayılı Karar ve 10.09.2012 ta-
rih, 2012/3834 sayılı Karar ile değiştirilen 
19.10.2005 tarih, 2005/9617 sayılı “Küçük 
ve Orta Büyüklükteki İşletmelerin Tanımı, 
Nitelikleri ve Sınıflandırılması Hakkında Yö-

netmelik” hükümlerinde tanımlanan Küçük 
ve Orta Büyüklükteki İşletmeler ile hukuki 
statüleri ne olursa olsun her türlü iktisadi ve 
ticari faaliyet gösteren işletmelerdir. Genel 
olarak, 250 kişiden az yıllık çalışan istihdam 
eden ve yıllık net satış hasılatı veya mali bi-
lançosundan herhangi biri 125 Milyon TL’yi 
aşmayan işletmeler KOBİ olarak tanımlanır.

KGF BİR DEVLET KURULUŞU MU?
KGF, Türk Ticaret Kanunu’na göre kurul-

muş bir anonim şirkettir. Kamu kuruluşu olan 
ve kamu kuruluşu sayılan ortakları; KOSGEB, 
TOBB, TESK ile Eximbank, Halkbank, Vakıf-
bank, Vakıf Katılım Bankası, Ziraat Bankası 
ve Ziraat Katılım Bankası’dır. Diğer ortakları 
ise; Akbank, Albaraka Türk Katılım Bankası, 
Alternatifbank, Anadolubank, Burgan Bank, 
Denizbank, Fibabanka, Garanti Bankası, 
HSBC, ING Bank, İş Bankası, Kuveyt Türk Ka-
tılım Bankası, Nurol Yatırım Bankası, Odea 

Bank, QNB Finansbank, Şekerbank, Turkland 
Bank, Türk Ekonomi Bankası, Türkiye Finans 
Katılım Bankası, Türkiye Sınai Kalkınma Ban-
kası, Yapı ve Kredi Bankası ile Mesleki Eğitim 
ve Küçük Sanayi Destekleme Vakfı (MEKSA) 
ve Türkiye Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeler, 
Serbest Meslek Mensupları ve Yöneticiler 
Vakfı (TOSYÖV)’dür.

TÜRKİYE’DE KGF BENZERİ KURUM VAR 
MIDIR?

Avrupa’da faaliyet gösteren garanti ku-
ruluşları örneklerinden yararlanılarak ku-
rulan KGF, Türkiye’de KOBİ’lerin ve KOBİ dışı 
işletmelerin finansmana erişimini kolaylaş-
tırmak amacıyla kefalet veren tek kurum-
dur.

KGF KREDİ VERİR Mİ?
KGF bir kefalet kuruluşudur. Faaliyet ko-

nusunda kredi tahsisi hususu yer almamak-

[teşvik ►
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tadır. Ancak işletmeler lehine kefil olmak 
suretiyle Bankalardan kredi kullanımını ko-
laylaştırmaktadır. Aynı zamanda, Bankaların 
kredi riskini paylaşmakta ve daha sağlıklı bir 
teminat yapısına ulaşmalarını sağlamakta-
dır. Kuruluşlardan sağladığı hibe ve fonlara 
dayalı olarak farklı kefalet uygulamalarında 
bulunmaktadır.

KGF HANGİ KREDİLER İÇİN KEFALET VERİR?
Bireysel krediler, tüketici kredileri ve çek 

karnesi kredisi ile şirket kredi kartları hariç, 
işletmelerin ihtiyaç duyduğu işletme ve ya-
tırım finansmanı için her türlü nakdi ve gayri 
nakdi kredilere yönelik kefalet verir. Banka-
ların, ilk defa veya ilave olarak kullandıra-
cakları, yenileyecekleri, yeniden vadelendi-
recekleri veya yapılandıracakları TL ve/veya 
döviz cinsinden nakdi ve gayrinakdî krediler 
ile 6361 sayılı Kanun kapsamında yetkilen-
dirilen finansal kiralama ve yatırıma yönelik 
finansman sağlanması kaydıyla finansman 
şirketleri tarafından sağlanan kaynak için de 
kefalet vermektedir.

KGF KREDİNİN TAMAMINA MI KEFALET 
VERİYOR?

KGF, Bankalar ile risk paylaşımı esası-
na göre çalışmakta, kredi tutarının belli bir 
oranına kadar kefil olabilmektedir. Banka-
larca kullandırılacak kredilerin kefaleti kap-
samında KGF, firmaların kredi değerliliğinin 
tespitinde öncelikli olarak Bankanın görü-
şünü önemsemekte ve kredi riskinin belli 
bir oranda Banka tarafından üstlenilmesini 
esas almaktadır.

Hazine destekli kefaletler özelinde ih-
racatı veya döviz kazandırıcı faaliyeti olan 
firmaların Bankalar aracılığıyla Eximbank’a 
yönelik veya Banka kaynağından kullandırı-
lacak TL/ YP kredilerine yönelik kredi talep-
lerine %100’e kadar kefalet sağlanmaktadır.

KGF’NİN VERDİĞİ KEFALET TÜRLERİ 
NELERDİR?

KGF, sermayesine dayalı olarak verdiği 
özkaynak kefaletlerinin yanı sıra T.C. Hazi-
ne ve Maliye Bakanlığı, Bakü Tiflis Ceyhan 
Petrol Boru Hattı Şti. Türkiye Şubesi (BTC 
Co.), Avrupa Yatırım Fonu (AYF) gibi kurum 
ve kuruluşlardan sağladığı hibe ve fonlara 
dayalı olarak farklı kefalet uygulamalarında 
bulunmaktadır.

DEVLET TARAFINDAN KGF’YE SAĞLANAN 
DESTEK VAR MI?

Kefalet kuruluşları, sunduğu hizmetlerin 
kamusal nitelikli olması nedeniyle, dünya-
daki diğer uygulamalarda da görülebileceği 
üzere devlet tarafından desteklenmektedir. 
Bu bakımdan KGF, damga vergisi, kurumlar 
vergisi ve bazı harçlardan istisna ve muaf 
tutulmuştur. Ayrıca 2008 yılında yaşanan 
global ekonomik krizin KOBİ’ler üzerindeki 
olumsuz etkisinin bertaraf edilebilmesi için, 
2009/15197 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı’yla 
T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından 
KGF’ye sağlanan 1 Milyar TL’lik kaynak da 
önemli bir devlet desteğidir. Söz konusu fon 
27.03.2015 tarih 6637 no’lu “Bazı Kanun ve 
Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişik-

lik Yapılmasına Dair Kanun” ile 2 Milyar TL’ye 
yükseltilmiştir. 2016/9538 sayılı Bakanlar 
Kurulu Kararı ile taahhüt edilen destek tutarı 
2 milyar TL olarak devam edecek şekilde KGF 
tarafından verilebilecek toplam kefalet tu-
tarı 20 milyar TL’ye çıkarılmıştır. 2017/9969 
sayılı “Kredi Garanti Kurumlarına Sağlanan 
Hazine Desteğine İlişkin Kararda Değişiklik 
Yapılmasına Dair Karar” ile T.C. Hazine ve 
Maliye Bakanlığı tarafından taahhüt edilen 
destek tutarı 25 milyar TL’ye yükseltilerek 
KGF tarafından verilebilecek kefalet tutarı 
250 milyar TL’ye çıkarılmıştır.

ESNAF VE SANATKÂRLAR, SERBEST 
MESLEK MENSUPLARI VE ÇİFTÇİLER KGF 
KEFALETİNDEN YARARLANABİLİR Mİ?

KOBİ tanımını haiz olan diğer işletmeler 
gibi esnaf ve sanatkârlar, serbest meslek 
mensupları, tarımsal işletmeler ile çiftçiler 
de KGF kefaletinden yararlanabilmektedir.

KGF KOOPERATİFLERE DE KEFALET DESTEĞİ 
SAĞLIYOR MU?

KGF, inşaat, arsa, yapı kooperatifleri ha-
riç olmak üzere birlikler ve birliklere bağlı 
kooperatiflere de kefalet desteği sağlamak-
tadır.

KGF’YE NASIL BAŞVURULUR? HANGİ 
BANKALARDAN KULLANDIRILAN KREDİLERE 
KEFALET VERİR?

Özkaynak kapsamında verilen kefalet ile 
T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı’ndan sağla-
nan fon kaynaklı kefalet başvuruları arasın-
da farklılık bulunmamaktadır. KGF’nin kefa-
letinden yararlanmak isteyen işletmelerin, 
Kredi Verenlerden kullanacakları krediler 
için KGF’nin ortağı olan Kredi Veren’den her-
hangi birine başvuruda bulunmaları yeterli 
olacaktır. Ayrıca, KGF’ye ortak olan Bankala-
rın hakim ortağı olduğu veya KGF’ye ayrıca 
ortak olan finansal kiralama ve finansman 
şirketlerinden temin edilecek finansman için 
de işletmeler bu kuruluşlardan herhangi bi-
rine başvuruda bulunulabilmektedir.

KEFALET İÇİN KGF NEZDİNDEKİ KREDİ 
DEĞERLİLİĞİ İNCELEMESİ VE TAHSİS 
SÜREÇLERİ NASILDIR?

Kefalet değerlendirme süreçleri aşağı-
daki gibidir:

-Özkaynak Kefaletleri
Risk Paylaşımlı Kefalet (Kredi Verenler 

aracılığı ile);
Portföy Garanti Sistemi (PGS)
Portföy Limit Sistemi (PLS)
Doğrudan Kefalet (Eximbank, KOSGEB, 

TÜBİTAK, TTGV, Bilim Sanayi ve Teknoloji 
Bakanlığı)

 
-Hazine Destekli Kefaletler
Risk Paylaşımlı Kefalet (Kredi Verenler 

aracılığı ile);
Portföy Garanti Sistemi (PGS)
Portföy Limit Sistemi (PLS)
 
Hazine Müsteşarlığı desteği ile verilen 

kefaletlerde KGF bankalardan ayrı bir mali 
istihbarat süreci yürütmemektedir. Ban-
ka üzerinden gelen kefalet taleplerini kredi 

değerliliği bakımından inceleyerek karara 
bağlamaktadır. Buna karşılık sermayesin-
den verdiği özkaynak kefaletlerinde Kredi 
Verenlerden ayrı olarak, uzmanlar ve kredi 
derecelendirme sistemi (KOBİS) vasıtasıyla 
işletmelerin kredi değerliliği araştırılmakta-
dır.

PORTFÖY LİMİT SİSTEMİ (PLS) NEDİR?
Kredi Verenlere KGF’nin tahsis ettiği kre-

di limiti üzerinden,
Hazine Kefalet Sisteminde Kredi Veren-

lerin kredi derecelendirme notlarının KOBİS 
modeli notları ile eşleştirerek ve sağlanan 
kefalet tutarı üzerinden belli bir tazmin üst 
limiti içinde kalmak koşuluyla sağlanan,

Özkaynak kefalet sistemi ise KGF tara-
fından yararlanıcının KOBİS ile kredi değer-
liliğinin tespit edildiği ve tazmin üst limitinin 
uygulanmadığı, kefalet sistemidir.

PORTFÖY GARANTİ SİSTEMİ (PGS) NEDİR?
Kredi Verenlere KGF’nin tahsis ettiği ke-

falet limiti üzerinden, yararlanıcının kredi 
değerliliğine ilişkin KGF tarafından ilave bir 
inceleme yapılmaksızın, Kredi Verenlerin 
içsel derecelendirme notları esas alınarak 
değerlendirildiği ve portföye sağlanan kefa-
let tutarı üzerinden belli bir tazmin üst limiti 
içinde kalmak koşuluyla kefalet sağlanan 
sistemdir.

BİR İŞLETME, HEM KGF ÖZKAYNAĞINDAN 
VERİLEN KEFALETTEN HEM DE T.C. HAZİNE 
VE MALİYE BAKANLIĞI TARAFINDAN 
SAĞLANAN DESTEK KAPSAMINDA VERİLEN 
KEFALETLERDEN YARARLANABİLİR Mİ?

Kredi değerliliğine bağlı olarak bir iş-
letme, hem KGF özkaynağından verilen 
kefaletten hem de T.C. Hazine ve Maliye 
Bakanlığı’ndan sağlanan destek kapsamın-
da verilen kefaletlerden, tanımlanan limitler 
dahilinde ayrı ayrı yararlanabilir.

BİRDEN ÇOK FİRMASI OLAN BİR İŞLETME 
SAHİBİ HER FİRMASI İÇİN KGF’NİN 
LİMİTLERİNDEN AYRI AYRI YARARLANABİLİR 
Mİ?

Bankacılık Kanunu’na göre bir risk gru-
buna dahil firmalar ayrı ayrı kefalet talebin-
de bulunmak koşuluyla kefalet limitinden 
yararlanabilirler. Ancak risk grubuna dahil 
firmaların yararlanabilecekleri toplam kefa-
let sınırlandırılmıştır. Risk grubunun birden 
fazla Kredi Veren’den KGF kefaletiyle kredi 
kullanması mümkün olup KGF kefaleti ile 
kullandırılan kredilerin tamamı risk grubu-
nun kefalet limiti hesaplamalarında dikkate 
alınır.

BANKALAR DIŞINDA KGF’NİN KEFALET 
VERDİĞİ BAŞKA KURUM/KURULUŞ VAR MI?

KOSGEB, TTGV, TÜBİTAK, Bilim Sanayi ve 
Teknoloji Bakanlığı ile kefalet protokolümüz 
bulunmaktadır.

BAŞVURU SÜRECİNDE BANKALAR 
ARASINDA BİR AYRIM YAPILIYOR MU?

KGF tüm Kredi Verenler ile tek tip pro-
tokol imzalamaktadır. Bu nedenle Kredi 
Verenler arasında kefalet uygulamaları ba-
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kımından farklılık bulunmamaktadır. Kredi 
Verenlerden alınan kefalet talepleri, geliş 
tarihlerine göre sırayla işleme alınarak so-
nuçlandırılmaktadır.

KOBİ’LER DOĞRUDAN KGF’YE BAŞVURABİLİR 
Mİ?

KOBİ’ler; TTGV, TÜBİTAK, KOSGEB, Bilim 
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ve Eximbank 
destek ve kredilerine yönelik kefalet talep-
leri için 35 ilde bulunan 40 KGF Şubesine 
doğrudan başvurabilmektedir.

KGF ŞUBESİ OLMAYAN İLLERDE TAHSİS 
SÜRECİ NASIL İŞLİYOR?

KGF Şubesi bulunmayan illerden gelen 
talepler, KGF web sitesinde yer verilen Şube 
sorumluluk alanları doğrultusunda en yakın 
Şubemizce işleme alınmaktadır. İlgili KGF 
Şubesince talep işleme alındıktan sonra 
tahsis süreci aynı şekilde ilerlemektedir.

KGF ŞUBELERİNİN KEFALET ONAY YETKİ 
LİMİTİ VAR MIDIR?

Tüm kefalet talepleri merkezi olarak so-
nuçlandırılmaktadır. Şubelerimizin kefalet 
talebi onay yetkisi bulunmamaktadır.

BİR FİRMANIN KGF KEFALETİ İLE 
ONAYLANMIŞ VE KULLANDIRIMI 
YAPILMIŞ KREDİSİ VAR İSE FARKLI KREDİ 
VERENLERDEN AYNI FİRMA İÇİN GELEN 
KEFALET TALEPLERİ DE ONAYLANIR MI?

Her bir kefalet talebi münferit olarak 
değerlendirilerek sonuçlanmaktadır. Aynı 
firmanın daha önce onaylanmış herhangi bir 
kefalet (Özkaynak veya Hazine kaynaklı) ta-
lebinin bulunması, tüm kefalet taleplerinin 
olumlu sonuçlanacağı anlamına gelmemek-
tedir.

KGF KEFALETİYLE A BANKASINDAN 
KULLANDIRILMAK ÜZERE ONAYLANAN 
KREDİNİN KULLANDIRIMI B BANKASINDAN 
YAPILABİLİR Mİ?

KGF kefaletleri, kefalet başvurusu ya-
pan Kredi Veren ve bu Kredi Veren’deki kredi 
ile bağlantılıdır, birlikte takip edilmektedir. 
Halihazırda onaylanmış bir kefalet talebine 
konu olan bankadan farklı bir Banka kulla-
nılmak istenmesi durumunda, yeni Banka 
üzerinden yeni bir kefalet başvurusu yapıl-
ması gerekmektedir.

RİSKİ SONA EREN KGF KEFALETLİ KREDİNİN 
KAPAMASI İLE İLGİLİ KREDİ VEREN 

TARAFINDAN NE YAPILMALIDIR?
Krediyle ilgili KOBİT üzerinden kredi ka-

patma talebinde bulunulması ve kefaletin 
iptal olduğunu ve hükümsüz kaldığını bildirir 
imzalı Kredi Veren yazısının da zorunlu bel-
geler kısmına eklenerek kapanış işleminin 
başlatılması gereklidir.

KGF KEFALETİ İLE KULLANILAN KREDİLER 
KAPANMADAN ÖNCE BAŞKA BİR KREDİ 
İÇİN AYNI BANKADAN YA DA FARKLI 
BANKALARDAN KEFALET TALEBİNDE 
BULUNULABİLİR Mİ?

Genel limitler çerçevesinde mevcut ke-
falet riskinin kapanmasına gerek olmaksızın 
aynı anda veya farklı zaman dilimlerinde 
birden çok Kredi Veren aracılığıyla KGF’ye 
başvurulabilir.

KGF’YE KEFALET TALEBİNDE BULUNMAK 
İÇİN ALT SINIR VAR MIDIR?

KGF kefaletinde alt sınır bulunmamak-
tadır.

KGF’NİN KEFALET LİMİTLERİNİN BİR ÜST 
SINIRI VAR MI?

KGF’nin kefalet limitleri destek türlerine 
göre değişkenlik göstermektedir.

KGF’nin özkaynaklarından verilen kefa-
letlerde KOBİ başına kefalet üst limiti 3 mil-
yon TL’dir.

TÜBİTAK, Bilim Sanayi ve Teknoloji Ba-
kanlığı, KOSGEB, ve TTGV gibi kuruluşlara hi-
taben düzenlenecek kefalet mektuplarında 
üst limit, KGF özkaynaklarından KOBİ başına 
verilecek kefalet limiti ile sınırlıdır.

Hazine Desteğinden sağlanan fon kap-
samında KOBİ ve İhracatçı KOBİ’ler için aza-
mi 12.000.000 TL, KOBİ dışı ve İhracatçı KOBİ 
dışı yararlanıcılar için azami 200.000.000 TL 
kefalet sağlanabilmektedir.

KGF KEFİL OLDUĞU FİRMALARDAN HER-
HANGİ BİR MASRAF TALEP EDİYOR MU?

Kurum, Özkaynaktan Bankalara verilen 
kefaletlerde KOBİ’den her talep için ayrı ayrı 
400 TL başvuru ücreti ve 250 TL kefalet tah-
sis ücreti tahsil eder.

KGF tarafından KOBİ’den tahsil edilecek 
kefalet komisyon oranları, verilen kefalet 
tutarı üzerinden,

• Taahhüt hizmetlerine yönelik geçici ve 
kesin teminat mektuplarında %1,

• Diğer tüm nakit ve gayrinakit kredilere 
ilişkin kefaletlerde %2 olarak uygulanır.

Kurum, Hazine destekli kaynaklardan 
verdiği kefaletler karşılığı, yararlanıcılardan 

her bir kefalet kullandırımı için bir defaya 
mahsus ve peşin olarak azami % 0,03 (on-
binde üç) komisyon tahsil eder. Başvuru üc-
reti alınmamaktadır.

Banka, Hazine destekli KGF kefaleti 
kapsamında kullandıracakları kredilerden, 
üçüncü kişilere yaptıracakları işlemler (eks-
pertiz, sigorta vb.) için ödeyecekleri masraf-
lar ve KGF’ye ödenecek komisyon (onbinde 
üç) dışında başka bir masraf talep edemez.

Kredilerin vadesinden önce kapatılmış 
olması halinde komisyon iadesi yapılmaz.

KGF BAŞVURU SIRASINDA HANGİ BELGE VE 
BİLGİLERİ TALEP ETMEKTEDİR?

Banka tarafından kredi için istenilen 
belgeler dışında KGF, herhangi bir belge is-
tememektedir. Banka tarafından gönderilen 
kredi dosyasında eksik belge olması halinde 
KGF sadece eksik belgeleri talep etmektedir.

YENİ KURULMUŞ BİR FİRMA KGF 
KEFALETİNE BAŞVURABİLİR Mİ?

KGF’nin kuruluş amaçlarından biri de gi-
rişimciliği geliştirmek ve yapılacak inceleme 
sonucunda olumlu değerlendirilen yeni ku-
rulmuş işletmelerin finansman ihtiyaçlarını 
karşılamaktır.

Yapılan başvurularda işletme için asgari 
faaliyet süresi şartı aranmamaktadır.

KGF’YE BAŞVURULAR NE KADAR SÜREDE 
SONUÇLANIR?

KGF’nin başvuruları değerlendirme sü-
reci aynı gün başlamakla birlikte talebin 
büyüklüğüne ve firmanın bilanço yapısına 
göre sonuçlanması 7 iş gününe kadar uza-
yabilmektedir.

Portföy Garanti Sistemi’nde Banka ta-
rafından evrakların eksiksiz gönderilmesini 
müteakip KGF tarafından en geç 2 iş günü 
içinde sonuçlandırılır.

KGF SADECE PROJELERİ Mİ DESTEKLİYOR? 
İŞLETME SERMAYESİ KREDİLERİNE KEFALET 
VERİYOR MU?

 KGF, hem yatırım bazlı kredilere hem 
de işletme sermayesi nitelikli nakdi ve gayri 
nakdi kredilere kefil olabilmektedir.

VERGİ VE SGK PRİM BORCU OLAN KOBİ’LER 
KGF’YE BAŞVURABİLİR Mİ?

Kredi kefalet değerliliğinin tespitinde 
Vergi ve SGK borcu bakımından farklı kriterler 
gözetilmektedir. Hazine Müsteşarlığı’ndan 
sağlanan fon kapsamında verilen kefa-

31.12.2017 28.12.2018  Değişim 
Tutar 

Değişim 
%

1.647.976 1.959.687 311.711 18,9%

194.930 211.708 16.778 8,6%

11,8% 10,8%

Ortalama Vade 
(Ay)

İŞLETME (*) 36,4
YATIRIM 60,2
GAYRİNAKDİ 29,5

Kullandırım Amacı Sektörler

İHRACAT KREDİLERİ Kullandırılan 
Kefalet Tutar TL

Kredi Garanti Fonu 
Veri Bülteni 

04 Ocak 2019

Risk Gelişimi Pazar Payı

Para Cinsi  -  TL/YP KOBİ-KOBİ Dışı

Ortalamalar İhracat Kredileri

Toplam Kredi Büyüklüğü
( Tüketici Kredileri ve Bireysel Kredi 

Kartları Hariç )

Bankacılık Sektörü

KGF Kefaletli Kredi Risk 
Bakiyesi

46.022.993.356TOPLAM

SEKTÖR İÇİNDE KGF PAYI

ORTALAMALAR Ortalama 
Kefalet Tutarı (TL)

475.303

Kullandırılan 
Kredi Tutar TL

46.210.897.676

Bankacılık Sektörü veri kaynağı BDDK
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letlerde vadesi geçmiş Vergi ve SGK borcu 
olmaması koşulu aranmaktadır. Yararlanı-
cının, kredi kullandırım sırasında en çok 90 
gün öncesine kadar bir tarihte alınmış yazı 
ile belgelendirilecek şekilde, 21/07/1953 ta-
rih ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tah-
sil Usulü Hakkında Kanunun 22/A maddesi 
kapsamında vergi dairesine ve 31/05/2006 
tarih ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel 
Sağlık Sigortası Kanununun 90. maddesinin 
altıncı fıkrası kapsamında Sosyal Güvenlik 
Kurumu’na vadesi geçmiş borçlarının olma-
ması, bu kapsamda borç bulunması halinde 
yeniden yapılandırılması ve yapılandırmanın 
bozulmamış olması, aksi takdirde bu borcun 
kredinin % 20’sini aşmaması şartıyla KGF 
kefaleti ile sağlanan krediden öncelikli ola-
rak bu borçların ödenmesi koşulu aranır.

Ancak KGF’nin özkaynaklarından verece-
ği kefaletlerde Vergi ve SGK borçları bilanço 
içindeki ağırlığına göre değerlendirilir.

GEÇMİŞTE ÇEKLERİ YAZILAN KOBİ’LER 
KGF’NİN KEFALETİNDEN YARARLANABİLİR 
Mİ?

İşletme ve ortaklarının kanuni takipte 
süren borçlarının olmadığının ve varsa geç-
mişte yazılmış çeklerinin, protesto edilmiş 
senetlerinin ödendiğinin belgelenmesi ko-
şuluyla KGF kefaletinden yararlanılabilir.

KGF, VERDİĞİ KEFALETLERE KARŞILIK 
BANKALAR GİBİ FİRMALARDAN TEMİNAT 
İSTİYOR MU?

KGF, kuruluş amacına uygun olarak kredi 
değerliliği bulunan ancak teminat yetersiz-
liği içinde olan KOBİ ve KOBİ dışı işletmele-
re kefalet vermektedir. Ancak öngörülme-
yen risklerinin olduğu kanaatine varılması 
durumunda KGF tarafından teminat talep 
edilebilmekle birlikte bankalarca teminat 
vasfında görülmeyen menkul ve gayrimen-
kuller teminat olarak kabul edilebilmektedir. 
İşletme rehni, makine rehni, taşıt rehni, mar-
ka  rehni, maden ruhsatı rehni gibi rehinler 
ile imarsız, hisseli araziler, tarla vasıflı gay-
rimenkul ipotekleri ile tapusu olmayan OSB 
arsaları ve kooperatif hisseleri üzerine rehin 
şerhleri, doğmamış alacak temlikleri hat-
ta büyükbaş/ küçükbaş canlı hayvan rehni, 
sigorta poliçesi rehni, alacak sigortası rehni 

gibi imkanlarla teminat çeşitliliği sağlanarak 
KOBİ’lerin finansmana erişimi kolaylaştırıl-
maktadır.

KGF’NİN ONAYLADIĞI TOPLAM KEFALET 
LİMİTİ AŞILMAMAK ÜZERE FARKLI 
TARİHLERDE İHTİYAÇ DUYULAN KREDİLER 
İÇİN FARKLI TUTARLARDA TALEPTE 
BULUNULABİLİR Mİ?

İşletme, KGF tarafından onaylanan ke-
falet limitini kullanım süresi içerisinde kısım 
kısım kullanabileceği gibi, tamamını bir defa-
da da kullanabilir. Ayrıca işletme, KGF tara-
fından bir işletme başına tahsis edilebilecek 
azami limit için kefalet talebinde bulunmak 
yerine ihtiyacına göre zaman içerisinde pey-
derpey kefalet talebinde bulunabilir.

KGF’NİN KEFALETİ İLE KULLANILAN KREDİ-
LERİN ÖDENEN TAKSİTLERİNİN YERİNE YENİ 
KREDİ KULLANILABİLİR Mİ?

İşletme, ödenen taksitlerin tutarı nispe-
tinde banka aracılığı ile yeni kefalet talebin-
de bulunmak suretiyle KGF’nin kefaletinden 
yararlanabilir.

KREDİYİ, ONAYLANAN KEFALET ŞARTLARIN-
DA BELİRTİLENDEN DAHA KISA BİR VADE 
İLE KULLANDIRMAK İÇİN YENİDEN ONAY 
ALINMASI GEREKİR Mİ?

Hayır, yeniden onay alınmasına gerek 
bulunmamaktadır. Onaylanan kefalet va-
desi içinde kalmak kaydıyla daha kısa vadeli 
kredi kullandırılması mümkündür. KOBİT 
üzerinden yapılan “Kefalet Mektubu” talebi 
sırasında Kredi Veren’in yeni vadeye göre 
giriş yapması yeterlidir.

DÜZENLENMİŞ KEFALET MEKTUBU TU-
TARINDAN DAHA DÜŞÜK TUTARDA KREDİ 
KULLANDIRILMAK İSTENİRSE NASIL BİR YOL 
İZLENMELİDİR?

Kefalet mektubu gönderildikten sonra 
kredi tutarının değiştirilmek istenmesi du-
rumunda, bu talep ve yeni kredi tutarı KGF 
Şubelerine ve ilgili birimlerimize e-posta ile 
(Özkaynak KGF kefaletlerinde tahsisozkay-
nak@kgf.com.tr ve kredioperasyon@kgf.com.
tr), Hazine Destekli KGF kefaletlerinde tah-
sishazine@kgf.com.tr) bildirilmeli, hazırlanan 
mektup iptal edilerek talep edilen tutar üze-

rinden yeniden düzenlenmelidir.

KGF TAHSİSİ YAPILAN MÜŞTERİYE KREDİ 
VADESİ DOLMADAN ÖNCE TAHSİS REVİZESİ, 
BUNA BAĞLI TEMİNAT DEĞİŞİKLİĞİ VE ARA 
DÖNEMDE LİMİT ARTIŞI YAPILABİLİR Mİ?

Kredi kullandırımı yapılmamışsa eğer 
ana limitleri aşmamak kaydıyla tahsis revi-
zesi yapılabilir. Kullandırım söz konusuysa 
tahsis revizesi yapılamaz. İlave limit tahsisi 
için yeni talep gönderilerek başvuruda bulu-
nulması gerekir.

KGF’DEN DAHA ÖNCE UYGUN GÖRÜLMEYEN 
KEFALET TALEPLERİ OLAN İŞLETMELER 
YENİDEN BAŞVURU YAPABİLİRLER Mİ?

Kurum tarafından 3 ay içinde iki defa in-
celendiği halde uygun görülmeyen talepler, 
son ret bildirim tarihinden sonra bir çeyrek 
mali veri dönemini geçmesini müteakip ye-
niden değerlendirmeye alınabilir.

KREDİ VERENLERDEN İSTENEN 
RAPORLAMALAR NELERDİR?

KGF’nin kefalette bulunduğu yararlanı-
cıların toplulaştırılmış “Uygulama Sonuçları 
Raporu”nu T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı’na 
sunabilmesi için Kredi Veren, KGF’nin kefale-
tiyle kullandırılan mevcut riskler dahil, kredi 
riskleri devam ettiği sürece KGF tarafından 
istenilen formata uygun olarak, her üç aylık 
dönem sonlarını (Mart - Haziran – Eylül - 
Aralık) takip eden 15 iş günü içerisinde KGF’ye 
göndermekle yükümlüdür. Henüz tam sistem 
entegrasyonu sağlanmamış Kredi Verenler-
de Özkaynak KGF Kefaletleri ve Hazine Des-
tekli KGF Kefaletlerinde KGF ile Kredi Verenler 
arasındaki kredi/kefalet bilgilerini örtüştür-
mek amacıyla KOBİT üzerinden aylık olarak 
risk mutabakatı yapılmaktadır.

İŞLETME, KGF’NİN KEFALETİ İLE KULLANDIĞI 
KREDİYİ BANKAYA ÖDEYEMEDİĞİNDE NE 
OLUR?

İşletmenin krediyi ödeyememesi duru-
munda banka KGF’den tazmin talebinde bu-
lunur. KGF, tazmini karşılamak suretiyle kefa-
letten doğan sorumluluğunu “ getirir. İşletme 
ve kefilleri aleyhine, banka ile birlikte yasal 
işlemler başlatılarak kanuni takip yoluyla 
alacak tahsil edilir.

31.12.2017 28.12.2018  Değişim 
Tutar 

Değişim 
%

1.647.976 1.959.687 311.711 18,9%

194.930 211.708 16.778 8,6%

11,8% 10,8%

Ortalama Vade 
(Ay)

İŞLETME (*) 36,4
YATIRIM 60,2
GAYRİNAKDİ 29,5

Kullandırım Amacı Sektörler

İHRACAT KREDİLERİ Kullandırılan 
Kefalet Tutar TL

Kredi Garanti Fonu 
Veri Bülteni 

04 Ocak 2019

Risk Gelişimi Pazar Payı

Para Cinsi  -  TL/YP KOBİ-KOBİ Dışı

Ortalamalar İhracat Kredileri

Toplam Kredi Büyüklüğü
( Tüketici Kredileri ve Bireysel Kredi 

Kartları Hariç )

Bankacılık Sektörü

KGF Kefaletli Kredi Risk 
Bakiyesi

46.022.993.356TOPLAM

SEKTÖR İÇİNDE KGF PAYI

ORTALAMALAR Ortalama 
Kefalet Tutarı (TL)

475.303

Kullandırılan 
Kredi Tutar TL

46.210.897.676

Bankacılık Sektörü veri kaynağı BDDK
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Türkiye’de 2018 yılında toplamda 
168 milyar 88 milyon dolarlık ih-
racata ulaşıldığını belirten Alper 

Kanca, “Türkiye İhracatçılar Meclisi’nin 
verilerine göre, ülke ihracatımız 2018 yı-
lında geçen yıla göre yüzde 7 artarak 168 
milyar 88 milyon USD olarak gerçek-
leşti. Bu dönemde Otomotiv Endüstrisi 
ihracatı yüzde 11 artarak 31 milyar 568 
milyon dolar seviyesine ulaştı. Tedarik 
Sanayimiz ise bir önceki yıla göre yüzde 
12’lik artış sağlayarak 10 milyar 850 mil-
yon dolarlık ihracat gerçekleştirdi” diye 
konuştu.

“En çok ihracat yine Almanya’ya”
Otomotiv tedarik sanayinin en önem-

li pazarının Almanya olduğunu aktaran 
Kanca, “Uludağ Otomotiv Endüstrisi 
İhracatçılar Birliği’nin verilerine göre, 
sektör ihracatımızda bu yıl da Almanya 
ilk sırada yer aldı. 2018’de Almanya’ya 
4 milyar 752 milyon dolarlık otomotiv 
ihracatı gerçekleştirerek, bir önceki yıla 
göre yüzde 9’luk bir artış sağladık. Fran-
sa, İspanya, Belçika, Slovenya gibi ülke-
lere ihracatımız artarken, ABD ve İran’a 

ihracatımız ise düşüş gösterdi” dedi.
Bu yıl TAYSAD üyelerinin mevcut 

kapasitelerinin ağırlıklı olarak ihracata 
yöneleceğini belirten Kanca, “2019 yılın-
da sektör ihracatımızın 32 milyar dolar 
seviyesinde gerçekleşeceğini öngörü-
yoruz. Bu yıl da tedarik sanayi olarak 
mevcut kapasitelerimizi ağırlıklı olarak 
ihracata yönelteceğiz” dedi.

“Üretimde ve satışta daralma”
2018’de üretim ve satışta daralma 

olduğunu belirten Kanca, “Henüz üre-
tim gerçekleşme rakamları açıklanmadı 
ancak bizim tahminimiz, 2018 üretim ra-
kamlarının bir önceki yıla göre yaklaşık 
yüzde 5’lik bir düşüş ile 1 milyon 560 bin 
seviyesinde olacağı yönünde.  Otomotiv 
Distribütörlüğü Derneği verilerine göre 
ise, 2017’de 956 bin olan satış rakamla-
rı, 2018’de yüzde 35 gerileyerek 621 bine 
düştü. 2019 yılında ise üretimimizin 1 
milyon 480 bin adet seviyesinde, satış-
ların ise 550 bin adet seviyesinde olması 
öngörüyoruz” dedi.

Üretim ve satışta yaşanan düşüşe 
rağmen ihracatın yüzleri güldürdüğü-
nü belirten Kanca, “Otomotiv Endüstrisi 
Derneği verilerine göre, Otomotiv sek-
töründe 2017’de 28,5 milyar dolar olan 
ihracat rakamı 2018’de yüzde 11 artarak, 
31,5 milyar dolara ulaştı. Otomotiv teda-
rik sanayide geçtiğimiz yıla göre ihraca-
tını yüzde 12 artırarak 10 milyar 850 mil-
yona ulaşmış oldu” diye konuştu.

“Sektör maliyet avantajı sağlayacak 
teşvikler bekliyor”

Sanayi üretimindeki en önemli gi-
der kalemlerinden elektrik ve doğalgaz 
maliyetlerinin geçtiğimiz 2 yılda önemli 
bir artış kaydettiğini dile getiren Kanca, 
“Üretim giderlerimizdeki artışlara son 
olarak asgari ücretteki artış da eklendi. 

Tüm sektörlerde olduğu gibi otomotiv 
sektörü de bu artışlardan etkilenecek-
tir. 13 yıldır kesintisiz ihracat şampiyo-
nu olan, sanayinin lokomotifi otomotiv 
sektörüne maliyet artışlarının etkisini 
azaltmak için tüm sektör olarak var olan 
teşviklerin uzatılması ya da yeni teşvik-
lerin sunulmasını bekliyoruz” dedi.

“Elektrik ve doğalgazda TL ve Euro 
bazında ciddi artış yaşandı”

TAYSAD Organize Sanayi Bölgesi’nde 
yer alan firmalara yansıyan elektrik ve 
doğalgaz fiyatlarını incelediklerini ak-
taran Kanca, “2017 Ocak – 2018 Aralık 
dönemindeki elektrik maliyetinde TL ba-
zında yüzde 71, Euro bazında ise yaklaşık 
yüzde 13’lük artış söz konusu. Aynı dö-
nemde doğalgazda ise TL bazında yüzde 
85, Euro bazında ise yüzde 22’lik maliyet 
artışı var” diye konuştu.

“Kadın Sanayici Olmaz Mı Dediniz?”
TAYSAD üyelerinden Tezmaksan’ın 

Müşteri İlişkileri Koordinatörü Yalçın 
Paslı’nın, “Kadın Sanayici Olmaz Mı Dedi-
niz?” adlı kitabından da söz eden Kanca, 
“Paslı daha önceden yine sanayici hikâ-
yelerine yer verdiği “Torna ile Şekille-
nen Hayatlar” adlı 2 kitaba imza atmıştı. 
Paslı, bunlarla sınırlı kalmayıp şimdi de 
Türkiye sanayisi için bir sürpriz daha ya-
parak kadınların sanayici olma serüve-
nini anlattığı “Kadın Sanayici Olmaz Mı 
Dediniz?” adlı bir kitap yayınladı. Paslı, 
bu kitapla toplumda şüphe ile bakılan 
bir soruya cevabı da vermiş oldu. Kadın-
lardan da çok başarılı sanayiciler çıkar, 
çıkıyor... TAYSAD olarak kitabı özellikle 
meslek lisesi öğrencilerini teşvik etmek 
ve onlara rol model örnekler sunmak 
adına oldukça önemli ve başarılı bir sos-
yal sorumluluk çalışması olarak görüyo-
ruz” diyerek sözlerini tamamladı.

Otomotiv 13’üncü kez ihracat şampiyonu

Taşıt Araçları Tedarik Sa-
nayicileri Derneği (TAYSAD) 
Başkanı Alper Kanca otomobil 
sektörünün 2018’i de ihracat 
şampiyonu olarak bitirdiğinin 
altını çizerek, “10 milyar 850 
milyon dolar ile de Türk Oto-
motiv Sektörünün yapmış ol-
duğu ihracatın yüzde 34’ünü 
Tedarik Sanayi oluşturdu” 
dedi

[ihracat ►
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Türkiye’nin atık yönetimindeki lider 
kuruluşu İZAYDAŞ’ın, Mesleki Ye-
terlilik Kurumu (MYK) ile imzaladığı 

protokol çerçevesinde hazırladığı altı adet 
Ulusal Meslek Standardı resmi gazetede 
yayımlanarak yürürlüğe girdi.

RESMİ GAZETEDE YAYINLANDI
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi iştirak-

lerinden İZAYDAŞ’ın, Çalışma ve Sosyal 
Güvenlik Bakanlığı’nın bir kuruluşu olan 
Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) ile imza-
ladığı protokol kapsamında altı adet Ulu-

sal Meslek Standardı 06.12.2018 tarih ve 
30617 (Mükerrer) sayılı Resmî Gazete’de 
yayımlanarak yürürlüğe girdi.

HANGİ MESLEKLER VAR?
Çevre sektöründe aktif olarak ihtiya-

ca cevap verebilecek ve İZAYDAŞ ile MYK 
arasında imzalanan protokol kapsamında 
hazırlanan altı adet meslek standartları; 
Atık Besleme Elemanı, Atık Yakma Ope-
ratörü, Atık Yakma Ön İşlem Elemanı, Atık 
Yakma Saha Elemanı, Düzenli Depolama 
Bertaraf Saha Elemanı, Tıbbi Atık Sterili-

zasyon Tesisi Çalışanı olarak sıralanıyor.

MESLEK STANDARDI HAZIRLAMA SÜRECİ
MYK Meslek Standartları Dairesi Baş-

kanlığı, ulusal meslek standardı ve ulusal 
yeterlilik taslaklarını hazırlama konusun-
da, gönüllü kurum ve kuruluşlardan talep 
alarak, kuruluşların görevlendirilmesi ve 
işbirliği protokollerine yönelik teknik ça-
lışmalar gerçekleştirdi. Bu kapsamda 12 
Mayıs 2017 tarihinde Mesleki Yeterlilik 
Kurumu Başkanı Adem Ceylan ve İZAYDAŞ 
Genel Müdürü Muhammet Saraç’ın imza-
ladığı Meslek Standardı Hazırlama İşbirliği 
Protokolü ile atık işleme alanına yönelik 
meslek standardı hazırlama süreci başla-
tılmış oldu.

HEDEF YETKİLİ KURULUŞ OLMAK
Ulusal meslek standardı hazırlama sü-

reci hakkında MYK eğitimcileri İZAYDAŞ’ta 
genel bilgilendirme yaptı. Her bir meslek 
için komisyonlar oluşturulurken, bu ko-
misyonlar belirlenmiş meslekler ile ilgili 
olarak MYK standartları doğrultusunda 
formları hazırladıktan sonra MYK kurumu-
na gönderdi. İZAYDAŞ bir sonraki süreçte 
ise Ulusal Yeterlilik başvurusunda bulun-
mayı hedefliyor. Bir sonraki hedef ise ilgili 
mesleklerde yetkilendirilmiş sınav ve bel-
gelendirme yapan bir kuruluş olmak

İZAYDAŞ’tan Ulusal Meslek Standardı

KOBİ’ler Değer Kredisi Destek Paketinden 
olumlu etkilenecek

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği 
(TOBB) Başkanı M. Rifat Hisar-
cıklıoğlu, 13 bankanın katılımı ile 

uygulamaya geçen KOBİ Değer Kredisi 
destek paketini olumlu bulduklarını be-
lirterek, “KOBİ’lerin krediye ulaşma im-

kânı artacak, ekonomik aktivite canlana-
cak, istihdam, üretim ve ihracat bundan 
olumlu etkilenecektir’’ dedi. 

Hisarcıklıoğlu konuya ilişkin değer-
lendirmesinde şunları söyledi:

“Hazine ve Maliye Bakanımız Sayın 
Berat Albayrak’ın açıkladığı KOBİ De-
ğer Kredisi, finansman sıkıntısı yaşayan 
KOBİ’lerimiz için önemli bir müjde olmuş, 
reel sektörümüzün moralini artırmıştır. 
Hükümetimizin bu desteği sayesinde 
krediye ulaşma imkânı artacak, ekono-
mik aktivite canlanacak, istihdam, üretim 
ve ihracat bundan olumlu etkilenecektir.

İstihdam ve enerjiden sonra hayata 
geçirilen bu yeni finansman desteğiyle 
firmalarımızı bu kritik dönemde yalnız 
bırakmadıklarını gösteren Cumhurbaş-
kanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a, 
Hazine ve Maliye Bakanımız Sayın Berat 
Albayrak’a ve tüm Bakanlarımıza teşek-
kür ediyoruz.”

[teşvik  ►
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Madde 31-5015 sayılı Kanunun 10’uncu maddesinin 
ikinci fıkrasında yer alan ‘yarısının’ ibaresi 
‘tamamının’ şeklinde, ‘geçiş ücreti hariç’ ibaresi, 
‘geçiş ücreti dahil’ şeklinde, üçüncü fıkrasında yer 
alan ‘Ras Gharib’ (21.5 API) ibaresi, ‘Arab Heavy (27.5 
API) şeklinde değiştirilmiştir. 

[güncel ►

TBMM Genel Kurulunda 
ele alınacak olan Petrol 

Kanunu 31. madde 
değişikliği...

TÜPRAŞ’ın karşı çıktığı yasa değişikliği 
TBMM Komisyonundan geçti

Kamuoyuna “Batman 
Rafinerisi’nin kapatılmasıyla 
sonuçlanabilecek” şeklinde 

yansıyan Maden Kanunu, Petrol 
Piyasası Kaınunu gibi diğer bazı 
kanunlarda değişiklik öngören 
yasa teklifi, Tüpraş’ın ‘maliyet 
artışına yol açacağı’ gerekçesiyle 
karşı çıkmasına rağmen TBMM 
komisyonunda kabul edildi.

TÜPRAŞ Genel Müdürü İbrahim 
Yelmenoğlu’nun komisyon üyele-
rine yazdığı bilgi notuyla teklifin 
mevcut haliyle kabul edilmesi 
halinde Batman Rafinerisi’nin 
teslim aldığı ham petrolle ilgili 
yıllık 30 milyon dolarlık ek maliyet 
oluşacağını ve kâr edemez duruma 
geleceğini belirtmişti.

Eleştirilerle birlikte detaylı ele 
alınması için alt komisyona sevk 
edilen teklif TBMM Sanayi, Ticaret, 

Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve 
Teknoloji Komisyonu’nda gün boyu 
görüşülmesinin ardından gece 
saatlerinde kabul edildi.

Teklifin TÜPRAŞ’ın da eleş-
tirdiği ve ve maliyetlerdeki artış 
nedeniyle rafinerinin kapatılması 
ile sonuçlanabileceği uyarısında 
bulunduğu 31’inci maddesi komis-
yondan değiştirilmeden geçti.

Yerli petrolün satış fiyatı
Yerli petrolün satış fiyatında 

Mısır’daki Ras Gharib yerine Suudi 
Arabistan’daki Arab Heavy fiyatla-
rının baz alınmasını öngören mad-
denin gerekçesinde düşük kaliteli 
yerli petrolün fiyatının baz alındığı 
Mısır’daki Ras Gharib’in 2016’dan 
bu yana fiyat indirimini yayınla-
madığı, bu nedenle yerli petrol 
üreticilerinin Batman Rafinerisi’ne 

Yelmenoğlu: Batman Rafinerisi’ne 
600 milyon 
dolar yatırım yaptık...

Tüpraş Genel Müdürü İbrahim Yelmenoğlu 
TBMM Komisyonunda sözlerine açıklık 

getirerek Rafineri için bugüne kadar 600 mil-
yon dolar yatırım yaptıklarını açıkladı:

Genel Müdür Yelmenoğlu: “Batman 
Rafinerisi’nin hem bölge ekonomisi hem de 
Batman ekonomi için ne kadar önemli ol-
duğunun farkındayız. Koç Topluluğu olarak 
kısa vadeli düşünmüyoruz. Nitekim özelleş-
tirmeden beri yaptığımız yatırım 600 Milyon 
liranın üzerinde. Dolayısıyla kapatılması 
düşünülen bir rafineriye bu denli yatırım ya-
pılmayacağını takdirlerinize bırakıyorum. Biz 
paylaştığımız bilgilendirmeyi rekabeti boza-
cak uygulamalar ve ek maliyetlerin olacağını 
göstermek için yaptık” dedi.

‘Rekabeti bozacak, ek maliyetler çıkacak’ 
endişesi taşıyordu...
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piyasa fiyatının altında ham petrol 
satmak zorunda kaldığı belirtildi.

Gerekçede yapılacak değişiklikle 
petrol üretim ve yatırımlarının destek-
lenmiş olacağı da ifade edildi.

7 Aralık’ta TBMM’ye sunulmuştu
AKP, maden kaynaklarının etkin de-

ğerlendirilmesi, enerji ve tabii kaynak-
ların çevre üzerindeki olumsuz etkile-
rinin en aza indirilmesi, arz güvenliği 
risklerinin azaltılması, yerli enerji üre-
timinin artırılması amaçlayan ‘Maden 
Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve Kanun 
Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik 
Yapılması Hakkında Kanun Teklifi’ni 7 
Aralık’ta TBMM’ye sunmuştu.

Akaryakıt kaçakçılığına yüksek 
cezalar

Teklifle Enerji Piyasası Düzenleme 
Kurumu’nun (EPDK) teşkilatı yeniden 
yapılandırılarak, kurum petrol piyasa-
sına ilişkin katılma payı veya oluşa-
bilecek kamusal zararların tahsil ve 
tazmininde yaşanan sorunların önüne 
geçilebilmesi amacıyla lisans sahip-
lerinden bu düzenleme kapsamındaki 
mali yükümlülüklerinin tahsilinde kul-
lanmak üzere teminat mektubu talep 
edebilecek.

Petrol Piyasası Kanunu’nda da bazı 
değişiklikler yapılan teklifle akaryakıt 
kaçakçılığı kapsamına giren fiiller için 
yüksek cezalar öngörülüyor.

Teklifin önümüzdeki günlerde 
TBMM Genel Kurulu’nda ele alınması 
bekleniyor.

Madde gerekçesi... 
Petrol Kanunu’nun 31. Maddesinde 

değişiklik öngören yasanın sözkonusu 
maddeye ilişkin gerekçesinde ise yerli 
üreticilerin teşvik edilmesi gerektiğine 
dikkat çekildi.

Madde gerekçesinde şu değerlen-
dirmeler yer aldı: 

“Türkiye’de üretilen ham petrol  4 
Aralık 2013 tarih ve 5015 sayılı Petrol 
Piyasası kanunun 10. Maddesine göre 
dünya piyasasındaki en yakın erişi-
lebilir emval ham petrol fiyatı esas 
alınarak serbest rekabet fiyatına eşit 
olacak şekilde gerekli ilave düzelt-
meler yapılarak hesaplanır. Ayrıca 
5015 sayılı Kanuna göre üretilen ham 
petrole tekabül eden emsal fiyatın 
yayımlanmaması durumunda fiilen 
uygulanan satış fiyatı esas alınır. An-
cak yerli üreticinin ürettiği ham petrol 
için emsal fiyat olan Ras Gharib petrol 
fiyatı indiriminin yayımlanmaması 
sebebiyle Haziran 2016 ayından beri 
eski indirim marjı esas alınarak fiyat 
hesaplanmaktadır. Emsal Ras Gharib 
petrolü indirim marjı son yıllarda en 
yüksek olduğu noktada sabitlenmiş 
olduğundan bu durum, yerli üreticinin 
Batman Gharib petrol fiyatı indirimine 
hala ulaşılamıyor olması, Kanunda 
yeni bir düzenlemeye gidilmesi gerek-
liliğini ortaya koymaktadır. 

Yerli üretici firmaların Türkiye’de 
ürettiği ve sattığı ham petrolün piyasa 
fiyatının altında satılması sorunu, 
düzenli olarak uluslararası petrol 
piyasası yayın kuruluşlarında yayım-

lanan emsal petrol fiyatlarının (Arab 
Heavy, Arab Medium gibi) fiyat hesap-
lamalarında kullanılması ile ortadan 
kalkacaktır. 26 API gravitesi altındaki 
petroller için yakın coğrafyamızda 
bulunan ağır petrolleri tarif etmekte 
kullanılan Arap Heavy petrolü, hem 
her zaman ulaşılabilir olması, hem de 
fiyat dalgalanmalarında daha dengeli 
davranması sebebiyle Kanun kap-
samına alınmalıdır. Yeni düzenleme 
ile tüm yerli ham petrol üreticileri de 
teşvik edilmiş olacak ve yerli üreticile-
rin Türkiye’de petrol arama ve üretim 
konularında daha çok yatırım yapma-
larını sağlayarak yerli üretimimizin 
artması yönünde  katkıda bulunulabi-
lecektir. 

Ayrıca Batman Rafinerisine teslim 
edilen petrol için geçerli olan Batman-
Dörtyol Boru Hattı taşıma bedeli ve 
tüm yüklemeler için Süveyş Kanalı ge-
çiş ücreti ile navlun hesabında da em-
sal değerlerin tamamı alınmaktadır. 
Bu anlamda ilgili bedelinin tamamının 
alınması, petrol üreticisi firmaların 
üretimlerinin ve yatırımlarının deva-
mını destekleyici olması açısından 
önem arz etmektedir. Bunun yanı sıra 
Rafineri, yurt dışından temin ettiği tüm 
petrollerde aynı maliyete katlandığın-
dan ve bu maliyetlerin tamamının yan-
sıtılması uluslararası kabul görmüş 
bir uygulama olduğundan yerli ham 
petrol için de benzer fiyatlandırma uy-
gulamasına geçilmesi gerekti aşikar-
dır. Düzenleme ile belirtilen sıkıntıların 
giderilmesi amaçlanmaktadır.“
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Ülkemizde gayrimenkul talebinin 
belirli zamanlarda artığı bazı 
dönemlerde durakladığı bazı dö-

nemlerde ise geri çekildiği bir gerçek. 
2018 yılının alıcı açısından talebin du-
rakladığı bir yıl olarak değerlendirirsek 
önümüzdeki dönemde ülke ekonomisi-
nin açıklanan yeni programlarla birlikte 
düzene girmesi ve kur dengelenmesi ile 
konut talebinin artış eğiliminde olacağı-
nı, arz ve talebinin dengeye oturacağını 
düşünüyorum. 

Ülkemiz inşaat ve gayrimenkul 
sektörü 2017 yılında ciddi bir yükseliş 
trendine girerek; ülke ekonomisi yüz-
de 7,4’lük bir büyüme gerçekleştirirken 
sektör yüzde 8.9 oranında büyüyerek 
ülke ekonomisinin üzerinde bir büyüme 
oranı yakalamıştır. Bu hızlı yükselişle 
birlikte 2018 yılında da aynı başarının 
yakalanacağı görüşü tüm sektör tem-
silcileri tarafından desteklenirken 2018 
yılı üçüncü çeyreğinde döviz kurunda 
yaşanan hızlı yükseliş Tüketici Fiyatları 
Endeksi’nin beklentilerin üzerinde çık-
ması, faiz oranlarının artmasıyla birlik-
te kredi maliyetlerinin üretici ve tüketici 
için de artmış olması sektörün hızını 
fazlasıyla olumsuz etkilemiştir. 

Tüm bu sıkıntılar yaşanırken proje 
üreten sektör temsilcilerimiz alternatif 
çözümler üreterek faizsiz uzun vadeli 
satışlar ve senetli satış seçenekleri ile 
sektörü hareketlendirerek ellerindeki 
stokları eritme yönünde gayret göster-
diler. Bununla birlikte satışları baskı-
layan iki farklı unsur burada önümüze 

çıktı. Birincisi enflasyon nedeniyle ko-
nut üreticisinin önünde çıkan artan ma-
liyet baskısı diğeri ise tüketicinin alım 
kararını etkileyen kur dalgalanmasının 
yarattığı belirsizlik etkisiydi. 

Kur artışının gayrimenkul sektörüne 
yatırım yapan yabancılar için pozitif bir 
durum olarak görülmesi ve yabancıla-
rın gayrimenkul sektörüne olan ilgisinin 
artmasına sebep olduğu aşikâr. Toplam 
satış içerisinde yabancıları yapılan sa-
tış oranları düşük olsa da 2018 yılında 
gerçekleşen satış adetlerinde önemli 
bir artış yaşandı.

- 2018 ile ekonomi savaşlarının 
konuşulduğu zorlu bir yılı geride 
bıraktık

2018 yılını özetleyecek olursak başta 
Amerika Birleşik Devletleri olmak üzere 
dünya üzerinde bulunan büyük fon yö-
neticilerinin açıkça Türkiye ekonomisini 
ve istikrarını hedef 
aldığı ve ekonomi 
savaşlarının konu-
şulduğu zorlu bir yılı 
geride bıraktık. Sa-
yın cumhurbaşka-
nımızın da söylediği 
gibi “Türkiye askeri, 
siyasi, ekonomik 
alanlarda yeni bir 
Kurtuluş Savaşı ve-
riyor”. Tüm vatan-
daşlarımız gibi biz 
de elimizden geleni 
yapacak ve bu sa-

vaşta üzerimize düşeni yerine getirece-
ğimizden kimsenin kuşkusu olmasın.

- Emlak Bank’ın yeniden açılacak 
olması sektör açısıdan son derece 
önemli

Cumhurbaşkaı Recep Tayyip 
Erdoğan’ın yüz günlük eylem planı içe-
risinde açıkladığı ve 2001 yılında banka-
cılık yapma yetkisi sona erdirilen Emlak 
Bank’ın yeniden açılacak olmasını, sek-
tör açısından son derece önemli bir ka-
rar olarak görüyorum. 

Bankanın aynı zamanda kentsel dö-
nüşüm projelerini destekleyecek olması 
sadece sektör için değil depreme daya-
nıksız konutların da bir an önce dönü-
şümünde vatandaş lehine ekstra pozitif 
etkisi olacaktır. 

Konut talebiyle birlikte konut arzının 
da doğru yönetilmesi gerekiyor. Stok-
ların çok büyük bir kısmı lüks konut ar-
zından oluşuyor. Sektör temsilcilerinin 
bundan sonraki dönemde talep doğrul-
tusunda orta ve düşük gelir düzeyine 
hitap eden projeler üretmesi son dere-
ce elzemdir. 

Devletin ise orta ve düşük gelir gru-
buna yönelik konut üretimini artması 
için bu tür konutlar özelinde vergi indi-
rimi sağlaması teşvik edici olacaktır. 

- Yabancılara satışların desteklen-
mesi elde buluna konut stoğuu hızla 
eritecektir

Yabancılara yapılan satışların des-
teklenmesi amacıyla satışların ihracat 
kapsamında değerlendirilmesi ise sek-
tör temsilcilerinin yabancı yatırımcılara 
ulaşması için itici güç olacak böylelikle 
hem döviz girdisi sağlanacak hem de 
elde bulunan konut stoku daha hızlı eri-
yecektir. 

Fatih Haldız: “2019 yılında konutta arz ve 
talebin dengeye oturacağını düşünüyorum.”

Fatih Haldız
Haldız İnşaat

Yönetim Kurulu Üyesi

[2019 beklentiler ►
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Geçtiğimiz yıl hem ülkemiz hem 
de dünya ekonomisi için dalga-
lanmaların hakim olduğu bir yıl 

oldu.  Tüm bu gelişmelere rağmen, Tür-
kiye istikrarlı büyümesini sürdüren bir 
ülke. Güven veren ekonomiye, güçlü bir 
finansal altyapıya, sürekli gelişen sana-
yiye ve dünya standartlarında üretim 
gücüne sahip. Türk sanayicisinin yurt 
dışı pazarlardaki güvenilirliği ve ürün 
kalitesi sayesinde ihracat pazarlarımız 
sürekli genişliyor ve ihracat rakamları-
mız sürekli bir artış gösteriyor.  

- 2018’de iç pazardaki daralma ne-
deni ile Kibar Holding olarak ihracata 
ağırlık verdik

Kibar Holding olarak biz de. 2018 
yılında iç piyasada daralan pazar ne-
deniyle ihracat alanına ağırlık vererek 
başta alüminyum olmak üzere yurtdışı 
faaliyetlerimizi genişlettik. Tüm grup 
şirketlerimizin 2017 yılı toplam cirosu 
6,4 milyar dolar iken bu rakam geçtiği-
miz yıl 6,9 milyar dolar oldu.  2019 yı-
lında ise grup olarak yüzde 3 büyümeyi 
planlıyoruz. Yaptığımız çalışmalar neti-
cesinde, Assan Alüminyum şirketimizle, 
daha önce alüminyum satışlarımızın 
yüzde 75’ini oluşturan ihracat oranımı-
zı 2018 yılında yüzde 82’ye çıkardık. Şu 
anda Almanya, Fransa, İngiltere, Hol-
landa gibi Avrupa Birliği ülkeleri başta 
olmak üzere 70’ten fazla ülkeye ihracat 
yapıyoruz. Geçtiğimiz yıl kurulan Chica-
go merkezli Kibar Americas şirketimiz 
ile de Amerika pazarında daha etkin 
olmayı hedefliyoruz. Türkiye üretiminin 
ve ihracatının yarıdan fazlasını karşıla-

yan ve sektörün lideri olan Assan Alü-
minyum, 100 bin tona ulaşan mevcut 
alüminyum folyo üretim kapasitesiyle, 
Avrupa’nın en büyük üç üreticisinden 
biri konumunda yer alıyor. 

-Alüminyum sektörü ihracatı son 
5 yılda yüzde 6 oranında arttı

Ülkemizin en çok ihracat yapan sek-
törlerinden biri 
olan alüminyum 
sektörü de hem 
var olduğu pa-
zarlarda, hem 
de yeni pazar-
lara girerek bü-
yümeye, Türkiye 
e k o n o m i s i n e 
pozitif yönlü 
katkı sağlamaya 
devam ediyor. 
Son 5 yıla bakar-
sak, Türkiye’nin 
alüminyum ih-
racatı yüzde 6 
oranında artar-
ken, 2017 yılı itibariyle 2.5 milyar dolara 
ulaştı. Son 10 yılda ise yüzde 10’luk bir 

büyüme sağlandı. Sektörümüzün önem-
li ihracat pazarları arasında Almanya, 
yüzde 16’lık payla ilk sırayı alıyor, yüzde 
6,36 payla da İngiltere ve yüzde 6,14 ile 
İtalya takip ediyor. Sadece Avrupa ülke-
lerinin toplam yassı mamüller talebinin 
2018 yılında 5,3 milyon ton iken, 2019 
yılında yaklaşık 5,5 milyon ton olması 
bekleniyor. Türkiye’nin yassı alümin-
yum sektörünün ithalatındaki payı ise 
yüzde 14 seviyelerinde bulunuyor.  

Dünya genelindeki birincil alümin-
yum tüketimi, 2018’de yaklaşık 66 mil-
yon ton olarak gerçekleşirken, 2019 yılı 
tüketiminin ise 68 milyon 516 bin olması 
bekleniyor. 

Sektörümüzün dünya alüminyum 
pazarından daha fazla pay almaya 
odaklanması ve Türk sanayisinin dün-
yadaki rekabet gücünü ortaya koyması 
önümüzdeki dönemin önemli konula-
rından biri olmalıdır. 

Teknolojik donanım, ürün kalitesi, 
güvenilirlik gibi güçlü olduğumuz alan-
ları daha da geliştirerek ve Ar-Ge yatı-
rımlarını artırarak dünyada daha reka-
betçi bir konuma ulaşabiliriz.  Toplam 
2000 civarında firmanın paydaşı olduğu 
ve yaklaşık 30 bin kişiye istihdam sağ-
layan sektörümüzün potansiyelini daha 

etkin ve verimli kullanmak için hepimize 
önemli görevler düşüyor. 

Haluk Kayabaşı: “2019’da Ar-Ge yatırımlarını 
artırarak daha rekabetçi bir konuma ulaşırız”

Haluk Kayabaşı
Kibar Holding 

CEO’su
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Zorlandığımız bir 2018 yılını geride 
bıraktık. Düzelme eğilimine girmiş 
olsa bile gerek yerel çalkalanma-

lar, gerekse potansiyel küresel etkiler 
nedeniyle 2019 yılı da çok fazla iyimser-
liğe izin vermiyor. 

2018 yılına baktığımızda Cumhur-
başkanlığı sistemine geçişle birlikte 
özellikle merkezi yönetim teşkilatında 
yapılan değişiklikler piyasaya yansıma-
ya başladı. Bu arada ciddi döviz dalga-
lanmaları ile ekonomik dayanıklılığımız 
bir kez daha test edilmiş oldu. Bizim 
açımızdan Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 
tarafından yapılan değişikliklerle birlik-
te en üst seviyede çevre ve atık konu-
larına ilgi gösterilmesi geleceğe yönelik 
ümitlerimizi arttırdı. Çok hızlı bir şekilde 
çevre komisyonu tarafından çevre ka-
nunu değişikliklerinin tamamlanması ve 
yayınlanması da önemli bir aşamaydı. 
Bu yılın en çok konuşulan konularından 
bir tanesi “Sıfır Atık” konusu toplumda 

ciddi bir farkındalık yarattı. Bu sayede 
çevresel değerlerimize bağlılığımız ar-
tacağı gibi ekonomik kazanımlarımız da 
olacak.

2018 yılında çevre ve atık ile ilgili 
düzenlenen etkinliklerde ise üst düzey 
katılım ve destek bizi daha çok motive 
etti. Katkı ve destek 
veren herkese te-
şekkür ediyoruz.

Geride bıraktığı-
mız yılda İZAYDAŞ 
olarak planladığı-
mız her işimizi ta-
mamladık. Böyle zor 
bir yılda bile hedef-
lerimizi yerine geti-
rirken faaliyetleri-
mizi çeşitlendirerek 
arttırdık. Tehlikeli 
atık yakma ve de-
polama, evsel atık 
depolama, labora-

tuvar, atık nakliyesi ve enerji üretimi fa-
aliyetlerimizin üzerine deniz kirliliği ile 
mücadele anlamında önemli bir adım 
attık. Deniz yüzeyi süpürme tekneleri, 
devriye botları ve deniz kontrol uçağı ile 
deniz kirliliğinin kontrolü sağlandı. Öte 
yandan deniz uçağımızla diğer kurum-
lara da deniz kirliliği kontrolü, yapılaş-
ma kontrolü, havza kontrolü ve orman 
yangınları kontrolü gibi hizmetler ver-
meye hazır duruma geldik. Yıl içerisinde 
gerekli şartları oluşturup tüm Marmara 
denizine bu hizmeti vermeyi planlıyo-
ruz. 2018 yılı rakamlarımızda tehlike-
li atık gelişinde ve yakma tesisimizde 
yine rekor seviyelere ulaştık.

2019 yılına bakacak olursak, ülke-
mizin ekonomisi ile ilgili olumlu hazır-
lıklar ve sinyaller görülmesi ile birlikte 
küresel ekonomideki tehditleri dikkate 
aldığımızda tedbirli olmamız gerektiği 
ortaya çıkıyor. Her zaman söylediğimiz 
gibi “gerçekçi bir iyimserlikle” bizler zo-
runlu yatırımlarımıza devam edeceğiz. 
Bir başka ifade ile kıyıyı gözden kaçır-
madan gemimizi yüzdürmek için çalı-
şacağız.

2019 yılına damga vuracak konula-
rımızdan Çevre ve Şehircilik Bakanlığı-
mızın çevre analizlerinde oluşturacağı 
havuz sistemi konusunda ciddi bek-
lentimiz var. Biz de İZAYDAŞ olarak bu 
sisteme hazırlanıyoruz. Böylece labo-
ratuvar gelirlerimizi de arttırmayı plan-
lıyoruz.

Son olarak 2019 yılının öncelikle ül-
kemizde olumlu gelişmelerin yaşandığı 
bir yıl olmasını, çevre coğrafyamızdaki 
karışıklıkların sona erip huzur ve güven 
ortamının oluşmasını ve dünya barışı-
nın tesisi için umut veren bir yıl olma-
sını diliyoruz.

Muhammet Saraç: “2019 bizim için 
‘gerçekçi iyimserlik’ yılıdır.”

Muhammet Saraç
İZAYDAŞ AŞ.

Genel Müdürü

[ihracat ►



21Kocaeli Odavizyon

İş hayatında içtenlikle inandığım 3 te-
mel faktörün, bu şirkette kökleşmiş 
halini görüyorum. Birincisi istikrar-

lılık, ikincisi ısrarcılık, üçüncüsü de de-
vamlılık. Bu 3 faktör sayesinde pek çok 
başarıya vesile olduk.

Türkiye ve uluslararası arenada bir-
çok ödülün sahibiyiz. 2018’de mobilya 
sektöründe yılın markası seçildik. KSO 
tarafından düzenlenen ‘Sektörel Per-
formans’ ödül töreninde de ödüle layık  
görüldük. Bunlar, sektördeki başarı-
larımızı taçlandırdı. Öte yandan, risk 
analizi ve maliyet kontrol kabiliyetimi-
zin önemli bir göstergesi olarak, başta 
Avrupa olmak 
üzere, Orta 
Doğu ve Afrika 
pazarları dı-
şında, bu sene 
ilk defa Ame-
rika pazarına 
girdik. Artan 
müşteri port-
f ö y ü m ü z l e , 
2019’da sektö-
re büyük ivme 
kazandıraca-
ğımızı öngörü-
yorum.

Türkiye’de 
ve dünyada 
mobilya piya-
sası politikala-
rı ve ihtiyaçları 
çok hızlı bir şekilde değişip, gelişiyor. 

Bizler bu pazarın global ölçekteki poli-
tikalarını, gelişim ve yeniliklerini çok ya-
kından takip ediyoruz. Tüm bu değişim 
ve gelişim ihtiyacına hızlı, dinamik bir 
yapıyla hizmet veriyoruz. 

Stratejik satış politikalarımız, Ar-Ge, 
İnovasyon ve iş stratejilerimiz, kurum-
sal yönetim modelimizi bu dinamiklere 
göre her sene irdeleyip güncelleye-
rek yürürlüğe koyuyoruz. Bu değişime 
uyum sağlayabilen, verilere dayalı hızlı 
kararlar alıp, bu kararları uygulayabilen 
güçlü bir ekibimiz ve bu ekibi iyi yöne-
tecek liderlerimiz var. Rekabetin ve de-
ğişimin bu kadar fazla olduğu bir dün-

yada bunları sağlayan bir organizasyon 

yapınız olmazsa, bu değişim ve gelişim 
sürecinden galip çıkmanız da mümkün 
olmaz. Odaklanmış, nitelikli, kurum kül-
türü ile yoğrulmuş iyi bir ekibiniz varsa 
ve bu ekibe başarılı şekilde liderlik ede-
biliyorsanız; tüm bu dinamikleri yönet-
mek, değişimi fırsata çevirmek, hızlı 
büyümek ve başarılı olmak kaçınılmaz 
olacaktır.

Kurulduğumuz günden bu yana or-
talama yüzde 75 büyüme trendini ya-
kalamış ve bugün itibariyle satışlarının 
yaklaşık yüzde 80’ini ihraç eden, 50’den 
fazla ülkeye ihracat gerçekleştiren, 18 
ülkede marka tesciline sahip, uluslara-
rası standartlara göre üretim yapabi-
len bir şirket yapısına sahibiz. İngilizce, 
Fransızca, Almanca ve Felemenkçe’yi 
ana dili gibi konuşan, dünyanın farklı ül-
kelerindeki satış kadrosuyla çok uluslu 
bir kadromuz var.

Hedef sektörlerimize ürün ve hiz-
met sunarken mühendislik ve Ar-Ge çö-
zümlerimizi bütünsel bir bakış açısıyla 
değerlendirmeyi ön planda tutuyoruz. 
Paydaşlarımıza sunduğumuz çözüm-
lerimizle yeni ve mevcut ihtiyaçları göz 
önünde bulundurarak inovatif bir yak-
laşımla hizmet veriyoruz. Bu dinamik-
lerle Türkiye’de ve Dünya’da sektörün 
lider markalarından olmayı hedefliyo-
ruz. Bayilik taleplerini büyük bir titizlikle 
değerlendiriyoruz. 

- Önümüzde yapacak çok iş var
İş disiplininden vazgeçmeden, işimi-

ze değer katarak çalışmaya ve fark ya-
ratmaya devam edeceğiz

Orhun Turfanda: “2019’da da sektöre 
öncülük etmeye devam edeceğiz.”

Orhun Turfanda
Montel Mobilya

CEO’su
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2018 yılı özellikle ikinci 6 ayda eko-
nomide yaşanan dalgalanma se-
bebiyle bizleri çok zorladı. Petro-

yağ olarak hızlı aldığımız önlemler ve 
ihracata verdiğimiz önem sayesinde 
2018 yılı hedeflerimizi tutturmayı ba-
şardık.

2018 yılının bir diğer özelliği bizim 
için şirketimizin 25’inci yılını kutladığı-
mız bir yıl olmuş olması. Petroyağ ge-
çen 25 yılda Türkiye sanayisinde önem 

arz eden bir endüstriyel yağ şirketi ha-
line geldi. Bunun yanında 30’dan fazla 
ülkeye ihracat yapıyoruz. Endüstriyel 
yağlar alanında bakanlık onaylı ilk Ar-
Ge Merkezi olduk.  

- 2019 için öncelikli hedefimiz dış 
pazarlar ve yeni ürünler

2019 yılı için öncelikli hedefimiz dış 
pazarlar ve yeni ürünler. Hali hazırda 
rutin işimizi korumakla beraber yeni pa-

zar ve ürünlerle kârlı ve rekabettin daha 
az olduğu alanları hedefliyoruz. Zaten 
Petroyağ kurulduğu ilk gün den bu yana, 
tedarikçi firmadan çok bir çözüm ortağı 
gibi yer aldı. Bu sayede olmayan ürün-
leri, ithali zorlu malları üreterek büyüdü 
ve çalıştığı firmaları da büyüttü. Hiçbir 
zaman tek taraflı düşünmedik. Bugün-
de bunun meyvelerini yiyoruz.

2019 yılının gelen ekonomik verile-
re bakılırsa 2018’den de kötü geçeceği 
gözüküyor, tabii ki umudumuz 2018’den 
kötü olmaması yönünde… Bu kapsamda 
yine önlemler aldık. Müşterilerimizde 
daha seçici davranıyoruz; bizi finansör 
olarak kullanmak isteyen müşterileri-
mizden çıkıyoruz. 

Kârsızlığa sürükleyen rekabeti çok 
olduğu alanlarda yavaş yavaş yerine 
yeni projeler koydukça çıkıyoruz ve çı-
kacağız. Grup şirketimiz ‘Proil Oleo’ ile 
de bitkisel yağlar alanında endüstriyel 
alanlar için çözümler sunmayı hedefli-
yoruz. Tüm bunları yaparken Markalaş-
ma içinde son 3 yıldır ciddi çalışmaları-
mız var.Petroyağ artık pazarda bilinen 
ve bu bilinirliği de her geçen gün artıran 
bir konumda. Digital alanda da çalış-
maları olan öncü yağ şirketlerindeniz. 
Bu konular da ki çalışmalarımızın hep-
si 2019 yılında Şirket olarak üstümüze 
düşenler olarak belirledik. Bu plan doğ-
rultusunda 2019 yılını güzel ve verimli 
geçirmek hepimizin dileği…

Ünal Soysal: “2019 2018’den kötü geçecek”

Ünal Soysal
Petroyağ Kurucusu

İnşaat sektöründe geniş kapsamlı 
bir planlamaya ihtiyaç var

Türkiye Hazır Beton Birliğinin 
(THBB) hazırladığı Hazır Beton 
Endeksi Aralık Ayı Raporu’na göre 

Faaliyet Endeksi aralık ayını düşüş ile 
kapattı. Aralık ayında inşaat faaliyet-
leri oldukça sınırlı düzeyde kaldı. Bütün 
endekslerin eşik değerin altında olması, 
inşaat ve bağlantılı sektörlerdeki dur-
gunluğun devam ettiğine işaret etti. 
Son çeyrekte inşaat sektöründeki dur-
gunluğun devam ettiği net bir şekilde 
görüldü.

Hazır Beton Endeksi Aralık Ayı 
Raporu’na göre 3 endeks değeri de, 
önceki yılın aynı dönemine göre -%1,6-
%1,7 oranlarında düşüş sergiledi. Kasım 
ayında -%2 azalan Faaliyet Endeksi 
aralık ayında -%1,6 geriledi. Hem Güven 
hem de Beklenti Endeksi değerleri, eko-
nomide yükselmeye başlayan güvenin 
inşaat sektörüne yansımadığını göster-

di. Bu yönüyle inşaat sektörü, ticaret, 
perakende ve sanayi sektörleri ile kı-
yaslandığında negatif ayrıştı.

- İnşaatın bütününe yönelik bir yol 
haritası kurgulanmalı

Hazır Beton Endeksi Aralık Ayı 
Raporu’nun sonuçlarını değerlendiren 
Avrupa Hazır Beton Birliği (ERMCO) ve 
THBB Yönetim Kurulu Başkanı Yavuz 
Işık, inşaat faaliyetlerinin aralık ayında 
oldukça sınırlı düzeyde kalarak Faaliyet 
Endeksi’nin aralık ayını düşüş ile kapat-
tığını ve bütün endekslerin eşik değerin 
altında olmasının inşaat ve bağlantılı 
sektörlerdeki durgunluğun devam etti-
ğine işaret ettiğini söyledi.

İnşaat sektörünü canlandırmaya yö-
nelik kararları değerlendiren Yavuz Işık, 
“Üçüncü çeyrekte -%5,3 daralan inşaat 
sektöründeki geriye gidiş son çeyrek-

te artmış görünmektedir. 2019 yılı için 
beklentiler olması gereken seviyenin 
oldukça gerisinde görünmektedir. İn-
şaat sektörü açısından son uygulama-
ya konulan, kamu bankaları aracılığıyla 
konut kredisi faizinin %1’in altına çekil-
mesi uygulaması yerinde ancak sektör-
deki kan kaybını durduracak boyutta bir 
etki yaratamayacağını tahmin ettiğimiz 
bir düzenlemedir. Piyasadaki firmaların 
önlerini görebilmeleri açısından inşaat 
sektöründe planlı ve kapsayıcı bir mo-
delin hayata geçirilmesi gerekmektedir. 
2 milyondan fazla kendine bağlı kayıtlı 
istihdamı olan ve diğer etkilediği sek-
törler ile bu rakamı çok çok yukarılara 
çeken inşaat sektöründeki geriye gidişi 
durduracak, üst segment konut proje-
lerinin yanı sıra inşaatın bütününe yö-
nelik bir yol haritasının kurgulanması 
yerinde olacaktır.” dedi.

[ihracat ►
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Mühendisler emekli olmaz!... 

KSO 23. Genel Amaçlı Makine İmalat Sektörü Komitesi özellikle makina sektöründe 
teknik bilgi ve kazanılmış deneyime erişerek, bu bilginin işletmelere aktarılması için 
emekli mühendislerin birikimden yararlanmak üzere  “Mühendisler Emekli Olmaz” 

Projesini başlatmak üzere ön hazırlıkları gözden geçirdi. 

Kocaeli Sanayi Odası 23. Genel 
Amaçlı Makine İmalat Sektörü 
Komitesi özellikle makina imalat 

sektöründe teknik bilgi ve kazanılmış 
deneyime erişerek, bu bilginin işletme-
lere aktarılması için emekli mühendis-
lerin birikiminden yararlanmak üzere 
“Mühendisler Emekli Olmaz.” projesini 
başlatıyor. 

KSO 23. Meslek Komitesi Başkanı 
Mehmet Özdeşlik başkanlığında bir ara-
ya gelen komite üyeleri, 2017’de bir fikir 
olarak gündeme gelen, 2018’de hazır-
lıkları yeni paydaşlarla olgunlaştırılan 
projeyi 2019’da hayata geçirecekler. 

Bu çerçevde projenin geliştirilerek 
ulusallaştırılması için kaynak ve yeni 
paydaşlar bulmayı hedefleyen KSO 23. 
Meslek Komitesi, İstanbul Makina Mü-
hendisleri Odası ile de işbirliği yapacak. 

Projeyi KSO’nun yayın organı Oda-
vizyon ile paylaşan KSO 23. Meslek Ko-
mitesi Başkan ve üyelerinin dile getirdi-
ği görüşler özetle şöyle: 

Türkiye’de ve dünyanın çeşitli ül-
kelerinde çalıştıktan sonra emekli olan 
mühendislerle bir tür ‘danışmanlık’ mü-
essesi kurular emekli mühendisler tek-
rar üretimde görev alacaklar. 

Bu çerçevede KOSGEB desteklerin-
den de yararlanmanın amaçlandığı pro-
je kapsamında emekli mühendislerin 
deneyimlerinden yararlanılırken, genç 
mühendisler de istihdam edilecek.

Proje genç mühendislerin istihdam 
edilerek sosyal bir işlev görmesinin de 
ötesinde emekli mühendislerin bilgi ve 
deneyimlerinin işletmeye kazandırılma-
sı, bu sürecin süreklilik kazanmasında 
genç mühendislere rol verimiş olacak. 

Makina imalatında her türlü tek-
nik elemana ihtiyaç var. Ayrıca farklı 
alanlardaki proses bilgisi çok önemli. 
Makinanın yapıldığı sektördeki bilgilere 
sahip olan teknik elemanların bilgi ve 
deneyimi de büyük birikim. Makinaya 
hayat vermek otomasyon yapmak değil. 
Prosesi bilmek gerekli. Yoksa makineyi 
devreye almakta sorunlarla karşılaşıla-
bilir. 

Bu projeyi hayata geçirmek için 
Makina Mühendisleri odalarının port-
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föyünden yararlanılabilek. Kurulacak 
bir iletişim mekanizması ile firmalar ile 
emekli mühendisler ve genç mühendis-
lerin karşı karşıya getirilecek.

“İhtiyaçları makina sektörünün ih-
tiyaçlarına göre belirlemek gerekecek. 
Her işletmenin kendi ihtiyacına göre 
adayları seçmesi gerekecek. Bu nedenle 
projenin olabildiğince tanınması başa-
rısı açısından da önem taşıyacak. Doğal 
olarak adaylarla firmalar arasında sağ-
lıklı bir iletişim kanalı kurulması gereke-
cek. 

Bu çalışmalar uygun bir şekilde 
doğru ortamlarda ulusal bir proje ha-
line getirilmeye çalışılacak. Her firma 
her mühendis, bir değer. Her teknik 
elemanda bilgi kırıntıları var. Bunlar bir 
araya gelirse, muhtemelen ciddi olum-
lu sonuçlar ortaya çıkacak. Aynı şekilde 
bir yatırım yapılırken mutlaka yabancı 
makinanın gerektiği şeklindeki görüş de 
geçerliğini yitirecek. 

Kuşkusuz Amerika bir seferde keş-
fedilemiyor. Ancak Amerika’yı bilen-
ler yardımcı olursa işler değişebilir. Bu 
nedenle eski mühendislerin bilgileri-
nin üzerine yeni teknolojileri ekleyecek 
gençler de projenin bir parçası olacak.

Genç değerler genç mühendisler 
projeye katılarak daha iyi makinalar ya-
pılacak, firmaların bilgi açığı kapatılacak.
Bu amaçla proje öncelikle KSO üyelerine 
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duyurulacak. 
Sadece yerli değil yabancı kaynak-

lar var. Yurt dışında danışmanlarımız 
da var. Gençlerden, firmasını kapatmış 
deneyim sahibi mühendislerden de bilgi 
alınabiliyor. Bu anlamda tüm kaynakla-
rın değerlendirilmesi gerekecek.  

Gençler konusunda bir detay daha 
çalıştık. Sanayici danışman için belli bir 
ücret verecek. Gençler için de KOSGEB’i 
işin içine çekecek. Böyle deneyimli bir 
uzmandan yararlanmak isteyen yanına 
genç bir mühendis daha yerleştirsin is-
tiyoruz. 

Uzman bilgileri sadece patronla de-
ğil genç mühendisle de paylaşmalı. Bu 
bilgilerin sürdürelibilir sekilde firmada 
kalmasını genç mühendis sağlayacak. 

Türkiye’de genç işsizlik daha fazla. 
O anlamda çok önemli olacak. İyi yetiş-
miş gençler var. Deneyimi yok, askerliği 
var vs. Daha işe girmemiş birisiyle bu 
mentorun bir araya getirilmesi çeşitli 
sektörlere parlak elemanlar kazandırı-
labilir. 

Optimum çözümleri en uygun mali-
yetlerle firmalar açısından yapmak isti-
yoruz. Firmalar açısından işler kolaylaş-
tırmak istiyoruz. 

  Stajda tanıdığımız kişiyi iş arkadaşı 
olarak görmek de çok önemli. Projenin 
paydaşları ne kadar çoğalırsa o kadar 
başarılı olur. 

⁕
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Kocaeli Sanayi Odası “Aralık” ayı 
Meclis toplantısı yapıldı

KSO Aralık ayı meclis toplantısı, 
Meclis Başkanı Hasan Tahsin 
Tuğrul Başkanlığında gerçek-

leştirildi. Toplantının 2018 yılının son 
meclis toplantısı olması nedeniyle 
2018 yılının faaliyet raporu ve 2019 yı-
lının bütçesi açıklandı. 2019 yılı tahmini 
bütçesi 2018 yılına göre yüzde 20 arta-
rak 16 Milyon 500 Bin TL olması kabul 
gördü.

Toplantıda, KSO Yönetim Kurulu 
Başkanı Ayhan Zeytinoğlu ekonomik 
değerlendirmelerle başladığı konuş-
masında, “Kasım ayında 15,5 milyar 
dolar ihracat, 16,1 milyar dolar ithalat 
gerçekleştirdik. İhracatımız yüzde 9,5 
artarken, ithalat yüzde 21,5 geriledi. 
Böylece dış ticaret açığında yüzde 91’lik 
ciddi bir azalma oldu.” dedi.  Kur artış-
ları ile ihracatta ivmelenmenin devam 
ettiğini söyleyen Zeytinoğlu, “Kasım’da 
ihracatın ithalatı karşılama oranı da 
yüzde 96,3’e yükseldi. Geçen yılın aynı 
döneminde bu oran yüzde 69 idi.” dedi.

Kocaeli ihracat verilerinin çok daha 
iyi olduğunu vurgulayan Zeytinoğlu, 
“Kasım’da ilimizden yapılan ihracat 
yüzde 36,5 artışla 2.6 milyar dolar ola-
rak gerçekleşti. On bir aylık ihracatı-
mız 25.9 milyar dolar oldu. Bu rakam 
2017’nin tamamının üzerinde. Yılın 
tamamında ise ihracatımızın 28 mil-
yar doları aşacağını bekliyoruz.” dedi. 
Zeytinoğlu Kocaeli ithalatının yüzde 
31 gerileyerek 3,2 milyar dolar olarak 
gerçekleşmesine ilişkin, “İthalattaki bu 
gerilemede kur etkisinin yanında petrol 
fiyatlarındaki gerilemenin de etkisini de 
görüyoruz.” dedi.

Reel efektif döviz kurunun 74,59 ile 
geçen aya göre 5.5 puan yükseldiğini 
söyleyen Zeytinoğlu, “Reel efektif döviz 
kuru yükselişe geçti. İhracatı destekle-
mesi açısından 90 seviyesini aşmama-
sını istiyoruz. Yıllık cari açığın da kasım 
itibariyle 39.4 milyar dolara gerilediğini 
görüyoruz. Önümüzdeki birkaç ay daha 
cari açıktaki azalışın devam edeceğini 
bekliyoruz.” dedi.

Üçüncü çeyrekte Türkiye ekonomi-
sinin yüzde 1,6 büyüdüğünü söyleyen 
Zeytinoğlu, “Üçüncü çeyrekteki ekono-
mik durgunluga rağmen yüzde 1,6’lık 
büyümeyi olumlu değerlendiriyoruz. 

Detaylarına baktığımızda mal ve hiz-
met ihracatındaki yüzde 13,6’lık artış 
büyümeyi tetikleyen bir unsur olarak 
karşımıza çıkıyor. Dolayısıyla ihracatın 
ne kadar değerli olduğunu buradan da 
görebiliyoruz.” dedi. Zeytinoğlu, yatırım 
harcamalarındaki yüzde 3,8’lik gerile-
meye ilişkin, “Faizlerin yüksekliğinden 
yatırım iştahının azalması normal diye 
düşünüyoruz.” dedi.

Konkordato ile ilgili bilgi aktaran 
Zeytinoğlu, “İlimizde konkordato ilan 
eden firma sayılarında bir ay içinde 
yüzde 100 artış oldu. Bir ay önce Gebze 
ve Kocaeli de toplam 40 olan konkor-
dato başvuru sayısı, şuan 80’e çıkmış 
durumda. Ülke genelinde de artışın de-
vam ettiğini biliyoruz. Konkordato mü-
essesesi ile ilgili eleştirdiğimiz nokta-
larda, 6 Aralık 2018 tarihli yeni yasa ile 
kısmi bir iyileştirme yapıldı. Küçük ve 
orta ölçekli işletmelere de konkordato 
başvurusu sırasında, bağımsız dene-
tim raporu ibraz etme zorunluluğu ge-
tirildi.” dedi.

Zeytinoğlu işsizlik artışı ve sanayi 
üretim endeksindeki gerilemenin eko-
nomideki yavaşlamanın etkisi olduğu-
nu söyledi. 

Zeytinoğlu aylık geçekleştirilen fa-
aliyetler hakkında bilgi aktararak 2019 
yılı iş programına ilişkin  konuşmasında, 
“Küresel piyasalar açısından çok kritik 
bir yılı geride bıraktık. Türkiye cephesin-
de ise; 24 Haziran’da Cumhurbaşkanlığı 
ve 27. Dönem Milletvekilliği seçimlerini 
tamamlayarak Cumhurbaşkanlığı sis-
temine geçiş yaptık. ABD ile yaşanan 
Rahip Brunson gerginliği sonrası döviz-
deki aşırı değerlenme ve ardından enf-
lasyon ve faizlerdeki yükseliş ekonomik 
durgunluğu beraberinde getirdi. İşsizlik 

oranımız yılın ortasından itibaren tek-
rar çift haneye yükseldi. Diğer taraftan 
ortalama kapasite kullanım oranımız da 
bir evvelki yılın ortalamasının 1,5 puan 
altında gerçekleşti. Yıla hızlı başlayan 
sanayi üretimi de eylül ayından itibaren 
negatife geçti” ifadelerini kullandı.

Konuşmasının devamında Zeytinoğ-
lu, “Önümüzdeki yılın da zor bir yıl olaca-
ğını düşünmekle beraber, umarız 2019 
yılı ülkemizde ve dünyada siyasi so-
runların çözüme ulaştığı, biz reel sektör 
temsilcilerinin birçok yapısal sorunları-
nın çözümlendiği ve Türkiye-AB ilişkile-
rinin en üst seviyeye ulaştığı bir yıl olur. 
Yıl boyunca yakından takip ettiğimiz ve 
değerlendirdiğimiz bu gelişmeleri dik-
kate alarak ve başta siz üyelerimizin, 
paydaşlarımızın ve çalışanlarımızın da 
katkılarıyla 2019-2022 Dönemi Stratejik 
Hedeflerimizi oluşturduk.” şeklinde ko-
nuştu.

Toplantının sonunda, İş Hukuku ve 
Çalışma Barışı Komisyon üyesi ve Oda-
mız Hukuk Danışmanı Av.Oktay Köse 
Komisyon olarak yaptıkları çalışmalar-
dan bahsederek İbraname, işçiler tara-
fından sık sık alınan 1-2 günlük istirahat 
raporları ile konkordato hakkında bilgi 
verdi.

[oda meclisi ►
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Türkiye otomotiv sanayii oldukça ha-
reketli bir 2018 yılını geride bıraktı. 
Yılın hemen ortasında döviz kur-

larında yaşanan gelişmelerle sıkıntılı bir 
süreçten geçen otomotiv sanayii, yılın son 
çeyreğinde atılan pozitif adımlar ve kapsa-
yıcı teşviklerle rahat bir nefes aldı

Türkiye otomotiv sanayiine yön veren 
14 büyük üyesiyle sektörün çatı kuruluşu 
olan Otomotiv Sanayii Derneği (OSD) 2018 
yılına ait toplam üretim, ihracat ve pazar 
verilerini açıkladı. 

-Üretim yüzde 9 azaldı
2018 yılında toplam üretim, bir önceki 

yıla göre yüzde 9 azalarak 1 milyon 550 
bin 150 adet olarak gerçekleşti. Otomobil 
üretimi ise yüzde 10 azalarak 1 milyon 26 
bin 461 adet oldu. 

-Otomotiv pazarı yüzde 35 daraldı
Türkiye otomotiv pazarı 2018 yılını, bir 

önceki yıla göre yüzde 35 daralarak 641 bin 
541 adet seviyesinde kapatırken, otomobil 
pazarı ise yüzde 33 daralarak 486 bin 321 
adet ile yılı tamamladı.

-Ticari araç üretimi yüzde 5 azaldı
Ticari araç grubundaki başarılı üretim 

performansını sürdüren otomotiv sanayi-
inin 2018 yılındaki ticari araç üretimi yüzde 

5 seviyesinde azaldı. 
Bu dönemde, hafif ticari araç üretimi 

yüzde 6 oranında azalırken, ağır ticari araç 
üretimi yüzde 6 arttı. Ticari araç pazarı ise 
2017 yılı ile karşılaştırıldığında yüzde 41 
oranında daraldı. 

Aynı dönemde, hafif ticari araç pazarı 
yüzde 42, ağır ticari araç pazarı ise yüzde 
33 oranında daralmayla yılı tamamladı. 
Ağır ticari araç grubunda göreceli olarak 
kısıtlı seviyede kalan bu azalış baz etkisi 
kaynaklı olup pazar daralması son 3 yılda 
yüzde 60 seviyesinde gerçekleşti.

-Otomotiv ihracatı adet bazında yüzde 1 
azaldı

OSD verilerine göre, toplam otomotiv 
ihracatı 2018 yılında bir önceki yıla göre 
adet bazında yüzde 1 azaldı ve 1 milyon 318 
bin 869 adet olarak gerçekleşti. 

Otomobil ihracatı ise yüzde 5 oranında 
azalarak, 875 bin 147 adet oldu. Bu 
dönemde ihracat, paritedeki değişim sebe-
biyle dolar bazında yüzde 11 artarken, Euro 
bazında ise yüzde 6 arttı. 

Buna göre,  toplam otomotiv ihracatı 
32,2 milyar dolar olarak gerçekleşirken, 
otomobil ihracatı 12,4 milyar dolar ile 
2018 yılını kapattı. Euro bazında otomobil 
ihracatı ise aynı seviyede kalarak 10,5 mil-
yar Euro seviyesinde gerçekleşti.

Türkiye, 2018 Yılında 1,5 Milyon Araç Üretti!

OSD verilerine göre, 
toplam otomotiv 

ihracatı 2018 yılında bir 
önceki yıla göre adet 

bazında yüzde 1 azaldı 
ve 1 milyon 318 bin 869 
adet olarak gerçekleşti. 

İhracat, paritedeki 
değişim sebebiyle dolar 

bazında yüzde 11 ar-
tarken, Euro bazında 

ise yüzde 6 arttı. 
Buna göre,  toplam 

otomotiv ihracatı 32,2 
milyar dolar olarak 

gerçekleşti.
 

[otomotiv  ►
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Polisan’da yeni dönem 
hedefi, global marka 
olmak...

Necmettin Bitlis’in vefatı sonra-
sında Polisan Holding yönetimini 
üstlenen oğlu Mehmet Emin Bitlis 

yeni dönem hedeflerini, vizyonunu ve yö-
netim anlayışını Odavizyon ile paylaştı.

Mehmet Emin Bitlis, ekonomik dalga-
lanmaya rağmen Polisan’ın yatırımlarını 
sürdürdüğüne işaret ederek “Hedefimiz 
global marka olmak.” dedi.

Boya ile özdeşleşen Polisan’ın başta 

kimya olmak üzere 5 ayrı alanda faaliyet 
gösterdiğini hatırlatan Mehmet Emin Bit-
lis, kurumsallaşma ciddi mesafeler alan 
Polisan’ın dünyada teknoloji alanında 
söz sahibi küresel ortaklarıyla güvenli 
adımlar attığını söyledi.

“Dünyadaki hızlı değişimi kavramak 
zorundayız.” diyen Mehmet Emin Bitlis ‘in 
sorularımıza verdiği yanıtlar şöyle:

-HAYALİM GLOBAL MARKA OLMAK
Babam, “Her şey hayal etmekle 

başlar.”derdi. Benim de inandığım bir 
motto bu. O nedenle çocukların o ha-
yal gücünü kırmamak gerekiyor. Bugün 
Amerika, Amerika oldu ise o da bir hayal 
gücü ile buraya geldi. Gelişmiş ülkelerde 
de durum aynı. Necmettin Bitlis’ten son-
ra işbaşına gelen bizim neslimiz de aynı 
şeyi düşünüyor. “Bundan sonra şirketi 
nasıl daha ileri taşırız. Nasıl daha reka-
betçi bir hale getiririz. Yeni yatırımlar…” 
Bizim amacımız Polisan’ı global bir mar-
ka yapmak. Bu nedenle bizim nesil daha 
farklı daha ileri bir vizyon geliştirmek zo-
runda.

-62 YILLIK GEÇMİŞİMİZ VAR
Babamızın yaptıkları bugün başarı-

labilir şeyler değil. Bunu kesinlikle kabul 
etmek gerekiyor. Bu da insana ayrı bir 
yük yüklüyor, ayrı bir sorumluluk veriyor. 
Bu nedenle farklı bir enerjiye ihtiyacımız 
var.

Sanayiye adım atışımız Şark Mensu-
cat ile başlıyor. Kuruluşu 1956. Halâ aile 
bireylerinin hissedar olduğu bir şirket. 
Aslında babamın sanayiye girişi 1956, 62 
sene olmuş. Ben doğduğum günden beri 
de hep sanayi sanayi, sanayi; bunu duy-
duk.

[başarı öyküleri ►

Polisan Holding 

Yönetim Kurulu Başkanı 

Mehmet Emin Bitlis açıkladı...

İşi doğru yapıyorsan zaten 

iş seni büyümeye doğru 

zorlayacaktır. Biz geleceğe 

inanıyoruz ve  işin arkasındayız. 

Elimizde güzel bir şey var, iyi 

bir değer var. Bunu nasıl daha 

koruruz, nasıl daha ileriye 

götürürüz bu çok önemli. 

⁕
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-POLİSAN KÜLTÜRÜNÜN İLKELERİ VE POLİSAN’A GÜVEN
Bizim Polisan olarak eskiden gelen şöyle bir kültürümüz 

var: Biz, boyaya 1985 yılında başladık. Hiçbir zaman mükem-
mel bir şey yok. Biz de kendi yaptığımız hatalardan pay çıkart-
maya çalışıyoruz. Ama gerçek şu ki; o tarihlerde bir karar al-
dık; ‘Ne kadar finansal olarak zorda olursak olalım, kaliteden 
ödün vermeyeceğiz’ dedik.

O günkü şartlara göre, elimizdeki teknolojiye göre hakika-
ten en iyi kaliteyi üretmeye çalıştık. Bu stratejiyi de her zaman 
koruduk, hiçbir zaman bu kültürümüzden ödün vermedik. 

Geldiğimiz noktada ise bugün Polisan ve ürettiği ürünlere, 
verdiği hizmetlere büyük güven oluştu. Polisan’ın çalışanları-
ya, müşterileriyle, tedarikçileriyle ve tüm paydaşlarıyla güven 
unsuru daima ön planda yer almaktadır. 

-DÜNYADAKİ DEĞİŞİME AYAK UYDURMAK GEREKLİ
Şimdi bu kadar sene geçtikten sonra Polisan’da oluşmuş 

olan bir kültür var, etik değerler var, bakış açısı var. Bunlar 
çok önemli. Bunları yıkmak çok tehlikelidir ama bir taraftan 
da global olarak dünyada çok hızlı değişimler var. Bunlara da 
kesinlikle ayak uydurmak gerekiyor.

-İNSAN SİSTEMDEN ÖNCE GELİR
Nedir? İşte teknoloji, teknolojiyi daha fazla kullanalım 

gibi… Benim için sistemler 
kurulur edilir ama siste-
min esiri olmamak lazım. 
İnsan gücü, insan faktörü 
her zaman en üstte, her 
zaman açık ara öndedir. 
Babamın da inancı bu idi. 
Şirket yönetimi, insan yö-
netimi alanında Batı’da 
oluşmuş teknikler var. 
Doğu’ya doğru yansıyan 
şeyler bunlar. Tabii ki her 
ülkenin kendi kültürü var 
ama belli şeylerin de artık 
biraz daha profesyonelce 

uygulanması gerekiyor. Örneğin, bir insan kaynağı projelerine 
baktığın zaman onun altında bir sürü detay var, performans 
değerlendirmeleri, kişilerin değerlendirmesi vs. gibi. Bunlar 
çok önemli şeyler.

-KANSAİ ORTAKLIĞI STRATEJİK ADIM
Global marka olma yolunda atılan adımlardan biri olan 

Kansai ile ortaklığımız Aralık 2016’da başladı. Holding CEO’muz 
Erol Mizrahi Beyile beraber Necmettin Bitlis ve Kansai’nin Baş-
kanı Hiroshi İshino üçü beraber olarak kamuoyunun karşısına 
çıktılar. Kansai 113,5 milyon dolar karşılığında yüzde 50 hisse 
ile ortağımız oldu. Zamanlama olarak çok iyi oldu. Polisan’ın 
değerinin oldukça yükseldiği ve pazar payının arttığı bir sü-
reçte bu işbirliği yapıldı.

1956 yılında Bitlis Ailesi tarafından 
kurulan Şark Mensucat kumaş boyama 
ve 1956 yılında Bitlis Ailesi tarafından 
kurulan Şark Mensucat kumaş boyama ve 
dokuma entegre tesisleri Zeytinburnu’nda 
faaliyete geçti.
1961 yılında Kağıthane Mensucat 
Fabrikası satın alınarak faaliyetler burada 
devam etti.
1964 yılında Polivinil Asetat Kimyevi 
Maddeler Sanayi A.Ş. kuruldu ve kağıt 
tutkalı, tekstil apre malzemesi, boya 
hammaddesi olarak kullanılan emülsiyon 
reçineleri Türkiye’de ilk kez, Kağıthane 
tesislerinde üretilmeye başladı. 
1967 yılında Polivinil Asetat Kimyevi 
Maddeler Sanayi A.Ş’nin unvanı Polisan 
Kimya Sanayi A.Ş. olarak değiştirildi.
1968’de levha kontraplak ve formika-
larda kullanılan formaldehit reçineleri 
Türkiye’de yine ilk kez, Kağıthane 
tesislerinde üretilmeye başladı.
1971 yılında Polisan Holding tesisler-
inin yer aldığı Dilovası’nda dökme sıvı 
depolama hizmetleri vermek amacı ile 
Poliport kuruldu.
1977 yılında Yeni teknolojiyle donanımlı, 
100.000 ton kapasiteli üre formaldehit 
üretim tesisleri Gebze-Dilovası’nda inşa 
edildi ve Kağıthane’deki üretim birimi 
Dilovası’ndaki tesislere taşındı.
1985 yılında Polisan Boya Sanayi ve Ticar-
et A.Ş. kurularak boya üretiminebaşladı.
1994 yılında genel merkez Dilovası’ndan 
İstanbul’a taşındı.
2000 yılında, sektörde, fabrika üretimi 
ile aynı kaliteyi sağlayan ilk su bazlı miks 
makinesi geliştirilerek satış kanalı üretim 
merkezi olarak konumlandırıldı.
2000 yılında Polisan Holding A.Ş. 
kuruldu.
2004 yılında, Polisan Kimya A.Ş., 
dünyada bilinen en büyük emülsiyon 
reçine üreticilerinden Rohm and Haas ile 
bir JV kurdu.
2006 yılında Polisan Yapı İnşaat Taahhüt 
Turizm Sanayi ve Ticaret A.Ş. kuruldu.
2008 yılında Polisan Boya markası 
“Polisan” olarak değiştirildi ve Türkiye’de 
ve dünyada ilk defa “biz boya değil, ev 
kozmetik ürünleri üretiyoruz” yaklaşımını 
tanıtıp, tescil ettirdikten sonra Polisan 
ürünlerini “HOME COSMETICS” olarak 
tüketici ile buluşturmaya başladı.
2009 yılında Polisan Yapı Kimyasalları 
A.Ş. kurularak beton kimyasalları satışına 
başlandı. Polisan Kimya VDA lisansı alarak 
Adblue markası altında AUS 32üretimine 
başladı.
2011 yılında Polikem Kimya San. ve Tic. 
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A.Ş’nin unvanı Polisan Tarımsal Üretim 
San. ve Tic. A.Ş. olarak değiştirildi ve 
fidan yetiştiriciliği faaliyetlerine başlandı.
2011 yılında sektördeki “ilk” tek POS’tan 
sadakat programı ve tahsilat uygulaması 
başlatıldı.
2012 yılında Polisan Yapı Kimyasalları 
A.Ş. çimento kimyasallarının satışına 
başladı.
2012 yılında Polisan Holding A.Ş. halka 
açılarak, hisse senetleri Borsa İstanbul’da 
işlem görmeye başladı.
2013 yılında Yunanistan’da 75.000 
metrekare arazisi, 15.000 metrekare 
kapalı alanı ile full otomasyonla çalışan 
Yunanistan ve Balkanlardaki tek kontinü 
Polietilen Tereftalat (PET) Granül ve Pre-
form tesisi satın alındı ve Polisan Hellas 
adıyla faaliyetlerine başladı.
Polisan Holding, 50. yaşına girdiği 
2014 yılında da, kuruluş ilkesi 
olarak benimsediği “sürekli gelişim” 
doğrultusunda yurtiçi ve yurtdışı atılım 
hızını artırarak sürdürmekte ve Türkiye’nin 
öncü kuruluşlarından biri olmaya devam 
etmektedir.
2014 yılında Polisan Holding şirketleri 
TURQUALITY® Destek Programına 
‘POLİSAN‘ markası altında dahil edildi.
2016 yılında Polisan Boya’nın %50 
oranındaki hissesini, dünyanın ilk 10, 
Japonya’nın da lider boya üreticilerinden 
Kansai Paint devir aldı ve yeni boya 
üretim ve depolama tesisi yatırımı 
başladı. 
17 Mayıs 1918’de kurulmuş olan Kansai 
Paint, asırlık geçmişinde kaydettiği 
gelişmeler sayesinde bugün yaklaşık 
15.000 çalışanı ile 3,7 milyar USD ciroya 
ulaşmıştır. Endüstriyel Boyalar, İnşaat 
Boyaları, Oto Boyaları başta olmak üzere 
geniş bir yelpazede ve yüksek teknolojide 
ürün gamına sahip olan Kansai Paint, 
Japonya merkezli olmak üzere, Asya, 
Avrupa, Afrika, Amerika, Orta Doğu 
bölgelerinde iştirak ve ortaklık yapılarıyla 
faaliyetlerini sürdürmektedir. 
2017 yılında Polisan Yapı Kimyasalları, 
Polisan Kimya ile birleşti. Polisan Kimya, 
Fas’ta %60 ortaklık ile yapı kimyasalları 
üreten Polisan Maroc şirketini kurdu.
2018 yılında Polisan Holding 
Sürdürülebilirlik Raporu, Amerikan 
İletişim Profesyonelleri Ligi (LACP) 
tarafından düzenlenen Uluslararası 
İletişim Ödülleri değerlendirmesi 
sonucunda ödül almaya hak kazanmıştır. 
LACP, Polisan Holding Sürdürülebilirlik 
Raporu’nu bu kategoride Bronz Ödül’e 
layık görmüştür. 
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Boya, 
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2017’yi de biz iyi bir yıl olarak geçir-
dik. Kansai Japonya’nın lider, dünyanın 
da en büyük 10 boya firmasından biri. 
HakikatenTürkiye’ye çok iyi bir yabancı 
yatırım için aracılık etmiş olduk aslında.

-BİR ORTAĞIMIZ DA DOW CHEMICAL 
Polisan Kimya da bir ortağımız da 

DOW Chemical. O da dünyanın lider kim-
ya şirketi. Kimya şirketimiz boyanın ham-
maddesi olan bağlayıcıyı üretiyor. Boya 
şirketimiz de bu bağlayıcılardan en kali-
teli boyayı üretiyor. Dolayısıyla bir taraf-
ta işin hammadde tarafında dünyanın li-
der kimya şirketi, boyada da Japonya’nın 
lider boya şirketi ile ortaklık olması tek-
nolojik anlamda bize çok güzel sinerji ya-
ratıyor.

-POLİSAN ÖNCELİKLE KİMYA’DIR
Polisan deyince herkesin aklına 

“boya” geliyor. Aslında boya bizim bugün 
toplam konsolide ciroda yüzde 45 gibi bir 
paya sahip. Amerikalılar tarafına gelin-
ce; boya aslında bağlayıcılardan oluşan 
bir şey. Orada da Dow Chemical ile 12 
senedir bir ortaklığımız var. Şirketin adı 
Rohm&Haas’tır. Boya konusunda o or-
taklığın da, özellikle teknoloji konusunda 
hem kalite hem maliyet açısından çok 
çok faydaları oluyor bize. 

-AR-GE’DE GÜÇ BİRLİĞİ
Bizim Ar-Ge Merkezimiz zaten son 

derece deneyimli ve kaliteli boyalar üre-
tirken şu an bu teknoloji transferi saye-
sinde hem bize özel sadece Polisan’da 
yer alan teknolojiye haiz ürünlerimiz var.
Bu birikimle yeni ürün planlarımız var. 
İki Ar-Ge Merkezimiz çalışıyor. Japonya 
Ar-Ge’si ile bizim Ar-Ge’miz karşılıklı şu 

anda ürünleri inceliyor, yeni ürünlerimiz 
de portföyümüze ilave olacak. Kimya şir-
ketimizin de bir Ar-Ge Merkezi var, geçen 
yıl belge aldı. Boyanınki daha eski, bir 5-6 
sene oldu. Hem boya hem kimya, ikisi de 
Ar-Ge merkezi.

-YATIRIMDAN VAZGEÇMİYORUZ
Bugün paranın sıkışık olduğu dönem-

de bile çok ciddi bir yatırım var. Şimdi, 
bir kere boya tarafına baktığımız zaman 
Gebkim’deki yatırımı daha yeni bitirdik. 
Aşağı yukarı 50 milyon euro gibi bir ya-
tırımla tamamladık. Ama full otomasyon 
bir fabrika. Mevcut yerimizdeki boya fab-
rikamızı çok yakın bir zamanda kapatıyo-
ruz.

Şu anda faaliyet gösterdiğimiz tesis-
leri 1985 yılında başlattığımızda 10 bin 
tonluk bir fabrika idi. Dönemin Başbakanı 
Rahmetli Turgut Özal gelmişti. O zaman 
için çok önemli bir yapı idi. Hatta o zaman 
Özal; ‘Keşke Türkiye’de bin tane böyle 
fabrika olsa’ demişti. 

Bugün geldiğimiz noktada yetmiyor 
artık. Kuruluşta Türkiye’de kişi başı boya 
kullanımı 2 ila 2,5 kilo, nüfusta 55 milyon 
idi. Şimdi bugün nüfus 80 milyonu ve kişi 
başı kullanım 7-7,5 kiloyu geçti, inşa-

at boyalarında 8 hatta. Toplam boyada 
12 kilo. Yani şimdi toplam talep 500 bin 
tonun üzerine çıkmış durumda… Bizde 
bu fabrikayı hep ekleyerek yaptık. 105 
bin, 110 bin tonu bile zar zor üretiyoruz 
burada. O yüzden ihracata da çok fazla 
eğilemedik. Çünkü kapasite ancak içeriyi 
beslemeye yetiyordu. Giderek artan belli 
bir pazar payımız var.

-POLİSAN’DAN ÇİZGİ ÜSTÜ BÜYÜME
Polisan Boya kuruluştan bu yana de-

vamlı yükselen bir performansla, Pazar 
payını sürekli büyüttü. Dolayısıyla iç pi-
yasada biz büyürken, ki Necmettin Bey 

1985 yılında bu fabrikayı kurduğunda bize 
“Anadolu Kaplanı” denirdi.  Anadolu’dan 
büyüyerek Batı’ya geldik. Dolayısı ile 
doğu bayileri ile çok güzel, çok sıcak, çok 
sağlam ticari işbirlikleri ve dostluklar ku-
rularak adım adım batıya geldik. Batıdaki 
sinerji ile beraber ve potansiyel ile bera-
ber de çok hızlı bir büyüme ivmesi yaka-
ladık.

-SINIRLI KAPASİTE BİZİ KISITLIYORDU
Güven ortamı... Bu çok önemli... Mar-

kaya karşı ciddi bir güven var. İç piyasa-
da belli bir noktaya geldik ama halâ ala-
cak pazarımız var. Bir de dış pazarlarda 
büyüme ihtiyacımız ve isteğimiz de var 
ancak buranın kapasite bariyerinden 
dolayı yetersizdik, dış pazarlara ağırlık 
veremiyorduk. Şimdi tek vardiyada 180 
bin ton, üç vardiyada 540 bin ton kapa-
sitesi olan bir yatırımı devreye alıyoruz. 
Yani Türkiye’nin aşağı yukarı ihtiyacını 
karşılayabilecek bir fabrika. 540 bin ton 
Türkiye inşaat boyaları, pazar büyüklüğü 
kadardır. Yani 600 tane üreticinin hizmet 
verdiği Türk boya sektörünün büyüklüğü 
kadar bizim burada kapasitemiz var, 3 
vardiyada…

Böyle bir fabrikayı kurarken minimum 
bir 25 ila 30 yılı düşünmek gerekiyor. Geri 
dönüşünü o kadar uzun düşünmüyoruz. 
Alman bir firma ile de danışman ola-
rak çalışıyoruz başından beri, onların da 
bize söylediği; “Türkiye’deki bu fabrika 
şu anda Avrupa’daki ilk 5 fabrikadan biri” 
oldu. Deneme üretimlerine başladık. Çok 
yakın zamanda burayı (Dilovası) tama-
men kapatıyoruz.

Polisan’ın Gebkim’deki 50 milyon do-
larlık boya yatırımı Türkiye’nin tüm ihti-
yacını karşılayacak büyüklükte. Böyle bir 
yatırımı yaparken Türkiye’nin 20-30 yıl 
sonrası ihtiyaçlarını dikkate aldık.

-KAPATILACAK FABRİKA ALANI NE 
OLACAK?

Bizim faaliyetlerimizden önemli bir 
tanesi, bizim için önemli amiral gemilerin-
den diyeyim; liman operasyonudur. Ara-
mızdan demiryolu geçiyor, öbür taraftaki 
bizim alanımız, limanımızdır. 76 senesin-
den beri operasyonda liman. Bir kimyevi 

Polisan’ın Gebze’deki 47 
milyon dolarlık boya yatırımı 

Türkiye’nin tüm ihtiyacını 
karşılayacak büyüklükte. 

Böyle bir yatırımı yaparken 
Türkiye’nin 20-30 yıl sonrası 

ihtiyaçlarını dikkate aldık. 

⁕
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madde depolama var; çünkü Türkiye’de 
kimyevi madde neredeyse olmadığı için 
kaynağı bunun, bu yabancı şirketlerin ge-
tirdiği kimyasallar ithal. Orada depolama 
tanklarımız var. Ticaret yapmıyoruz, biz 
tek ticaret yapmayan depolama şirketi-
yiz. Bu çok önemli bir nokta, Türkiye’de…

-POLİPORT 3. ŞAHISLARA LOJİSTİK 
HİZMET VEREN BİR ŞİRKET

Şimdi kimyevi madde getiren bu tip 
limanlar bu işin ticareti amacı ile kurul-
muştur. Biz hiçbir zaman buna girmedik. 
Çünkü bizim sanayici şapkamız var. Bir 
tarafta bu hizmeti yabancıya veriyoruz. 
Bir de ticaretine girersem üçüncü şapka-
yı idare etmek zor, düşürürüz, kırarız, ol-
maz. Biz Poliport olarak prensip olarak bu 
konumumuzdan dolayı tamamen üçüncü 
şahıslara, firmalara lojistik hizmet veren 
bir şirketiz. Poliport olarak. Ve tektir bu 
konumda olan. Shell var ama petrol de-
ğil, kimyevi madde, Shell müşterimizdir, 
Dow Chemical keza yine en büyüklerin-
dendir, Dupont müşterimizdir, Arap Sabiç 

Petrokimya, BASF, Bayer, Henkel Kimya... 
Bunların hepsi müşterimizdir. Bazılarıyla 
kontratımız 30 yıl öncesine gider.

-LİMAN İŞİ GENİŞLEYECEK

Yeni tanklar yapılıyor yine. Çünkü de-
vamlı bu müşterilerden yeni talepler var, 
yeni ihtiyaçlar gelişiyor.

Bizim bir de kuru yük tarafımız var. 
Orada da geçen sene 2 milyon 600, 2 mil-
yon 700 bin ton civarında mal indirdik.

Sonuçta, ileriye dönük boyada bu-
radan taşınacağı için burada 80 ila 100 
dönüm bir alan açılacak. Bakınca ileriye 
dönük bu işin genişleyebileceğini görü-
yoruz. Bir de bizim bu özel konumumuz-

dan dolayı, ticaretini yapmadığımız için, 
çok tercih edilen bir de dediğim gibi kon-
tratlar… Allah’a şükür güvenilir bir yapı-
yız, biz de bunu bozmamaya çalışıyoruz.

Biz ağırlıklı olarak kimya işinin içinde-
yiz, hep boya boya ama diğer tarafta kim-
ya bizim için ağırlıklı bir iş. Birçok yabancı 
şirket ile olan münasebetimizde ileriye 
dönük başka bir proje olur mu olmaz mı, 
çok bir şey diyemeyeceğim ama bir kere 
öncelikle kendi yaptığımız işler var. Biz 
bunları daha nasıl geliştiririz. Yani sırf 
arazi meselesi değil. Yani Polisan Boya 
olarak bilinse de kimya tarafında nasıl 
daha fazla biliniriz buna çalışıyoruz. Her 
ülkenin kendi pazarının dinamikleri var. 

-HELLAS BÜYÜYOR
Yunanistan bizim için yurt dışında 

yaptığımız en önemli yatırım oldu, 2012 
senesinde. Biz orada bir fabrika satın 
aldık, fabrika 70 dönüm arazi içinde. 
Fabrikada 50 dönüme kurulu bir fabri-
ka, az buz bir yer değil. Herkes boya ol-
duğunu düşünüyor tabii ki ama hiç ilgisi 

Polisan Eğitim Kültür ve Spor Kompleksi hizmete girdi  
Maliyeti 4 milyon dolar 

olan Kocaeli’nin en büyük 
spor, eğitim ve kültür komp-
leksi Polisan Spor, Eğitim ve 
Kültür Salonu açıldı. Eğitime 
yüzde yüz destek projesi kap-
samında Polisan Holding ta-
rafından yaptırılan spor oku-
lu Diliskelesi Mahallesi 704/1 
Sokak Dilovası’nda hizmete 
girdi. 

Açılışa Vali Hüseyin Aksoy, 
Büyükşehir Belediye Başkanı 
İbrahim Karaosmanoğlu, İl 
Jandarma Komutanı Kıdemli 
Albay Osman Aslan, İl Emni-
yet Müdürü Necati Denizci, Dilovası İlçe 
Kaymakamı Mustafa Asım Alkan, Polisan 
Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Emin 
Bitlis, Dilovası Belediye Başkanı Ali Tol-
tar, Gebze Belediye Başkanı Adnan Köş-
ker, İl Milli Eğitim Müdürü Fehmi Rasim 

Çelik, KSO Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, 
GTO Başkanı Nail Çiler, daire müdürleri 
ve öğrenciler katıldı. 

BU MİRASI YAŞATACAĞIZ
Açılışta konuşan Polisan Yönetim 

Kurulu Başkanı Mehmet Emin Bitlis, 

“Polisan Holdingin kurucu-
su değerli babam rahmetli 
Necmettin Bitlis vizyoner 
bir lider olmanın ötesinde 
pek çok sosyal sorumluluk 
projesine imza attı. Bu gü-
zel eserleri bize kazandıran 
babama teşekkür ediyor 
ve onu sonsuz saygıyla anı-
yorum. Devraldığımız bu 
mirası bundan sonra da ya-
şatacağız. İnsanımızın hayat 
kalitesini yükseltecek ço-
cuklarımızın ve dolayısıyla 
ülkemizin gelişmesine katkı 
sağlayacak faaliyetleri sür-

düreceğiz. Gençlerimizin güçlü, çevik ve 
ahlaklı bireyler olarak yetişmesine katkı 
sağlayan sportif faaliyetlerin toplumun 
her kesimine yaygınlaşmasını sağlayacak 
projelere Polisan Holding olarak destek 
veriyoruz” ifadelerini kullandı.  

Mehmet Emin Bitlis: Kimya 
tarafında nasıl daha fazla 
biliniriz? Buna çalışıyoruz
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yok. Hatta bizim buradaki işlerle de hiç 
ilgisi yok. Kimya ama “pet” polietilen te-
raftalat üretimi. Pet şişeler var ya, onun 
granülü… Onu üretiyoruz orada. İlk defa 
yüzde 100 kapasiteyi aşarak 83,5 bin ton 
üretim yaptık. Aşağı yukarı bu sene 90 ila 
95 milyon euro civarında bir ciro ile biti-
recek. Orada da en büyük müşterilerimiz 
Avrupa’nın 2 büyük firmasından biri olan 
Belçikalı Resilux firması ki Yunanistan’da 
çok önemli bir operasyonu var. Üretimi-
mizin bir kısmını onlar satın alıyor. İkinci 
büyük müşterimiz orada Coca-Cola’dır. 
Coca-Cola’ın globalde geliştirdiği yeni 
özel projeler üzerinde çalışmalarımız de-
vam ediyor. Onun dışında Yunanistan’ın 
en büyük 2-3 su üreticisi var müşterileri-
miz arasında.  Zaten bu saydığım 5 firma 
bizim oradaki üretimimizin yüzde 60’ını 
satın alan firmalar.

-KONJONKTÜR İHRACATA ZORLADI
Boya operasyonumuzda iç piyasada 

2018 Ağustos ayından itibaren belli bir 
daralma oldu. Yeni fabrika yatırımızdan 
önce mevcut fabrikamızın kapasitesi ile 
ancak iç piyasa talebini karşılayabiliyor-
duk. Şimdi gerek yeni yatırımımız ile ar-
tan kapasitemiz sayesinde gerekse iç pi-
yasadaki talep gerilemesinden dolayı dış 
pazarlardaki odağımızı yükselttik. Kimya 
operasyonumuzda ise yine yatırım konu-
su gündemdedir ama çok çok acil değil. 

Kimya sektöründe de aynı boyadaki 
gibi iç piyasadaki daralma bizi ihracata 
zorlamaya başladı. Bu da iyi oldu bence. 
Hiç ummadığımız kadar ilgi gördük. Çün-
kü daha önceki yıllarda Avrupa’ya yaptı-
ğımız ihracatlardan dolayı bir şekilde bu 

isim biliniyor özellikle İtalya’da. Şu anda 
üretimin neredeyse yüzde 25’ini ihraç 
ediyoruz. Bu tabi boya gibi değil, sanayi 
işi olduğu için; adam bakıyor, bu mal uy-
gundur diyor. Biraz ismi de biliyor, güven 
duyuyor, numune gidiyor vs. Bu bazı fir-
malarda oturdu, güzel de işliyor. Bize de 
biraz yine cesaret geldi. ‘Biraz daha ya-
tırım yapsak mı?’ diye konuşmaya başla-
dık.

-GAYRİMENKUL YATIRIMLARI
Fabrikanın eski bir alanı vardı. Fabri-

ka buraya taşınınca o arazinin artık yapı-
lanması mevzu bahis oldu. Orada da DAP 
Yapı ile bir sözleşmeye gittik. Bu ‘Z Ofis’ 
olarak, kat karşılığı olarak geliştirilen 
proje tarafındayız. Şu anda halen yanıl-
mıyorsam 75 adet ofis 25-30 adet ticari 
ofisimiz bulunuyor.

Onun dışında Sabiha Gökçen 
Havaalanı’na komşu 180 dönüm bir ara-
zimiz var. Orada yine DAP Yapı ile olan bir 
sözleşmemiz var. Şu anda bir yapılanma 
başlamadı ama gelinen aşamada aşağı 
yukarı tüm prosedür tamamlanmış gibi. 
Burada 1 200 metrelik bir alışveriş sokağı 
AVM şeklinde, yamacın iki yanında 3 bin, 
3 bin 500 adet konut, otel vs. gibi bir 500 
bin m2 civarında bir inşaat alanı bulunu-
yor. Şu anda tabi halka açık kısmın içinde-
dir bu gayrimenkul arazimiz de.

Onun dışında buradan 8 km. ileride 
yine Babamızın zamanında oluşturduğu, 
yaklaşık 300 dönüm civarında bir çiftliği-
miz var. Ayrıca 2 bin dönüm de kiralanmış 
orman arazisi var. Orada da önemli bir 
arazimiz var. Ağaçlandırma arazisidir. Şu 
ana kadar çok ciddi ağaçlandırma yaptık 

Mehmet Emin BİTLİS 
Yönetim Kurulu Başkanı

22 Ağustos 1958’de doğmuștur. 
Lise ve üniversite öğrenimini 1972 
- 1984 yıllarında Avusturya’da 
yapmıştır. İngilizce ve Almanca 
bilmektedir.

Çalıșma hayatına 1985 yılında 
bașlayan Mehmet Emin Bitlis halen; 
Polisan Holding, Polisan Kimya, Po-
lisan Tarım ve Polisan Yapı Yönetim 
Kurulu Bașkan Vekilliği; Poliport, 
Șark Mensucat ve Rohm and Haas 
Yönetim Kurulu Üyeliği; Polisan 
Hellas Yönetim Kurulu Başkanlığı 
görevlerini sürdürmektedir. Ayrıca, 
Mehmet Emin Bitlis, Türkiye Sana-
yici ve İşadamları Derneği, Türkiye 
Kimya Sanayicileri Derneği, İstanbul 
Rotary Kulübü ve Malatya Eğitim 
Vakfı Yönetim Kurulu üyesidir.

Holding olarak Malatya’da bir, 
Dilovası’nda bir okulumuz var. 

Hemen yanında açılışını yaptığımız 
2 bin 500 kapasiteli Polisan Eğitim 
Kültür ve Spor Kompleksi var. Buranın 
bir tarafı İl Spor Müdürlüğü’ne bağlı 
ve Halk Eğitim Müdürlüğü tarafından 
işletiliyor. Basketbol, tekvando, boks, 
jimnastik, folklor ekipleri var. Bir tarafta 
da yetişkinlere yönelik bilgisayar, 
okuma - yazma kursları, nakış kursları 
var. Kütüphane var. Yani bu bölgenin 
kadınları geliyorlar, bir yandan burada 
bilgisayar, bilmiyor ise okuma yazma 
öğreniyorlar bir yandan dikiş nakış 
öğreniyorlar. İngilizce başladı şimdi, 
yabancı dil öğreniyorlar. Yani topluma 
üretken kadınlar oluşuyor burada ve 
o sırada da çocuklarına anaokulunda 
bakım sağlanıyor. İnanılmaz güzel işler 
yapılıyor.

Polisan Ortaokulu her yıl yüzlerce 

mezun veriyor. 
Polisan’ın Malatya’daki okulu da 

aynı şekilde mezunlar veriyor. Hepsi de 
bugün toplumda güzel yerlere gelmiş 
durumdalar.

Öte yandan, bizim boya tarafında 
Home Cosmetics çatı iletişimini 
sürdürüyoruz. 2008 yılından beri 
diyoruz ki; “Boya sadece renkten 
ibaret değildir. Aynı zamanda aslında 
duvarlarınızın, binanızın bakımını 
sağlar.” Yüzeylerde yarattığı film 
tabakası ile korozyonu önler, demirin 
paslanmasını önler, binanın ömrünü 
uzatır, antimikrobiyel ve antibakteriyel 
özellik sağlar, silinmeyle hijyenik ortam 
sağlar. Yani boya sadece renkten ibaret 
değildir, evinizin kozmetiğidir diyoruz. 

Bu doğrultuda da hedef kitlemiz 
kadın olduğu için boya ayağında, “Her 
Ses Bir Nefes” projemiz var. Yaklaşık 8 
senedir sürdürüyoruz her yıl 8 Mart’ta... 

Bununla ilgili almış olduğumuz 
ödüllerimiz çok fazla. Burada kadınların 
toplumsal sorunlarına dikkat çekmek 
adına bir takım etkinlikler yapıyoruz, 
sergi gibi, dijitalde bir film gibi. Bu 
projenin bir ayağına da mutlaka bir STK 
bulunuyor. Mor Çatı, Yeni Başlangıçlar 
Derneği gibi kadına hizmet eden 
vakıf ve derneklere destek olmak 
suretiyle 8 yıldır biz boya tarafında 
sosyal sorumluluk projesi olarak bunu 
yürütüyoruz. Tüm Polisan çalışan 
kadınları çok da keyif alıyor. Her 
sene,“bu sene için ne yapsak” diye 
bekliyoruz.

[başarı öyküleri ►

POLİSAN HOLDİNG SOSYAL SORUMLULUK PROJELERİ 
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Ülkemizin 2023 yılı hedefleri 
kapsamında %3 Ar-Ge yoğunluk 
hedefi bulunmaktadır. Savunma 

Sanayii Başkanlığı Ar-Ge projelerinin 
bu hedef doğrultusunda daha dinamik 
bir süreç ile başlatabilmek adına SSB 
mevzuatında “SSB Ar-Ge Paneli” tanım-
lanmıştır.

SSB Ar-Ge Panelinde, güvenlik bi-
rimlerimizin mevcut ya da planlı sistem 
ve platformlarının ihtiyacı olan veya 
geleceğe dönük yeni teknoloji alanla-
rındaki projeler için başlatma kararları 
alınmakta;  aynı zamanda son ürün 
teslimatı içermeyen teknik gösterim 
ağırlıklı projeler için geniş alan çağrıları 
yapılmasına karar verilmektedir.

SSB Ar-Ge Paneli ilk toplantısını, 
22 Aralık 2016 tarihinde gerçekleş-
tirmiş olup, son iki yıl içinde dört kez 
toplanmıştır. Bugün, bu panellerimiz 
neticesinde kararı alınan ve 2018 yılı 
içinde başlatılan 10 projenin sözleş-
mesi, Savunma Sanayii Başkanı Prof. 
Dr. İsmail Demir, TSK, üniversiteler ve 
özel sektör temsilcilerinin katıldığı bir 
törenle imzalanmıştır.

 İmzalanan Projeler:
1. Alüminyum Yeni Nesil Alaşım 

Geliştirilmesi (Ayna)
2. Duyarsız Yemleme Şarjı Geliştir-

me (Duyem)
3. Düşük Frekans Aktif Sonar Siste-

mi Geliştirilmesi (Düfas)
4. Sıcak Şekillendirme İle Multifazlı 

Çelik Geliştirme (Hançer)
5.  Twt İçin Yüksek Voltaj Güç Kay-

nağı Geliştirilmesi (Kudret)
6. Stirling Soğutuculara Yönelik Ka-

lıcı Mıknatıs Neodyum (Ndfeb) Gelişti-
rilmesi (Mıknatıs)

7. Kızılötesi Dedektör Takımı Gelişti-
rilmesi (Nar)

8. Nükleer Radyasyon Tehdidine 
Karşı Yerli Algılayıcı Ve Tespit Sistemi 
Geliştirilmesi (Radat)

9. Yürüyen Dalga Tüp Mikrodalga 
Güç Yükselteci Geliştirilmesi (Seyyah)

10.  Yenilikçi Yazılımlar Yarışıyor  
(Y3)

Bahse konu projelerde yükleni-
ci modeli KOBİ-Sanayi-Üniversite iş 
birliğine dayalı olarak oluşturulmuş, 
üniversitelerimiz, enstitülerimiz ve 
KOBİ’lerimiz başta olmak üzere 15 
yüklenici veya alt yükleniciye yer veril-
miştir.   

Özellikle havacılık uygulamalarında 
kritik malzemelerin yerli olarak üretil-
mesi ile bu alanda ülkemizin yurt dışı 
bağımlılığı büyük oranda giderilecek 
olup, AYNA Projesi ile havacılık gereksi-
nimlerine uygun olarak aşınma dirençli, 
korozyona dayanıklı, yüksek sıcaklık 
mukavemetine sahip alaşımlar konu-
sunda yurt dışı bağımlılığın kaldırılması 
hedeflenmektedir.

Öte yandan HANÇER Projesi ile sıcak 
şekillendirme prosesine uygun zırh çe-
liği alaşımının geliştirilmesi, MIKNATIS 
Projesi ile üstün manyetik özelliklere 
sahip Neodyum Demir Bor tabanlı kalıcı 
mıknatısların milli olarak geliştirilmesi, 
DÜFAS Projesi ile düşük frekanslı aktif 
sonar sistemlerine yönelik piezoelek-

trik tek kristal seramik malzeme ve 
transdüserlerin geliştirilmesi, KUDRET 
Projesi ile yürüyen dalga tüplerin çalı-
şabilmeleri için gerekli yüksek voltajları 
üretebilen güç kaynağı geliştirilmesi 
ve SEYYAH Projesi ile Radar, Elektro-
nik Harp ve Uydu/Uzay Sistemlerinde 
kullanılabilecek nitelikte tamamen milli 
imkânlar ile Yürüyen Dalga Tüp Güç 
Yükselteci geliştirme teknolojisi kaza-
nılması hedeflenmektedir.

NAR Projesi ile Kızılötesi algılama 
sistemlerinin ve bileşenlerinin milli 
imkanlarla geliştirilebilmesi ve yurt dışı 
bağımlılığın giderilmesi, yüksek voltaj-
ları üretebilen güç kaynağı geliştirmesi, 
RADAT Projesi ile nükleer radyasyon 
tehditlerini tespit etmek amacı ile algıla-
yıcı sistem geliştirilmesi ve roket ve füze 
sistemlerinde kullanılmak üzere DUYEM 
Projesi ile güvenlik ve duyarsızlık isterleri 
üst seviyede olan duyarsız yemleme şarjı 
geliştirilmesi sağlanacaktır.

Bu yıl ilk defa, Yenilikçi Yazılımlar Ya-
rışıyor Yarışma Programı (Y3) ile Elektro 
Optik uydu görüntülerinden otomatik 
hedef tespit ve tanıma konularında 
ülkemizde var olan yetenek ve birikimler 
adil ve hassas bir şekilde ölçülerek, bu 
kabiliyetlerin gelecek projelerde değer-
lendirilmesi hedefleniyor.

İmzalanan ve imzalanacak yeni pro-
jelerle, emniyet ve güvenlik güçlerimizin 
ihtiyaçlarının karşılanmasında yurt dışı 
bağımlılığın azaltılması, özgün, yerli ve 
milli çözümlerin hayata geçirilmesi ve 
ülkemiz Ar-Ge ve teknoloji yetkinliğinin 
artırılmasına önemli katkılar sunulacaktır.

Savunma sanayinde 10 ar-ge projesinin 
sözleşmeleri imzalandı

[ar-ge  ►
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2018 İsraf Raporu açıklandı 

2018 yılı Türkiye İsraf Raporu, Ti-
caret Bakanlığı koordinasyonun-
da araştırma şirketi ve Hacettepe 

Üniversitesi akademisyenleri işbirliğiy-
le Türkiye genelinde 26 ilde 2.209 tüke-
tici ile yapılan anket verilerine dayanı-
larak hazırlanmıştır.

Araştırma kapsamına giren birey-
lerin çoğunluğu 18-29 yaş aralığında, 
1.405 ve 3.000 lira gelir grubunda, evli 
ve ücretli çalışanlardan oluşmakta-
dır.  Araştırma;  aylık ortalama hane 
giderlerinden konut, otomobil ve eşya 
sahipliğine; bireylerin israf algısından 
gıda, ekmek, giyim,  tüketim davranı-
şına ve israfına; geri dönüşüm kavra-
mının toplumdaki yerinden, bireylerin 
tasarruf, birikim ve borçlanma davra-
nışlarına kadar pek çok başlıkta önemli 
tespitler içermektedir.

Gıda tüketim davranışları ve isra-
fına ilişkin olarak anket sonuçlarına 
göre, bireylerin çoğunluğunun haftada 
bir gıda alışverişi yaptığı, en çok mar-
ketlerden ikinci sırada pazarlardan 
alışveriş yaptığı tespit edilmiştir. Türk 
halkının geleneksel yapısı ve alışkan-
lıklarına paralel olarak hanelerin bü-
yük çoğunluğu evinde yemek pişirmek-
tedir.

2017 araştırma sonuçları dikkate 
alındığında bitirilemeden çöpe atılan 

yemek miktarında artış olduğu tespit 
edilmiştir.  Gıdaların tüketilmeden çöpe 
atıldığını belirtenlerin oranı %22,8’dir.  
Bunun nedenleri gıdanın bozulması ve 
tüketilememesi olarak kayıtlara geç-
miştir.

 
- Haftada ortalama 2 ekmek çöpe 

atılıyor
 Araştırmaya göre, Türk halkının ge-

leneksel gıdalarından olan ekmeğin her 
gün satın alma oranı beklenildiği üzere 
çok yüksek düzeydedir. Araştırmaya 
katılanların bireysel günlük ekmek tü-
ketim miktarı ortalama yaklaşık 0,78 
adet olarak tespit edilmiştir. Haftada 
ortalama iki adet ekmeğin çöpe atıldığı 
tespit edilen araştırmada, satın aldığı 
ekmeği tüketemeden çöpe attığını ifa-
de eden bireylerin oranı %11,7 olarak 
belirlenmiştir.

              
- Cep telefonu değiştirme sıklığı 

ortalama 3,7 yıl
Araştırmaya göre cep telefonu olan 

bireylerin neredeyse tamamı akıllı tele-
fon kullanmakta, ortalama 3,7 yılda bir 
cep telefonu değiştirmektedirler. Cep 
telefonu değiştirme nedenleri arasında 
öncelik bozulma ve piyasaya çıkan yeni 
modele sahip olma isteği olarak belir-
lenmiştir. Genç yaştaki bireylerin daha 

ileri yaş gruptakilere göre daha sık cep 
telefonu değiştirdikleri görülmektedir.

 
- Otomobil değiştirme sıklığı 8 yıl
Otomobil sahipliği, 2017 yılı araştır-

ma sonuçlarına göre artış kaydetmiş-
tir.  Otomobil değiştirme sıklığı sekiz yıl 
ve üzeridir.  Katılımcıların çoğunluğu 
ekonomik olduğu gerekçesiyle ulaşım 
aracı olarak toplu taşıma araçlarını 
kullanmakta, ortak araç kullanımı çok 
düşük seviyelerde kalmaktadır. Bir ön-
ceki yılın sonuçları ile karşılaştırıldığın-
da otomobil sahibi olanların oranının 
%27,3’den %31,1’e yükseldiği görül-
mektedir.

 
- Finansal tasarruf yapanların ora-

nı
Son 1 yıl içerisinde aylık gelirinin bir 

bölümünü biriktirerek finansal tasarruf 
yapanların oranı 2017’de %13,6 iken, 
2018 yılında %38,1 olarak belirlenmiş-
tir. Öte yandan 2017 yılı araştırmasına 
katılan bireylerin çoğunluğu tasarruf-
larını banka mevduatında değerlendi-
rirken 2018 yılı araştırmasına katılan-
ların çoğunluğu tasarruf aracı olarak 
tercihini altından yana kullanmıştır.

Araştırma sonuçlarına göre birey-
lerin %72,2’si yerli malı kullanımının 
israfı önlemeye ve tasarrufa katkı sağ-

Ticaret Bakanlığı koordinasyonunda yapılan 2018 yılı Türkiye İsraf Araştırması sonuçlandı.
- Rapordan: “Haftada ortalama 2 adet ekmek israf edilmektedir.” - “Vatandaşların cep tele-

fonu değiştirme sıklığı ortalama 3,7 yıl iken otomobil değiştirme sıklığı 8 yıl ve üzerini buluyor”

[araştırma ►
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lamaya olumlu etkisi olduğunu dü-
şündüğünü belirtmiştir.

 
 -Pekcan: “Ekmekte israfı azal-

tacak çok önemli düzenlemeyi ha-
yata    geçirdik”

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, 
araştırmaya ilişkin değerlendirme-
sinde israfın önüne geçilmesi ge-
rektiğini vurgulayarak, bu konuda 
kamuoyunda bilincin artırılmasının 
büyük önem taşıdığını belirtti.

Pekcan, Türkiye İsraf Araştırması 
raporuyla israfın boyutlarının tespit 
edilerek ilgili kurumlara dağıtıldığını 
ve kamuoyunda farkındalık oluştu-
rulmaya çalışıldığını  ifade etti.

İsrafla ilgili eğitim programla-
rının hazırlanmasının ve bu prog-
ramların yaşam boyu eğitim çerçe-
vesinde sürekli hale getirilmesinin 
önemine değinen Pekcan, bireylerin 
tasarruf bilincinin artırılması gerek-
tiğini kaydetti.

Öte yandan  ekmekte israfın 
önüne geçmek amacıyla önemli bir 
adım attıklarını hatırlatan Pekcan, 
şunları kaydetti:

“Ticaret Bakanlığımızca Resmi 
Gazete’de 7 Kasım 2018 tarihinde  
yayımlanan Perakende Ticarette 
Uygulanacak İlke ve Kurallar Hak-
kında Yönetmelikte Değişiklik Ya-
pılmasına Dair Yönetmelikle büyük 
mağaza, zincir mağaza ve tedarik-
çilerce bir gün içinde üreticiden tes-
lim alınan ve azami fiyatı tarifeyle 
belirlenen ekmek, unlu mamuller 
gibi hızlı tüketim mallarının, satı-
lamadığı gerekçesiyle daha önce 
yüzde 25-30 oranındaki iade oranını 
en fazla yüzde 5 olarak belirledik. 
Böylece ekmekte israfı azaltacak 
çok önemli bir düzenlemeyi hayata 
geçirmiş olduk.”

Gıda ve ekmek tasarrufu konu-
sunda bireylerin alışveriş listesi 
yapması ve ihtiyacı kadar tüketim-
de bulunması tavsiyesinde bulunan 
Pekcan, geri dönüşüm konusunda 
da bireylerin hassasiyet göstermesi 
gerektiğini kaydetti.

Pekcan, vatandaşların tasarruf-
larının finansal sistem içerisinde 
nasıl değerlendirilmesi gerektiği 
konularında farkındalık yaratılma-
sının önemine işaret etti.

Öte yandan Pekcan 15 Mart Dün-
ya Tüketiciler Günü dolayısıyla bu yıl 
22’incisi düzenlenecek olan Tüketici 
Ödülleri Programı kapsamında Tü-
ketici Özel Ödülünün verilmesinde 
tematik bir yaklaşımın benimsendi-
ğini belirterek, bu yılın temasını “İs-
rafın Önlenmesi ve Sıfır Atık” teması 
belirlediklerini sözlerine ekledi.

GOSB Sanayici Sohbetleri toplantısı bu 
kez, 25 Aralık Salı günü, Anadolu Sağlık 

Merkezi’nin ev sahipliğinde GOSB Yönetim 
Merkezi ve Sosyal Tesislerinde yapıldı. 

Dr. Cengiz Gül’ün ev sahipliğinde 
gerçekleştirilen toplantıya, Gebze Organ-
ize Sanayi Bölgesi’nde faaliyet gösteren 
firmaların temsilcilerinin yanı sıra, Gebze 
Teknik Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. 
Dr. Nilay Coşgun da katılım gösterdi.

Katılımcılar, Dr. Cengiz Gül’ün yaptığı 
sunum ile Anadolu Sağlık Merkezi’ni 
detaylı olarak tanıma imkânı buldular. 

Organizasyon, fotoğraf çekimi ve GOSB 
Tıp Merkezine yapılan gezinin ardından 

sonlandırıldı.

GOSB Tıp Merkezi Hakkında
“GOSB Tıp Merkezi”, Anadolu Sağlık 

Merkezi iş birliği ile GOSB Meydan 
Binasında SGK’lı anlaşmalı olarak hizmet 
vermektedir. 

Türkiy e’de, bir Organize Sanayi Bölgesi 
bünyesinde kurulan ilk ve tek Tıp Merkezi 
olan GOSB Tıp Merkezi’nde; dahiliye, 
kulak-burun-boğaz, genel cerrahi, acil 
servis, laboratuvar ve radyoloji branşları  
ile işe giriş tetkikleri, periyodik tetkikleri, 
ehliyet raporu, ilaç raporu, istirahat raporu 
hizmetleri verilmektedir.

GOSB SANAYİCİ SOHBETLERİ TOPLANTILARI ASM’NİN 
EV SAHİPLİĞİNDE GERÇEKLEŞTİRİLDİ

GOSB’da, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Sa-
nayi ve Verimlilik Genel Müdürlüğü, Ko-

caeli Sanayi Odası ve Gebze Organize Sanayi 
Bölgesi işbirliğinde, “Sanayi İşletmelerinde 
Başarılı Verimlilik Uygulamaları ile Gün-
cel Verimlilik Çalışmaları” konulu panel 
gerçekleştirildi.

20 Aralık Perşembe günü gerçekleştirilen, 
açılış konuşmasını Kocaeli Sanayi ve Te-
knoloji Müdürü İlhan Aydın’ın yaptığı 

toplantıda, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, 
Sanayi ve Verimlilik Genel Müdürlüğü yet-
kilisi Talat Postacı, Endüstriyel Fırın Sanayi-
cileri ve İşadamları Derneği Başkanı Meh-
met Özdeşlik, HKTM Genel Müdürü Tunç 
Atıl, Belgin Madeni Yağlar Tic. ve  San. A.Ş. 
Üretim Müdürü Hakan Sungur ve Sistem 
Teknik Sanayi Fırınları A.Ş. Yönetim Kurulu 
Üyesi Beste Özdeşlik, katılımcılara konuyla 
ilgili sunumlarını aktardılar.

GOSB’DA, “SANAYİ İŞLETMELERİNDE BAŞARILI VERİMLİLİK 
UYGULAMALARI İLE GÜNCEL VERİMLİLİK ÇALIŞMALARI” KONULU PANEL

[osb’lerden  ►
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Doğu Marmara Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Dr. Mustafa Çöpoğılu “Bölgemizdeki 
KOBİ’lerin AR-GE ve inovasyon kapasitesini artırmak için çalışmalar yapıyoruz.

2017 yılı Erasmus+ Mesleki Eğitim 
İçin Stratejik Ortaklıklar (KA2) Prog-
ramı kapsamında Ulusal Ajans’a 

yapılan 206 başvuru arasında desteklen-
meye hak kazanan 27 projeden biri, Doğu 
Marmara Kalkınma Ajansı’nın koordina-
törlüğünde, Türkiye’den Kocaeli Sanayi 
Odası, Sabancı Üniversitesi ile İspanya, 
Almanya, Romanya ve Yunanistan’dan 
partnerlerin ortaklığında gerçekleşen 
“Building a Regional Habitat for Learning 
and Innovative SMEs – InnoHabitS Proje-
si” oldu. 

 Bu proje ile KOBİ’lerin inovasyon yö-
netimi alanında kapasitelerini geliştirmek 
üzere bölgeye özgü yenilikçi iş modelle-
rinin gelişeceği bir ekosistem kurgulan-
ması ve bu ekosistemi geliştirmek adına 
tasarlanacak hayat boyu öğrenme eğitim 
modülleriyle insan kaynağı yetiştirilmesi 
amaçladı.

InnoHabits (Yenilikçi Ekosistemler) 
AB Projesi Çerçevesinde İnovasyon 
Yönetimi İstişare Edildi

Proje çerçevesinde KOBİ’lerin inovas-
yon yönetimi konusunda karşılaştıkları 
sorunları tartışmak, çözüm önerileri ge-
liştirmek ve bölgesel yenilikçi ekosistem 
ortamının nasıl gelişebileceği üzerine 
interaktif şekilde stratejiler tasarlamak 
üzere 10 Ocak 2019 tarihinde Gebze Wor-
kinn Otel’de bir çalıştay düzenlendi. Doğu 
Marmara Kalkınma Ajansı, Kocaeli Sanayi 
Odası ve Sabancı Üniversitesi işbirliğinde 
düzenlenen çalıştaya KOBİ’ler başta ol-
mak üzere inovasyon konusunda istekli 
26 firmanın temsilcileri katıldı.

Çöpoğlu: “Bölgemiz’deki KOBİ’lerin ar-
ge kapasitesini artırmak istiyoruz”

Çalıştayda açılış konuşmasını gerçek-
leştiren Doğu Marmara Kalkınma Ajan-
sı Genel Sekreteri Dr. Mustafa Çöpoğılu 
Ajansın inovasyon alanında yürütülen 
çalışmaları ve çalıştayın içeriği hakkında 
bilgilendirmede bulundu. Çöpoğlu, “Böl-
gemizdeki KOBİ’lerin AR-GE ve inovasyon 
kapasitesini artırmak için çalışmalar ya-
pıyoruz. Geçtiğimiz günlerde KOBİ’lerin 
inovasyon kapasitesinin ölçüldüğü, de-
ğerlendirildiği ve ücretsiz mentörlük hiz-
meti sağlanarak geliştirildiği bir yarışma 

projesi olan InnoTEAM’i ödül töreniyle 
başarılı bir şekilde sonuçlandırdık. Bu-
gün burada toplanmamıza vesile olan 
çalıştay da, yine bu alanda yürüttüğümüz 
çalışmaların devamı niteliğindeki Inno-
Habits (Yenilikçi Ekosistemler) AB Proje-
miz kapsamında siz değerli katılımcılarla 
inovasyon yönetimini istişare edeceğimiz 
bir etkinliktir” dedi.

İnovasyon Yönetimi Alanında Bölgede 
Eğitimler Verilecek

Açılış konuşmasının ardından, projeye 
ilişkin detaylı bilgi veren Doğu Marmara 
Kalkınma Ajansı uzmanı ve proje koordi-
natörü Hülya Bayrak “Projenin en önemli 
unsurlarından birinin, uluslararası part-
nerlerin tasarlayacağı eğitim modüllerini 
bölgeye özgü olarak şekillendirirken ça-
lıştaydaki katılımcılarla birlikte değerlen-
dirilen hususların temel alınacak olması” 
olduğunu ifade etti.

Proje sonunda bölgede toplam 
KOBİ’ler öncelikli olmak üzere 25 KOBİ’ye 
ücretsiz eğitim ve danışmanlık hizmeti 
verileceği, 140 inovasyon uzmanı ve 70 
inovasyon uzmanı eğiticisi yetiştirileceği 
belirtildi. 

Çalıştayın içeriği ve yöntemine iliş-
kin bilgilendirme sunumu yapan Sabanc

ı 

Üniversitesi uzmanlarından Cem Emre 
Memiş, “InnoTEAM çalışmasında yaptık-
ları ölçümlerde, 6 ay gibi kısıtlı bir sürede 
ve sınırlı kaynakla sağlanan mentorluk 
desteğiyle firmaların inovasyon yöne-
timindeki ilerlemelerinin oldukça iyi ol-
duğunu” vurguladı. İnovasyon yönetim 
sistemi unsurlarından Strateji, Kaynak-
lar, Kültür, Fikir Seçme & Fikir Geliştirme 
ile Proje Geliştirme & İnovasyon Per-
formansı başlıkları 5 oturumda Sabancı 
Üniversitesi’nin moderasyonunda firma-
larla tartışıldı. Çalıştayda elde edilen çık-
tılar bir raporda derlenerek katılımcılarla 
ve proje ortaklarıyla paylaşılacak.

Marka, Ulusal Ajans’ın seçtiği 27 proje 
arasına giren InnoHabitS projesini tanıttı

[inovasyon ►
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Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy, Nuh Çimen-
to Eğitim ve Sağlık Vakfı tarafından eski 
cezaevi alanında yaptırılan ve  inşası 

tamamlanma aşamasına gelen inşaat alanında 
incelemelerde bulundu.

64 Derslikli 3 okul ve bir spor salonundan 
oluşan eğitim kampüsünün inşaat alanını  gezen  
ve  gelinen son durum hakkında  yetkililerinden 
bilgi alan Vali  Hüseyin Aksoy,  inşaat alanında 
çalışanlarla bir süre sohbet ederek, yapmış ol-
dukları çalışmalardan dolayı  teşekkür etti.

Vali Hüseyin Aksoy 
İzmit Nuh 
Çimento Eğitim 
Kampüsü’nün 
inşaat alanında 
incelemelerde 
bulundu

[ziyaret ►
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Gebze Teknik Üniversitesi Tekno-
park A.Ş. (GTÜ Teknopark A.Ş.) 
Genel Müdürü Mustafa Güray 

Değerli açılış konuşmasında “Üniversite 
olarak bilginin ve Ar-Ge tabanlı fikirlerin 
ticari değer oluşturulması adına tek-
nopark kuruluşumuz tamamlanmıştır. 
Artık Ar-Ge çalışmalarının katma değer 
haline gelmesi için güçlü bir ekosistem 
yanı başınızdadır. Bu etkinlik kapsamın-
da öncelikle katılımlarınızdan dolayı 
duyduğumuz memnuniyeti ifade etmek 
istiyorum. Baklava, geçmiş tarihimi-
zin bırakmış olduğu büyük bir mirastır. 
Nadir Beylerin de baklava konusunda 
Osmanlı Saraylarına dayanan tarihi hi-
kayesini birazdan dinleyeceğiz. Bizler 
de baklavanın ilk gün ki tazeliğinin ko-
runması ve iklim-ortam şartlarına karşı 
dayanıklılık geliştirmesi adına Ar-Ge fa-
aliyetlerine başlamak istiyoruz. Savun-
ma Sanayisi alanında sahada bulunan 
askerlerimiz için tazeliğini koruyan içe-
rik ve uzun süreli dayanıklı ambalajların 
geliştirilmesi adına çalışacağız.” dedi.

‘İŞİNİ SEVGİYLE YAPACAKSIN’
İstanbul Karaköy’de 70 yıldan bu 

yana hizmet veren Güllüoğlu’nun sahi-
bi Nadir Güllü ise yaptığı konuşmada, 
“Bir işte başarılı olmak istiyorsan ya o 
işin aşığı ya da muhtacı olacaksın” dedi. 
Güllü, “Bir işi eliyle yapan işçi, beyniy-
le yapan usta hem beyni hem kalbiyle 
yapana da zanaatkar denir. Bir işin ya 
aşığı ya da muhtacı olacaksın. O zaman 
başarırsın. Allah rahmet eylesin be-
nim babam 70 yıl öne bu işin hem aşı-
ğı hem muhtacıymış Antep’ten çıkmış 
Karaköy’e gelmiş. Fıstığın ne olduğu-
nu bilmeyen insanlara fıstığı anlatmış. 
Çünkü bir saray tatlısı olan baklavanın 
fıstıklısını kimse bilmiyordu. Fıstığı bilen 
yoktu. İstanbullulara önce baklavanın 
hammaddesini anlattık. Sade yağı ne-
bati yağdan kötü bir yağ zannettiler. Biz 
sade yağı, egzoz gazının girmediği, ayak 
basılmamış otlardan beslenen koyun ve 
keçi sütünden yapılmış ve eritilmiş yayla 
tereyağı diye anlatınca, tamam dediler. 
Bizde ustalık önemli... Ustaların aracılı-
ğıyla kuşaktan kuşağa geçiyor. Baklava 
aslında bir saray tatlısı. İstanbul’daki 
sarayda yapılıyor. Ancak saray aşçıları 
daha sonra Şam’da da yapmaya başlı-

yorlar. Dedemin dedesi hacca giderken 
Şam’da baklavayı görüyor. Gaziantep’e 
getiriyor. Yetenekli ustaların aracılığıyla 
da baklava yayılıyor. İş güzel yapanın-
dır. Bizim mesleğimiz ahilik mesleği. 
Bıçağın takırtısı, oklavanın tıkırtısı, bak-
lavanın hışırtısı, mermerin zıngırtısıdır” 
ifadelerine yer verdi. 

Konuşmasının ardından öğren-
cilerle soru-cevap tarzında sohbet 
gerçekleştirdi. Öğrencilere hediyeler 
veren Nadir Güllü’ye Mustafa Güray De-

ğerli tarafından GTÜ kampüs alanında 
yetişen zeytinden elde edilen zeytin-
yağı ile Salih Kükrek tarafından kalem 
hediye edildi. 

Etkinliğin ardından TTO bahçesinde 
günün hatırasına ağaç dikimi gerçek-
leştirildi.

İlerleyen zamanlarda Karaköy Gül-
lüoğlu ile GTÜ öğretim üyelerinin bir 
araya gelerek, gıda alanında Ar-Ge ça-
lışmaları üzerine planlamalarda bulu-
nacağı bildirildi.

Tekno-Baklava Geliştirilecek
Gebze Teknik Üniversitesi (GTÜ) Teknoloji Transfer Ofisi (TTO) tarafından Öğr. Görevlisi Salih 
Kükrek’in koordinasyonu ile her hafta düzenlenen “Girişimcilik ve Patent Sohbetleri” etkinliğinin 
2018-2019 döneminin son programına Karaköy Güllüoğlu Yönetim Kurulu Başkanı Nadir Güllü 
katıldı.

[teknoloji ►
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Ulaştırma ve lojistik koordinasyon 
toplantısı TOBB’da gerçekleştirildi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Tür-
kiye Ulaştırma ve Lojistik Meclisi 
Koordinasyon Toplantısı TOBB’da 

gerçekleştirildi. TOBB Yönetim Kurulu 
Başkan Yardımcısı Tamer Kıran ile birlik-
te Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Bakan 
Yardımcısı Selim Dursun ve Türkiye Ulaş-
tırma ve Lojistik Meclisi Başkanı Ö. Çetin 
Nuhoğlu’nun da katıldığı toplantıda sek-
törün koordinasyonu noktasındaki konu-
lar masaya yatırıldı. 

TOBB Yönetim Kurulu Başkan Yardım-
cısı Tamer Kıran burada yaptığı konuş-
mada dünyanın artık tek bir pazar haline 
geldiğini ifade ederek, “1800’lü yıllarda 
ekonomik gelişme için hammaddeye eri-
şim önemliydi. 1900’lerde enerjiye erişim 
ve ulaşım öne çıktı. 2000’lerdeysa inter-
net bağlantısı ve entelektüel sermaye 
önem kazandı. Artık herkes birbirine ula-
şabiliyor, dolayısıyla mal satabiliyor. Kü-
reselleşme, lojistik imkânlarının önemini 
muazzam arttırdı. Küreselleşen pazarlar, 
tüm dünya coğrafyasına yaygınlaşan 
taşıma, depolama, üretim, ambalaj gibi 
tedarik zinciri faaliyetleri lojistiğe verilen 
önemi arttırdı” dedi. 

 -Hedef dünya ticaretinden yüzde 1,5 
pay almak

Türkiye’nin de ülke olarak bir hedef 
koyduğunu ve 2023 yılında, dünya ticaret 
hacminden %1,5 pay almayı hedefledi-
ğini anlatan Kıran, dünya ekonomisinde 
güçlü bir eksen kaymasının yaşandığına 
dikkat çekti. Çin,  Hindistan,  Endonezya 
gibi Asya ülkelerinin, dünya ekonomi-
sinden aldığı payın artığına işaret eden 
Tamer Kıran şunları söyledi: “Yani yarışta 
yeni oyuncular var. Rekabet eskiye göre 

daha çetin. Teknolojideki hızlı gelişimle 
birlikte geleneksel üretim, tüketim ku-
ralları ve alışkanlıkları tamamıyla fark-
lılaşıyor. Eskiden nasıl olursa olsun, mal 
bir yerden bir yere gitsin derdik. Artık za-
man, kolaylık, esneklik çok önemli. Böyle 
bir yarışta yapmamız gereken çok işler 
var. TOBB olarak tüm sektörlerin geliş-
mesinde kritik öneme sahip olan lojistik 
sektörüne ayrı bir önem verdik. Lojistik 
Sektör Meclisi’mizde özel sektör ve sek-
törü düzenleyen kamu kurumlarını bir 
araya getiriyoruz. Tüm tarafların birlikte 
sektörün sorunlarını tespit edip, sorun-
ların çözümü için öneriler geliştirmesini 
sağlıyoruz. Buranın çalışmalarına her 
zaman destek veriyoruz. Firmalarımızın 
sahadaki tecrübelerini en üst düzeyde 
kamu kurumlarımıza aktarıyoruz. Kara-
yolu taşımacılığında sayısal takograf ve 
K belgelerinin dağıtımını en yüksek stan-
dartlarda yapıyoruz. Allah’a şükür altya-
pımızı geliştirdik.

Türkiye’nin sınır kapılarını yeniliyoruz. 
10 sınır kapısını, en ileri teknolojilerle ta-
mamen yeniledik.

Bekleme süreleri yarı yarıya azaldı. 
Geçiş hacmi 4 katına çıktı. Bu yeni kapı-
lar sayesinde Türkiye, lojistikte sınıf at-
ladı. Dünya Bankası Lojistik Endeksi’nde 
2010’da 39. Sırada iken 2017’de 34. sıra-
ya yükseldi. Bütün bunlar, devletimizin 
bütçesinden tek bir kuruş harcanmadan 
yapıldı.

Altyapı yatırımlarına devam ediyoruz. 
Bunlar işin olmazsa olmazı ama başlan-
gıcı. Lojistik ve ulaştırma maliyetlerini in-
dirmemiz lazım. Bu maliyetleri ne kadar 
düşürebilirsek, dünya pazarlarına o ka-
dar rahat ulaşırız.”

 -Lojistik sektörünün etkileri
Lojistik sektörünün performansının di-

ğer sektörleri de doğrudan etkilediğini ifa-
de eden Kıran, o nedenle lojistik politikası-
nın esnek olması gerektiğine vurgu yaptı. 
Tedarikçi ağlarını çok etkin yönetmek ge-
rektiğine değinen TOBB Yönetim Kurulu 
Başkan Yardımcısı Tamer Kıran, rekabetçi 
olmak ve müşteri memnuniyetini sağla-
manın önemine işaret etti. Kıran, “Lojistik, 
tedarik ağındaki yönetim süreçlerini ta-
mamlayan ve gelişmesini sağlayan parça 
olmak durumunda” diye konuştu.

13. Lojistik Koordinasyon Kurulu’nun 
bir gün önce Ulaştırma ve Altyapı 
Bakanlığı’nda Bakan Yardımcısı Selim 
Dursun başkanlığında yapılan toplantı-
sında da geçmiş toplantılarda görüşülen 
konular ile gündeme alınması gereken 
hususlar ele alındı

-Sunumlar
Toplantıda UTİKAD (Uluslararası Ta-

şımacılık ve Lojistik Hizmet Üretenle-
ri Derneği) Başkanı Emre Eldener, UND 
(Uluslararası Nakliyeciler Derneği İcra 
Kurulu Başkanı) Erman Ereke, TND (Tür-
kiye Nakliyeciler Derneği) Başkanı Yusuf 
Dağcı, KARİD (Türkiye Kargo, Kurye Ve 
Lojistik İşletmecileri Derneği) yetkilileri, 
DTD (Demiryolu Taşımacılığı Derneği Baş-
kan Yardımcısı Onur Küçükakdere ve AND 
(Ağır Nakliyeciler Derneği Başkan Yardım-
cısı Selçuk Görmezoğlu da sunum yaparak 
katılımcıları bilgilendirdiler.

Toplantının öğleden sonraki bölümün-
de Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcı-
sı Selim Dursun ve ilgili genel müdürleri 
sektör taleplerine ilişkin bilgilendirmede 
bulundu.

[lojistik  ►
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Gıda ve içecek sektörü gıdada bilgi 
kirliliğini tartıştı

Türkiye Gıda Sanayi Meclisi ve Türki-
ye İçecek Sanayi Meclisi, sektörün 
sıkça şikayet ettiği bilgi kirliliğini 

tartışmak ve çözümüne yönelik öneriler 
geliştirmek üzere, TOBB Yönetim Kurulu 
Üyeleri Özer Matlı ve Cengiz Günay, Ge-
nel Sekreter Yardımcısı Cengiz Delibaş’ın 
da katılımları ile Birlik Merkezinde bira-
raya geldi. 

Meclis Başkanı Necdet Buzbaş bilgi 
kirliliğinin; gıda sanayindeki prestij kay-
bının yanında vatandaşın sağlıklı bes-
lenmede kafa karışıklığı yaşaması gibi iki 
temel sonucu olduğunu hatırlatarak, bu 
toplantının çıkış sebebine değindi.

Yeni başkanlık sistemi ile doğrudan 
Türkiye Cumhuriyeti Başkanına bağlı 
kurullardan biri olan Sağlık ve Gıda Po-
litikaları Kurulunun ilk toplantısında, 
Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın vatan-
daşın aklını karıştıran açıklamalara çö-
züm getirilmesi ve doğru bilgiye erişimin 
sağlanması hususunda verdiği talimatın, 
bilgi kirliliğin; Türkiye’nin en üst kademe-
sine kadar bir rahatsızlık konusu olduğu-
nu ortaya koyduğuna dikkat çekti.

TOBB’un gücüyle Türkiye Gıda Sanayi 
Meclisi ve Türkiye İçecek Sanayi Mecli-
si olarak bu Kurula destek verilmesi ve 
doğru bilgiyi kendilerine aktarılması ge-
rektiğini vurguladı.

Bu kapsamda sektör temsilcileri ken-
di alt sektörlerine yönelik bilgi kirliliği ile 
ilgili sorunlarını çözüm önerisiyle birlik-
te paylaşmanın yanında, sürdürülebilir 
olması için kurumsal yapı önerisinde de 
bulundular. Aynı alt sektördeki üyelerin 
grup çalışması yaparak bir sonraki Mec-
lis toplantısında müzakere etmek üzere 
çıktılar sunmasına karar verildi.

TOBB Yönetim Kurulu Üyesi Özer 
Matlı,  kendisine alt sektörlerden gelen 
sorunları sıralayarak, özellikle yumurta 
konusunun son derece karışık olduğunu, 
gezen tavuk, organik tavuk ve endüstri-
yel tavuk kavramlarıyla kafalarda karı-
şıklık oluştuğundan bahsetti. Aynı duru-
mun çiftlik sütü ve ambalajlı süt olmak 
üzere süt sektöründe de yaşandığına 
değinen Matlı, bilgi kirliliğinin çok fazla 
çeşidi olan ekmekte de yüksek boyutlar-
da olduğuna dikkat çekti.

Meclis üyesi ve aynı zamanda Tarım 

ve Orman Bakanlığı Gıda Kontrol Genel 
Müdür Yardımcısı Mehmet Beykaya, her 
sektörün ürün bazında sorunlarını belir-
lemesinin ilgili mercilere iletmek üzere 
son derece önemli olduğunu, bunun ya-
nında çalışma komisyonunda yer almak-
tan memnuniyet duyacağını, Bakanlık ile 
yapılabilecek çalışmalarda her türlü kat-
kıyı vermeye hazır olduğunu ifade etti.

Meclis Başkan Yardımcısı Rint Akyüz, 
bilgi kirliliğinin iki boyutu olduğuna par-
mak basarak, bilgisizlikten ve ya yetkin 
olmayan insanlarının konuşmasından 
kaynaklanan bilgi kirliliğinin yanında, ti-
cari çıkarlar doğrultusunda da kimi za-
man gıda ürünlerine yönelik olumsuz 
algı oluşturulduğuna dikkat çekti. 

Meclis bünyesinde oluşturulacak ça-
lışma grubunun hazırlayacağı çıktıların 
yanında gıdaya yönelik iddiaların doğ-
ruluğunu ve ya yanlışlığı konusunda fikir 
beyan edecek bir yetkili bir otoritenin te-
sis edilmesi mecburiyetinden bahsetti.

Yumurta, süt, ekmek sektörünün ya-
nında beyaz et, alkollü içkiler, kırmızı et 
sektörü de bilgi kirliliği ile ilgili yaşanan 
sorunlara değinerek, özellikle sağlıklı 
gıda boyutunda yetkin olmayan kişilerin 
yaptığı açıklamaların engellenmesine 
yönelik bağımsız kurulun gerekliliğine 
değindiler.

Türkiye Gıda Sanayi Meclisi ve Türkiye İçecek Sanayi Meclisi, sektörün sıkça şikayet 
ettiği bilgi kirliliğini tartışmak ve çözümüne yönelik öneriler geliştirmek üzere, TOBB 

Yönetim Kurulu Üyeleri Özer Matlı ve Cengiz Günay, Genel Sekreter Yardımcısı Cengiz 
Delibaş’ın da katılımları ile Birlik Merkezinde biraraya geldi. 

[gıda ►
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Yaklaşık 76 Milyar Avro bütçe ile 
2014-2020 yılları arasında yü-
rütülecek olan Avrupa Birliği’nin 

Araştırma ve İnovasyon Programı 
Ufuk2020 programı kapsamında ara-
larında üniversiteler,özel sektör ve sivil 
toplum kuruluşlarının yer aldığı, ülkemiz 
sıralamasında en başarılı kuruluşların 
katılımıyla, Ufuk2020 Başarılı Kuruluş-
lar İstişare Toplantısı yapıldı. TÜBİTAK 
Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal’ın baş-
kanlığında, 10 Ocak 2019 tarihinde TÜ-
BİTAK Başkanlık binasında gerçekleş-

tirilen toplantının açılış konuşmasında, 
Prof. Mandal, Ufuk2020 Programı kap-
samında genel değerlendirmelerini ve 
ülkemizin Avrupa Komisyonu yetkilile-
riyle temaslarına ilişkin bilgiler aktardı. 
Ayrıca destek programlarımızın, ulusal 
öncelikler bağlamında AB programları 
ile uyumlulaştırılmasına ilişkin atılan 
adımlar vurgulandı.

Toplantı, katılımcıların kuruluşla-
rı kapsamında belirledikleri Ufuk2020 
programına katılım stratejileri ile ku-
rumsal ve ulusal düzeyde performansın 

artırılması amacıyla alınması gereken 
tedbirlere ilişkin görüş ve değerlendir-
melerinin paylaşılması ile devam etti.

Toplantıya, Ankara Üniversitesi, 
Boğaziçi Üniversitesi, Dokuz Eylül Üni-
versitesi, Ege Üniversitesi İhsan Doğra-
macı Bilkent Üniversitesi, İstanbul Üni-
versitesi, İstanbul Teknik Üniversitesi, 
İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü, Koç 
Üniversitesi, Orta Doğu Teknik Üniver-
sitesi, Özyeğin Üniversitesi, Sabancı 
Üniversitesi, Arçelik A.Ş., ASELSAN A.Ş., 
Coşkunöz Kalıp Makina San. ve Tic. A.Ş., 
Demir Enerji, Ekodenge A.Ş., ERICSSON 
Telekomünikasyon A.Ş., Ford Otomotiv 
Sanayi A.Ş., NETAŞ Telekomünikasyon 
A.Ş., ROKETSAN Roket Sanayii ve Ticaret 
A.Ş., SAMPAŞ A.Ş., Tofaş Türk Otomobil 
Fabrikası A.Ş., SRDC Yazılım Araştırma 
ve Geliştirme ve Danışmanlık Tic. A.Ş., 
Türkiye Petrol Rafinerileri A.Ş., TÜRKSAT 
Uydu Haberleşme Kablo TV ve İşletme 
A.Ş., Türkiye Çimento Müstahsilleri Bir-
liği üst düzey temsilciler düzeyinde ka-
tıldılar.

Ufuk2020 Başarılı Kuruluşlar İstişare 
Toplantısı Yapıldı

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat 
Kurum,  1 Ocak 2019’dan itiba-
ren uygulamaya konulan plastik 

poşetlerin ücretlendirilmesinde yeni 
düzenlemelerin hayata geçirildiğini 
açıkladı. Söz konusu düzenleme ile 
plastik poşetlerin bir yüzünde çevre-
ci sloganların ve sıfır atık logosunun 
kullanılacağını dile getiren Bakan Ku-
rum, “Ayrıca marka ve logolar, plastik 
poşetin tek yüzeyinin yüzde yirmisini 
geçemeyecek” dedi.

Düzenleme ile eczanelerde sadece 
ilaç satışında kullanılan çift kat kalın-
lığı 15 mikron ve altında olan, 200x350 
milimetreden küçük poşetlerin kap-
samdan çıkarılarak ücretsiz olarak 
verilebileceğini de açıklayan Bakan 
Kurum, “Ücrete tabi tutulan plastik po-
şetlerin çift kat kalınlığı için 40 mikron 
ve üzerinde olma zorunluluğu getirdik. 
Eczanelerde ise sadece ilaç satışların-
da kullanılan küçük poşetler ücretsiz 
olarak temin edilebilecek” ifadelerini 

kullandı.
-Plastik poşetlere çevreci slogan
Yeniden belirlenen usul ve esaslar 

kapsamında, ücretli olarak tüketicilere 
verilen plastik poşetlerin bir yüzeyinde 
çevreci slogan ve sıfır atık logosunun 
kullanımını zorunlu hale getirilirken, 
Yapılan düzenlemeyle poşetlerde yer 
alan marka logolarının ise poşetin tek 
yüzeyinde bu yüzeyin yüzde yirmisini 
geçmemesi koşuluyla yer alabileceği 
belirtildi. Açıklanan kriterlere uygun 
olan plastik poşetlerin kısa sürede 
kullanılmaya başlanacağını da vurgula-
yan Kurum, “Söz konusu düzenleme ile 
belirlenen ölçü ve tasarımlara uygun 
olmayan plastik poşetler 31 Mart 2019 
tarihine kadar kullanılabilecek. Bu 
tarihinden sonra ise kriterlere uygun 
olmayan poşetler satışı gerçekleştiri-
lemeyecek. Vatandaşlarımıza market 
ve satış noktalarında plastik poşete 
alternatif olarak bez çanta ya da file 
sunulmasını da gerekli hale getiriyoruz. 
Tüm gayretimiz çocuklarımıza daha 
güzel ve temiz bir dünya bırakabilmek” 

Bakan Kurum: Plastik poşetler çevreci 
sloganlar taşıyacak

[çevre  ►
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[hukuk ►

“Arabuluculuk Türkiye’de de alternatif 
uyuşmazlık yolları arasında en fazla uygulama 

alanı bulan barışçıl bir çözüm yöntemidir”

1 Ocak 2019 tarihi itibari 
ile ticari uyuşmazlıklarda 
zorunlu arabuluculuk 
kurumu yürürlüğe girdi. 

En basit tanımla 
arabuluculuk; uyuşmazlık 
yaşayan tarafları bir 
araya getiren, tarafların 
kendi çözümlerini 

√

√

kendileri üretmelerini 
sağlamak amacıyla 
tarafsız ve bağımsız 
3.kişi olan arabulucu 
tarafından sistematik 
teknikler uygulayarak 
müzakerelerde bulunmak 
suretiyle yürütülen 
alternatif çözüm 

yöntemidir. 
Arabuluculuk, tüm 

dünyada olduğu gibi 
ülkemizde de alternatif 
uyuşmazlık yolları 
arasında en fazla 
uygulama alanı bulan 
barışçıl bir çözüm 
yöntemidir.

√

Bilindiği üzere 1.1.2019 tarihinde 
ticari uyuşmazlıklarda zorunlu 
arabuluculuk kurumu yürürlü-

ğe girdi. Konuyu enine boyuna ortaya 
koymadan önce arabuluculuk sürecinin 
etkin ve sağlıklı bir şekilde yürütülmesi 
için göstermiş olduğu üstün gayret ve 
çabalarından dolayı TC Adalet Bakanlı-
ğı Hukuk İşleri Müdürlüğü Arabuluculuk 
Daire Başkanı Hakan Öztatar’a teşek-
kürlerimi sunarım.

En basit tanımla arabuluculuk; uyuş-
mazlık yaşayan tarafları bir araya geti-
ren, tarafların kendi çözümlerini ken-
dileri üretmelerini sağlamak amacıyla 
tarafsız ve bağımsız 3.kişi olan arabu-

lucu tarafından sistematik teknikler 
uygulayarak müzakerelerde bulunmak 
suretiyle yürütülen alternatif çözüm 
yöntemidir. 

Ülkemizde 1.1.2018 tarihinde Yürür-
lüğe giren 7036 Sayılı İş Mahkemeleri 
Kanunu’ nun 3’üncü Maddesinde belirti-
len İş kanunundan kaynaklanan ihtilaf-
larda zorunlu arabuluculuk dava şartı 
olarak kabul edilmiş ve 1.1.2019 tarihin-
de ise ticari uyuşmazlıklarda arabulu-
culuk zorunlu hale gelmiştir.

-Arabuluculukta Avrupa biricisiyiz
Arabuluculuk Daire Başkanlığı’nın 

2018 yılı istatisliklerine bakıldığında zo-
runlu arabuluculukta toplam  354 bin 
737 başvurunun  236 bin 4 anlaşma, 
ihtiyari arabulucukta ise 82 bin 79 an-
laşma  ile sonuçlanmış ve 2018 yılında 
Türkiye Avrupa ülkeleri arasında arabu-
luculukta birinci olmuştur. 

-Ticari uyuşmazlıklarda arabulu-
culuğun önemi:

Arabuluculuk, tüm dünyada olduğu 
gibi ülkemizde de alternatif uyuşmazlık 
yolları arasında en fazla uygulama ala-
nı bulan barışçıl bir çözüm yöntemidir.

Günümüzde klasik yargılama, mah-
kemelerin iş yüklerinin fazlalığından 
dolayı tarafların sorunlarını kısıtlı bir 
şekilde anlatmaya çalışmaları, yargı-
lama sürelerinin uzunluğu ve maliyetli 
yapısı ile taraflar açısından avantajlı bir 
çözüm yolu olmaktan çıkmıştır.

Arabuluculukta taraflar sürece ha-
kim olmakta, sonuca bizzat kendileri 
hükmetmekte, daha kısa sürede ve daha 
az maliyetle sorunlarını çözebilmekte 
ve en önemlisi husumetler giderilmek-

tedir. Süreçteki gizlilik de arabulucuğun 
önemli avantajları arasındadır. özellikle 
ticari sırların ortaya çıkmaması bakı-
mından arabuluculuk taraflar açısından 
tercih edilme sebebi olmaktadır.

Ticari uyuşmazlık için avukata giden  
iş insanların ne isteyebileceğini düşün-
düğümüzde ilk sırada ‘’bir an önce so-
runu çözmek’’ gelir; çünkü iş insanı için 
zaman çok değerlidir. Dolayısıyla ticari 
uyuşmazlıkların alternatif uyuşmazlık 
yöntemleri ile çözümlenebilmesi büyük 
önem taşıyor. 

Arabuluculuk sisteminin iş insanları 
için tercih edilmesinin tek sebebi, za-
mandan tasarruf ediyor olması  değil-
dir. İş adamı için bir diğer önemli husus 
da‘’süreci yönetme’’ avantajının elde 
edilmesidir. Ayrıca, arabuluculuk yön-
temi ile ‘’karşı tarafı kaybetmiyor’’ ol-
masıdır. 

Bir deneyimi örnek olarak göstermek 
gerekirse İstanbul’da 3 milyar dolarlık 
bir ticari  uyuşmazlık, 1’er buçuk saat-
lik 3 oturumda; yani toplam 4,5 saatte 
çözüme kavuşturuldu. Bu mali yükü 
yüksek olan bir uyuşmazlıkta tarafların 
sonuçtan memnun kalarak en az zaman 
ve mali kayıpla ve hatta mali kazançla 
masadan ayrıldığı ideal bir örnektir ve 
bu örnekteki kazanç ulaşılamaz değil-
dir. Ticari uyuşmazlıkların arabulucu-
lukla çözümlenebilmesi günümüz yargı 
sistemi düşünüldüğünde başlı başına 
bir kazançtır. 

İstatistiklerde de görüleceği üzere 
toplumumuzda uzlaşma kültürü tercih 
edilmektedir. Arabulucuğun zorunlu 
hale gelmesi toplumda da temelini bu-
lan uzlaşma ve anlaşma kültürü ile taç-
lanacaktır. 

Av. Arb. Av Hüseyin Toksöz
İlke Arabuluculuk ve 

Çözüm Merkezi
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Hazine ve Maliye Bakanı Berat Al-
bayrak kişisel Twitter hesabından 
yaptığı açıklamalarla duyurulan 

Devlet destekli alacak sigortası uygula-
ması 1 Ocak 2019’dan itiaren uygulamaya 
girdi. 

Bakan Albayrak’ın, “KOBİ’lerimizin 
alacaklarını tazmin edememeleri duru-
munda zararlarını karşılamak için Devlet 
Destekli Alacak Sigortası’nı devreye alı-
yoruz. 1 Ocak’ta başlayacak bu sistem, 
tüm KOBİ’lerimize hayırlı uğurlu olsun” 
şeklinde duyurduğu  ‘alacak sigortası ‘ 
sistemi şöyle:

Prim hesabında, alacak sigortası tale-
binde bulunan işletmenin son mali yılda 
vadeli satışlardan elde ettiği cirosu esas 
alınacak. Net prim ve azami teminat tuta-
rı, vadeli satışlardan elde edilen ciro esas 
alınmak suretiyle, belirlenen oranlar kul-
lanılarak hesaplanacak.

Tarife ve talimata göre belirlenen prim 
tutarı sigorta şirketi tarafından tahsil edi-
lecek. Prim tutarının tamamının peşin 
olarak ödenmesi durumunda tarife fiyatı 
üzerinden yüzde 10 indirim uygulanacak.

Prim tutarı, en az yüzde 25’i peşin ve 
geri kalanı en fazla üç taksit olacak şe-
kilde ödenmesi koşuluyla, kredi kartı ve 
benzeri başka düzenli ödeme yöntemle-
riyle taksitlendirilebilecek.

Alacak sigortası kapsamında teminat 
verilecek alıcılara ilişkin risk değerlen-
dirmesinde kullanılacak kriterler Merkez 
tarafından belirlenecek.

Risk değerlendirmesi sonucunda, bu 
alıcılardan her birine “1 (en düşük risk-
li)” ile “6 (en yüksek riskli)” arasında skor 
verilecek. Skoru 6 olan alıcılara alacak 
sigortası kapsamında kredi limiti sağlan-
mayacak.

Skoru 1 ile 5 arasında olan her bir alı-
cıya, alacak sigortası talebinde bulunan 
işletmenin vadeli satışlardan elde edilen 
cirosuna göre belirtilen azami tutarları 
geçmemek üzere kredi limiti sağlanacak.

TEMİNAT ORANI VE MUAFİYET
Alacak sigortası kapsamında kredi li-

miti sağlanan alıcılar için uygulanan temi-
nat oranları poliçede belirtilecek. Teminat 

oranları ilgili alıcının skoruna göre, yüzde 
70 ile yüzde 90 arasında belirlenecek.

Sigorta dönemi içinde meydana gelen 
zararlar, zararın 2 bin 500 liranın altında 
kalması durumunda sigortalı tarafından, 
2 bin 500 lirayı aşması durumunda ise be-
lirtilen teminat oranları kapsamında Mer-
kez tarafından ödenecek.

KOMİSYON VE DİĞER GİDERLER
Sistem kapsamında düzenlenen si-

gorta sözleşmeleri için vergi ve diğer 
yasal yükümlülükler düşüldükten sonra 
kalan prim tutarı üzerinden uygulanacak 
komisyon oranı yüzde 12 olacak. Söz ko-
nusu prim tutarının asgari yüzde 9’u ilgili 
sigorta şirketi tarafından kesinti yapıl-

maksızın sigorta aracısına ödenecek.

TİCARİ ALACAK SİGORTASI ÇALIŞMA 
ESASLARI

Söz konusu sistemin işletilmesi için 
görevlendirilen Olağandışı Riskler Yöne-
tim Merkezi’nin çalışma usul ve esasları 
da belirlendi.

Sisteme katılan sigorta şirketlerinin 
ve aracıların uyması gereken esaslar söz 
konusu protokolle belirlenecek. Sistem 
kapsamında yalnızca yurt içi satışlardan 
doğan ticari alacaklara teminat sağlana-
cak.

Sistemin yönetimine ve işleyişine 
ilişkin bütün iş ve işlemler Merkez tara-
fından yürütülecek.

KOBİ’ler için yeni enstrüman
Devlet destekli alacak sigortası

Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın oluşturduğu yeni sigorta modeli KOBİ’lerin alacaklarını garanti altına 
alıyor. :akanlık tarafından milil bir sistem olan Devlet Destekli Alacak Sigortası havuzu kuruldu. Bu 
sigorta sayesinde KOBİ’lerin alacaklarını tahsil edememeleri durumunda alacakların önemli bir kısmı 
Havuz tarafından karşılanacak. Sistem ilk aşamada mikro ve küçük ölçekli KOBİ’leri kapsayacak. 
Teminat sunulacak KOBİ’ler yapılacak risk değerlendirmesi sonucu belirlenecek. 

[teşvik  ►
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2015-2016 yılında eğitime başla-
yan Kültür Okulları son 2 yıldır 
birçok kurumla eğitimde işbirli-

ği adına protokol imzalıyor. Aynı za-
manda kendisi de MÜSİAD Yönetim 
Kurulu’nda bulunan Okul Kurucusu Ali 
Aydemir, bugüne kadar MÜSİAD, Ko-
caeli Büyükşehir Belediyesi, Kocaeli 
Ticaret Odası, Petrol – İş Sendikası, 
Eğitim-İş ve Türk Eğitim-Sen ve Eği-
tim-Bir-Sen, TÜPRAŞ, İGSAŞ ile proto-
kol imzaladıklarını belirtti. 

Kocaeli Sanayi Odası ile imzalanan 

protokol kapsamında Oda çalışan-
larına ve üyelerine yüzde 20 gibi bir 
indirim uygulayacaklarını anlatan Ali 
Aydemir, ayrıca ‘kardeş indirimi’ ve 
‘başarı indirimi’ uygulamaları olduğu-
nun da altını çizdi. Sözkonusu proto-
koller ile hem kendilerini daha iyi tanıt-
mayı, hem de daha fazla kişinin kendi 
eğitim olanaklarından yararlanmasını 
sağlamayı amaçladıklarını belirten Ali 
Aydemir, okullarında bursluluk imkanı 
da bulunduğunu ve bursluluk sınavla-
rının da her yıl Mart ayında yapıldığını 

hatırlattı. 
4 yıl gibi kısa bir sürede birçok ba-

şarıya imza attıklarını söyleyen ve 
kendisi de aynı zamanda bir eğitim-
ci olan Ali Aydemir, 2003 yılından bu 
yana Kocaeli’de hizmet vermek için 
bulunduğunu ve eğitime başladıkla-
rı günden bu yana Kocaeli’de oldukça 
ses getirdiklerini söyledi. ‘Biz eğitim-
ciyiz, eğitime önem veriyoruz, eğitime 
önem verince de herşey kendiliğinden 
geliyor” diyen Ali Aydemir, Kültür Okul-
larını ve verdikleri eğitimleri anlattı:

Kocaeli Sanayi Odası eğitimde 
‘Bilgili Kültür Okulları’ ile protokol imzaladı
Kocaeli Sanayi 
Odası ve Bilgili 
Kültür Okulları, 
Kocaeli Sanayi 
Odası çalışan-

ları ve  üyelerini 
kapsayacak bir 
protokole imza 

attı. Protokol 
Kocaeli Sanayi 
Odası Başkanı 

Ayhan 
Zeytinoğlu ve 

Kültür Okulları 
Kurucusu Ali 

Aydemir ara-
sında imzalandı.

[eğitim ►
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-Dershaneden temel liseye, temel 
liseden fen lisesine...

12 bin m2’yi aşan kapalı bir alan 
üzerinde kurulu olan Kültür Okulları 
2015-2016 yılında eğitime başladı. Okul 
öncesi eğitimden liseye kadar 4 bö-
lümde eğitim veren Kültür Okulları’nın, 
önümüzdeki dönem hedefi ‘fen lisesi’ 
açmak. Şu an 975 öğrencimiz ile eğitim 
verdiğimiz Kültür Okulları, anasınıfı, il-
kokul, ortaokul ve lise kademelerinde, 
seçkin öğretmen kadrosu, kaliteden 
ödün vermeyen eğitim sistemi ve hiç-
bir özel okula benzemeyen yönetim 
anlayışı ile Kocaeli’de ses getiriyor. 

Anasınıfından itibaren okulumuz 
öğrencisi olan bir çocuğun her kade-
mede gelişimine uygun donanımlar 
kazanması ve lisemizden en iyi üniver-
sitelere uğurlanması üzerine tasar-
lanmış eğitim modelimiz ile eğitimin 
sürekliliğini önemsiyoruz. 

Son TEOG sınavında Türkiye 1’incisi 
Zeliha kızımız şu anda Galatasaray’da 
okuyor. Türkiye 14’üncüsü olan öğren-
cimiz bilim adamı olacak, onun takibin-
deyiz. Ayrıca bu sene bizim 28 tane fen 
lisesine kazandırdığımız öğrencimiz 
bulunuyor. Ancak bu öğrencilerimizin 
bir çoğu burayı bırakıp fen lisesine git-
medi çünkü bizim okulumuzun lise bö-

lümü de oldukça başarılı. Geçen yıl 84 
öğrencimizden 11 tane tıp bölümünü 
kazanan öğrencimiz vardı, ilk 10 binde 
18 öğrencimiz vardı. Bu bağlamda da 
sürekliliği çok önemsiyoruz. 

-Burada bir çocuğun 5 dosya takibini 
yapıyoruz

Okul öncesinde ve ilk okulda ‘brain 
fit’ uygulamasını yapıyoruz. Yani as-
lında biz bir çocuğun 5 dosya takibini 
yapıyoruz. 

Zihinsel gelişmede algılama ‘orta 
kulak takibi’ yapıyoruz. 

Beden eğitiminde sıkmayarak her 
ayın her haftası bilinçli bir şekilde be-
den eğitimi yapıyoruz; bir hafta yüz-
me eğitimi, bir hafta paten, bir hafta 
jimnastik ve bir hafta da serbest bı-
rakarak çocuğun özgüven kazanacağı 
aktiviteler yaptırıyoruz. Böylece ço-
cukların vücut yani kas gelişimlerinin 
takibini de yapıyoruz. 

Üçüncü takibimiz yabancı dilde. 
Anaokuldan başlayarak yabancı dil ta-
kibini yapıyoruz, yabancı dil eğitimini 
yabancı öğretmenlerimizle destekli-
yoruz. Öğrencilerimiz 5’inci sınıfta ya-
nancı dili tamamen öğrenmiş oluyor-
lar. 

4’üncü takip dosyamız çocuğun ta-

mamen özel yeteneklerini ön plana 
çıkaracak dosyamız. Bizim için aslında 
her çocuk büyüktür, gelecek için onun 
özel yeteneklerini ortaya çıkarmamız 
gerekiyor; resime mi ilgi duyuyor, ti-
yatroya mı ilgi duyuyor, spora mı yat-
kın gibi... 

Burada bizim 3 tane resim atölye-
miz mevcut;  müzikte piyano sınıfımız, 
keman sınıfımız ve gitar sınıfımız var. 
Bunlarla beraber drama dersimiz var. 

5’inci takip dosyamız ise akademik 
dosyamız. Yani bir çocuğun bilgi grafi-
ğinin ne durumda olduğunu ölçüyoruz 
ve bunu velilerimiz ile paylaşıyoruz. 
Velilerimiz bunu adım adım takip edi-
yor. Yani bizim okulumuzdaki her ha-
reket bir bilime dayanıyor ve onu ço-
cuk üzerinde görmeye çalışıyoruz. 

Bunların dışında ‘Akıl oyunları’ adı 
altında bir eğitim veriyoruz. Adı oyun 
ama çok güzel oynayarak öğretilen bir 
ders aslında. ‘Akıl oyunlarını’ da ders 
konularına paralel işliyoruz. 

3 boyutlu sinema salonumuz var. 
Burada 3 boyutlu ders işliyoruz. Örne-
ğin biyoloji yada fen bilgisi öğretmeni, 
kan dolaşımını anlatıyorsa getiriyor sı-
nıfı 3 boyutlu sinema salonuna, kalbin 
içine sokuyor çocukları, vücudu gezdi-
riyor. Sosyal öğretmeni Fransa’yı anla-
tacak ise öğrenciler takıyorlar gözlük-
lerini, Fransa’nın üzerinde geziyorlar. 

- Yemekhanede 3 öğün yemek çıkar
Yemekhanemizde 3 öğün yemek çı-

kar. Anaokulu ve ilkokul öğrencileri ara 
öğün dahil 3 öğün, ortaokul öğrencileri 
sabah kahvaltısı ve öğle yemeği, lise 
öğrencileri ise sadece öğle yemeği için 
yemekhanemizde yemek yerler. 

-Şubat ayında İngilizce münazarası 
düzenliyoruz

Geçen yıl Gebze’de düzenlenen 
yabancı dil münazarasında henüz o 
zaman için 3 yıllık bir okul olmamıza 
rağmen Kocaeli 1’incisini ve Türkiye 
3’üncüsünü çıkardık. Bu yıl ise ilk defa 
Kültür Okulları, Kocaeli’de bir İngilizce 
münazarası düzenleyecek. Etkinliğe 16 
okul katılacak.
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İzmit MTAL bu 
yeni projesi ile 
okul içerisin-

de Endüstri 4.0 
ve Akıllı üretim 
sistemlerinden 
oluşan bir labo-
ratuvar kuruyor. 
Bu laboratuvarda 
2018-2020 yılları-
nı kapsayan proje 
süresinde önce-
likle 16 öğretmen 
ve 64 öğrenciye 
eğitim alacak. Öğ-
rencilere öncelikle proje iştirakçisi olan 
ilimizin büyük sanayi kuruluşları Posco 
Assan TST, Assan Hanil ve İspak Esnek 
Ambalaj fabrikalarında staj ve beceri 
eğitimi yaptırarak öğrencile-
ri geleceğe hazırlıyor ve 
genç istihdam sağlan-
maya çalışılıyor.

Proje sade-
ce eğitim ve la-
boratuvar ile 
sınırlı bırakıl-
mamış proje 
k a p s a m ı n d a 
Doğu Marmara 
bölgesindeki tüm 
meslek liseleri ve 
sanayi kuruluşları 
için bir eğitim kitapçığı 
ve rehber de hazırlanıyor. 

Tüm örnek projeleri ile 
‘’Türkiye 2023 Eğitim Vizyonu’’ çerçe-
vesinde belirtilen hedeflere odaklan-
mış olan İzmit MTAL mesleki eğitimde 
uluslararası bir marka olma yolunda 
hızla ilerliyor.

İzmit MTAL teknolojiyi yakından 
takip ediyor. Okul içerinde gönüllü öğ-
retmenlerden oluşan EĞİTİM 4.0 gru-
bu kurulmuş ve sürekli bilgi paylaşı-
yorlar. Oxford üniversitesi yaptığı bir 
araştırmaya göre önümüzdeki 20 yıl 
içerisinde işlerin %47’si, başka bir ça-
lışmada da OECD ülkelerindeki mevcut 

mesleklerin %57’si yok olmak riski ile 
karşı karşıya olduğu çok iyi bilinmekte-
dir. Gelişen teknolojide bilgi en değerli 
kaynaktır. 

14 Ka-
sım 1945 yılında Erkek 

Sanat Okulu olarak açılan okul şu anki 
adıyla İzmit Mesleki Teknik ve Anado-
lu Lisesi (İzmit. M.T.A.L.) olarak eğitim 
vermeye devam ediyor.  

Bu okulu diğerlerinden ayıran en 
büyük özelliği yürüttükleri ve hayata 
geçirmeyi planladıkları projeler. Okul 
tam bir proje kuluçka merkezi gibi ça-
lışıyor. Yurt dışına öğrenci göndermesi, 
aldıkları belgeler ve verdikleri eğitim-
le Uluslararası standartlara sahip bir 
okul olarak adından söz ettiriyor. 

Türkiye’nin en köklü ve en büyük 
mesleki eğitim kurumlarından olan bu 
kurum bünyesinde 270 idareci, memur, 
öğretmen ve teknisyenin yanı sıra 4 
bine yakın eğitim alan öğrenci barındı-
rıyor. 

İzmit MTAL, Motorlu Araçlar Tek-
nolojisi, Makine Teknolojileri, Endüs-
triyel Otomasyon, Bilişim Teknolojileri, 
Kimya Teknolojisi, Metal Teknolojileri, 
Mobilya ve İç Mekân Tasarımı ve Elek-
trik Elektronik alanlarında eğitim ver-
mektedir. Verdiği eğitimlerin yanı sıra 
ülkemiz için önemli markalar ile sa-
nayi işbirliği içerisinde olmaya devam 
ediyor.

Öğrencilerin mesleki gelişimini ar-
tırmak için sanayi işbirliği yapıyorlar. 
Fiat-Tofaş ile MEB arasında imzalanan 
protokol ile 2007 yılında Kocaeli’ndeki 
yetkili Beykar Otomotiv, Yılmazlar Fiat 
Servisi, Efsane Otomotiv’in katkılarıy-
la ‘’Fiat Teknik Öğretim Laboratuvarı’’  
kurulmuş. Bu laboratuvara Motorlu 
Araçlar Teknolojisi Alanına kayıt yap-
tırmış öğrenciler arasından mülakat 
ve sınav ile “Özel öğrenciler seçiliyor. 
Seçilen öğrenciler 3 yıl boyunca hem 
okulda hem serviste eğitim alıyorlar. 
Koç holdingden eğitim süreleri boyun-
ca burs alıyorlar. Fiat fabrikasından ve 
bayilerinden ise iş kıyafeti ve eğitim 
materyali desteği alıyorlar. Bu bölüm-
lerden mezun olan öğrenciler Fiat fab-
rikasında ve servislerinde işe başlıyor. 

İzmit MTAL ‘Endüstri 4.0’ ile 
adından söz ettiriyor

İzmit MTAL, MARKA destekli, Kocaeli Sanayi Odası’nın da ortak olduğu ‘ VETPRO 
4.0 - Akıllı Fabrikala ve Esnek Üretim Otomasyo Sistemleri Ekosistemi Destekle-
me’ Projesi’ni hayata geçirmeye hazırlanıyor. Okul eğiticileri bu laboratuvar ile sa-
nayinin ihtiyaç duyacağı nitelikli ara eleman arayışına çözüm bulmayı amaçlıyor

[mesleki eğitim ►
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Okulun sanayi ile olan işbirlikleri 
son yıllarda artarak devam ediyor. 

2015-2016 yılında MEB-Mercedes 
protokolü ile ‘Mercedes Kamyon Ba-
kım Laboratuvarı’,

2017 yılında Kocaeli Büyükşehir Be-
lediyesi ile ortak bir FİBER OPTİK Labo-
ratuvarı; 

2017 yılında İzmit Belediyesi desteği 
ile ‘Kaynak Simülasyonu Laboratuvarı’ 
ve ‘Bilgisayar Destekli Çizim Atölyesi, 

2018 yılında Çolakoğlu Metalürji 
firması desteği ile ‘Soğuk Şekillendir-
me Atölyesi’ gibi önemli laboratuvarlar 
kurulmuştur. 

Yine 2018 yılı içerisinde Bakım Ona-
rım Atölyesi ve Otomasyon Atölyesi ili-
miz sanayicilerinin desteği ile yenilen-
miş, okul kütüphanesi yepyeni modern 
bir hale getirilmiştir. Bu laboratuvar-
lar ve modern kütüphane öğrencile-
rin mesleki anlamda gelişimine büyük 
katkı sağlamaktadır.  

-Tek bir lise, 19 proje
Okulda yeni kurulan laboratuvar-

ların yanı sıra birçok örnek projeye de 
imza atılıyor. Şu ana kadar toplam 19 
proje tamamlanmış ve 1 milyon 98 bin 
Euro’luk bir AB fonu kullanılmış.

En büyük projelerinden biri olan 
‘METİSKOP Projesi’ ile “2014 yılında Ça-
lışma Sosyal Güvenlik Bakanlığı’ndan 
215 bin Avro hibe alınmış. 

Kocaeli Sanayi Odası ve Kocaeli Bü-
yük Şehir Belediyesi’nin de ortak ol-
duğu sözkonusu proje ile İzmit MTAL 
içerisinde ‘’İş Sağlığı Güvenliği ve Ko-
ruyucu Ekipmanlar Laboratuvarı’’ ku-
ruldu. 152 meslek öğretmeni 32 saatlik 
iş sağlığı ve güvenliği eğitimi aldılar. 
Alan öğretmenlerinden seçilen 20 iş 
sağlığı uzmanı eğitilmiş. Bu sayede her 
bölümden en az iki öğretmen iş sağlığı 
uzmanı olmuş.

-Üniversite düzeyinde eğitim
Okul Türkiye dışında da örnek pro-

jelere imza atıyor. 2006 yılında yürüt-

meye başladıkları ‘Endüstriyel Bakım 
Teknolojilerinde Yenilikler Projesi’ 
(INNMAIN) ile öğrencilere yurt dışında 
bir süreliğine eğitim alma imkânı sağlı-
yor. Bu projeye altı ülke ile başlamışlar. 
Mevcut durumda ise 13 ülke ve 18 orta-
ğın olduğu çok ciddi bir ağa dönüşmüş. 
Şu anda Avrupa Birliği (AB) tarafından 
tanınan bir kurum olma yolunda iler-
liyor.” Bu kurumun hali hazırda genel 
sekreterliğini Okul Müdürü de olan 
Mehmet Aktaş yürütüyor.

-Bu yıl akreditasyon alan tek 
kurum

Okulun başarıları bunlarla da sınırlı 
kalmıyor. Avrupa Birliği Ulusal Ajansı 
tarafından ‘Mesleki Eğitim Akreditas-
yonu’ belgesini almaya hak kazanan 
İzmit MTAL aynı zamanda Türkiye’de 
bu yıl bu belgeyi alan tek kurum olma 
özelliğini taşıyor. Bu proje aracılığıyla 
akreditasyonla yurt dışına gönderilen 
öğretmenlerin orada İngilizce eğitim 
vermelerini amaçlıyorlar. Okul idaresi 
öğretmen ve öğrencilerin kişisel geli-

şimini de çok önemsiyor. Bu yılki plan-
lamada 28 öğrenci ve 12 öğretmen AB 
ülkelerine gidecek ve Endüstri 4.0, Bu-
lut iletişim, artırılmış gerçeklik, siber 
güvenlik ve akıllı üretim sistemleri ko-
nularında eğitim alacaklar. 

İki öğretmen İspanya’ya gidecek 
ve İngilizce mesleki eğitim verecek-
ler. Okul yönetiminin amacı uluslara-
rası hale gelmek.  Okul Müdürü Meh-
met Aktaş, ‘’Daha da ileriye gitmek 
istiyoruz.” diyerek tüm öğretmenlerin 
Avrupa’ya açılmasını hedefledikleri-
ni söylüyor. “Hedefimiz, okul olarak 
sadece Türkiye’de değil Avrupa’da da 
marka olabilmek.” diyen Mehmet Ak-
taş, bu amaçla çalıştıklarını ve yeni 
projeleri birer birer hayata geçirdik-
lerini belirtiyor. ‘’Okulda birbiriyle 
uyumlu çok iyi niyetli ve vizyon sahibi 
bir yönetim ekibi var. Stratejik planla-
rımızı tüm çalışanları kapsayacak şe-
kilde planlıyoruz. Bugünü değil yarını 
planlıyoruz destek olacak tüm sana-
yicilerimize kapılarımız sonuna kadar 
açık’ diyor.



�� Kocaeli Odavizyon

Kocaeli Sanayi Odası organizatörlüğünde bu yıl 2’ncisi gerçekleştirilecek olan ‘Pro-
ses Emniyeti Sempozyum ve Sergisi’ 9-10 Nisan tarihleri arasıda Bilişim Vadisi’de 

yapılacak.

SEVESO ve İş Sağlığı ve Güvenliği 
konularında bugüne kadar bir-
çok çalışmaya imza atan Kocaeli 

Sanayi Odası bu kapsamda geçe yıl il-
kini 14-15 Mayıs tarihlerinde düzenle-
diği ‘Proses Emniyeti Sempozyumu ve 
Sergisi’ni bu yıl 9-10 Nisan tarihleri ara-
sıda gerçekleştirecek. 

2018 yılında yoğun katılımın olduğu 
sempozyumu gelenekselleştirme kara-
rı alan Kocaeli Sanayi Odası, Düzenleme 
Kurulu Toplantısı gerçekleştirdi. 

Düzenleme Kurulu Toplantısı’nın 
açılışını yapan KSO 9. Meslek Komitesi 
Başkanı ve Sempozyum Yürütme Kuru-
lu Başkanı Necati Hakoğlu konuşmasın-
da, “Ülke kimya sanayinin yüzde27’sini 
üreten ilimizde çevre ve iş sağlığı ve 
güvenliği konuları öncelikli mesele-

ler arasında yer almaktadır. 
Bugün gündemimizi oluşturan 
mevzuatlar ile özellikle kimya 
sektöründe faaliyet gösteren 
tesislere önemli yükümlülükler 
getirilmiştir.” dedi. Konuyla ilgili 
olarak, KSO yönetim kurulu ve 
9. ve 10. Meslek Komiteleri’nin 
desteğiyle bugüne kadar birçok 
çalışma yaptıklarını kaydeden 
Hakoğlu şöyle devam etti: “Tüm 
bu çalışmalarımızdan SEVESO 
ve Proses emniyeti ile ilgili olan-
ları 14-15 Mayıs 2018 tarihinde 
ilkini düzenlediğimiz “Proses 
Emniyeti Sempozyumu ve Sergi-
si” ile taçlandırdık. Sempozyumu 
düzenlemedeki amacımız; tüm 
paydaşları; mevzuat yapıcıları, 

denetçileri, sektör 
çalışanlarını, eğitim-
cileri, ürün ve hiz-
met girişimcilerini, 
belgelendirme ku-
ruluşlarını bir araya 
getirerek, bilgi biri-
kimlerinin, araştır-
maların, sorun ve çözüm-
lerin, ürün ve hizmetlerin 
paylaşılması ve ilgili taraf-
larca sürecin tam olarak 
anlaşılması, en önemlisi 
uygulama pratiklerinin bir-
likte belirlenmesidir. Geçen 
yıl düzenlediğimiz sem-
pozyumda; çağrılı bildiri-
ler dahil 22 sunum yapıldı 
ve sempozyuma 1410 kişi 
katılım sağladı. Yoğun bir 
katılım ile gerçekleştirdi-
ğimiz söz konusu etkinliği 
gelenekselleştirme kararı 
alan Oda’mız, 2019 yılında 
sempozyumu yeni önemli 
konularla kuvvetlendirerek 
uluslararası nitelikte dü-
zenlemeyi hedeflemekte-
dir. Örneğin, bu yıl basınçlı 
ekipmanlar/kaplar konu-
ları da sempozyum kapsa-
mına alınmıştır. 

9-10 Nisan 2019 tarih-
lerinde Bilişim Vadisi’nde 

yapmayı planladığımız 2. Sempozyum 
ile daha geniş bir kitlelere ulaşmayı 
hedefliyoruz. Sempozyum konusunda 
Düzenleme Kurulu Üyeleri’nin destek-
lerini talep ediyoruz” dedi.

 
- Uluslararası bir sempozyum ol-

masını hedefliyoruz
Toplantı; Proje Koordinatörü Aynur 

Hacıfettahoğlu’nun “sempozyum yeri, 
takvimi, bildiri ve panel konu başlıkları, 
programı, sempozyum kurulları, des-
tekleyen kurum ve kuruluşlar ve sergi 
ve sponsorluk çalışmaları” konularını 
içeren sunumu ile devam etti. Düzen-
leme Kurulu Üyelerinin sempozyum 
konusundaki görüş ve önerilerini alan 
Hacıfettahoğlu, yeni konu başlıkları 
ile kuvvetlendirilen sempozyumunun 
uluslararası olmasını hedeflediklerini 
belirtti.

Toplantıya; AFAD, Çevre ve Şehir-
cilik Bakanlığı, İstanbul Sanayi Odası, 
Ege Bölgesi Sanayi Odası, İTÜ, Kontrol 
Medya, KSO Meslek Komiteleri üyeleri, 
kimya sektöründe faaliyet gösteren fir-
malar ve ürün üreticileri iştirak etti.

‘2. Proses Emniyeti Sempozyumu ve 
Sergisi’ Nisan ayında Bilişim Vadisi’nde

[zirve ►
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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 74,1 74,1 76,8

2018 (Kocaeli) 70,9 70,6 70,8 71,5 71,5 71,5 71,5 71,1 71,0 71,2 70,5 69,2 70,9

Aylara göre kapasite kullanım oranlarının seyri

Aralık ayında Kocaeli’de sanayinin 
kapasite kullanımı yüzde 69,2’ye geriledi

Merkez Bankası tarafından açıklanan Türkiye geneli kapasite kullanım oranı aralık ayında yüzde 74.1 ile geçen ay ile 
aynı seviyede kalırken, geçen yıla göre 4.9 puan geriledi. Yıllık ortalama ise yüzde 76.8 ile 2017’nin 1.7 puan gerisinde. 

Kocaeli Sanayi Odası tarafından her ay açıklanan Kocaeli sanayi kuruluşlarının kapasite kullanım oranı aralık ayında 
yüzde 69.2 olarak gerçekleşti. Aralık ayı kapasite kullanım oranı geçen yılın aynı dönemine göre 1.5 puan,  geçen aya 

göre 1.3 puan geriledi. Yıllık ortalama ise yüzde 70.9 ile 2017’nin 0.2 puan gerisinde.  
Ekonomideki yavaşlamanın yansımaları hem Kocaeli hem Türkiye geneli kapasite kullanım oranlarında da görülüyor. 

2018’de Türkiye genelinde otomotiv sektörü yüzde 84 kapasite kullanım oranı ile zirveye oturdu. Kimya sektörü 
kapasite kullanım oranı yüzde 77, metal sanayinde ise bu oran yüzde 80 oldu.

Kocaeli sanayi kuruluşlarının önümüzdeki ay beklentilerinde, firmalarımızın yüzde 11’i ocakta alınan iç piyasa sipariş 
miktarının arttığını, yüzde 44’ü bu miktarın değişmediğini ve yüzde 45’i azaldığını belirtmiştir. Benzer şekilde ihracat 

yapan firmalarımızın yüzde 16’sı dış piyasa siparişlerinin arttığını, yüzde 61’i sipariş miktarında bir değişme olmadığını 
ve yüzde 23’ü azaldığını ifade etmişlerdir.

Aralık ayı anketine yanıt veren firmaların bir önceki aya göre yüz-
de 11’ininn istihdamlarının arttığı, yüzde 64’ünün istihdamlarında 
değişim yaşanmadığı, yüzde 25’inin ise istihdamlarının azaldığı 
belirlenmiştir. 

Firmaların yüzde 11’ini ocak ayında iç siparişlerinin arttığını 
belirtilirken, yüzde 45’i siparişlerinin azaldığını belirtmiştir. 
Firmaların yüzde 44’ünde ise sipariş miktarlarında bir değişim 
yaşanmamıştır.  

Firma Bildirimleri Ocak (yüzde )

Arttı 11

Değişmedi 44

Azaldı 45

Firma Bildirimleri Aralık (yüzde)

Arttı 11

Değişmedi 64

Azaldı 25

İç 
Siparişler

İstihdam

Firma Bildirimleri Ocak (yüzde )

Arttı 16

Değişmedi 61

Azaldı 23

Dış 
Siparişler

76

24

KOBİ BÜYÜK ÖLÇEKLİ

Değerlendirmeye alınan firmaların ölçekleri

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

anketi çerçevesinde Odamızca bir 
araştırma yapılmıştır. Araştırma-

ya katılan firma sayısı 101 adet 
olup bu firmaların yüzde 76’sı 

KOBİ, yüzde 24’ü büyük ölçekli 
firma niteliğindedir. 

Ankete katılan firmaların yüzde 16’sı dış siparişlerinin ocak 
ayında arttığını belirtirken, yüzde 23’ü azalış bildirmişlerdir. 
Firmaların yüzde 61’inde ise alınan dış sipariş miktarlarında 
bir değişim yaşanmamıştır.  

[kapasite  ►
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Yılların bilgi birimi ile sektöre ye-
nilikçi hizmetler üreten ve yerel 
kaynaklarla hem ülkemizde hem 

de uluslararası arenada elektronik ta-
sarım otomasyonu konusunda öncü 
olmaya devam eden CDT, 2018 yılını 
çalışma bölgesini ve ekibini genişlete-
rek kapattı.

Yerli sanayiimizin yenilikçi çabala-

rına elektronik tasarım otomasyonuna 
yönelik çözümleri ve danışmanlık hiz-
metleri ile destek veren CDT, araştır-
ma ve geliştirmede Türkiye’ye sağla-
dığı katma değerli bilgi ve hizmetlerini 
ihraç için hız kesmeden çalışıyor. CDT 
2018 yılında, firmaların dijital dönü-
şümlerine destek olmanın yanı sıra 
elektronik bileşen tasarım, prototip 
yaratma ve üretiminde karşılaştıkla-
rı zorlukları aşma konusunda yepyeni 
çözümleri bünyesine kattı.

Akıllı Fabrika Dönüşümlerini 
Sağladık!

Çalışma bölgesini Ortadoğu ve Ku-
zey Afrika’ya kadar genişleterek ekibi-
ne kattığı yeni çalışma arkadaşlarıyla 
geçen seneye göre %20 büyüdükle-
rini belirten CDT Genel Müdürü Alpay 
Göğüş, bu gelişmeler kapsamında yılı 
şöyle değerlendirdi:

“25 yılı aşkın bir süredir ülkemi-
zin yenilikçilik çabalarına tanık olarak 
doğrudan destek vermenin mutlulu-
ğunu yaşıyoruz. Dünyanın önde gelen 
markalarıyla işbirliği içinde olduğumuz 
ve elektronik tasarım otomasyonu 
konusunda toplam çözüm sunabilen 
tecrübeli ekibimizle çok sayıda başarılı 
proje gerçekleştirdiğimiz bir yılı daha 
geride bırakırken uluslararası arenada 
varlık göstermenin mutluluğunu yaşı-
yoruz. Dijital dönüşüm çağına hızlı bir 
giriş yaptığımız 2018’de hem sektörde 
kullanılan pek çok donanım ve yazılı-
mın entegrasyonunu sağlamaya yö-
nelik hazır bir platform sunan hem de 
IoT, ortak veri paylaşımı ve analitik ye-
tenekler yardımıyla sağlam bir altyapı 
olan Valor çözümlerini müşterilerimize 
sunduk. Elektronik baskı devre üretimi 
yapılan bir fabrikanın ‘Akıllı Fabrika’ya 
dönüşümünü sağlayan Valor çözüm-
leriyle PCB tasarım ve üretiminin her 
aşamasında geleneksel kurumsal kay-
nak planlama ve üretim-yönetim sis-
temlerinin yetersiz kaldığı noktalarda 
devreye girerek bu sistemlerin yerel 

kaynaklarla daha etkin bir biçimde kul-
lanılabilmesini sağladık.”

Elektronik Tasarımda 2 Boyutlu 
Düşünceden 3 Boyutlu Düşünceye 
Geçiş…

CDT, elektronik sektöründe dünya-
nın önde gelen 3D yazıcı üreticilerinden 
Nano Dimension ile yıl içinde gerçek-
leştirdikleri işbirliğiyle DragonFly 2020 
Pro 3D yazıcının Türkiye, Ortadoğu ve 
Orta Asya pazarı temsilciliğini üstlendi. 
Bu işbirliğiyle müşterilerinin tüm ürün 
geliştirme döngülerini kontrol edebil-
me, verimliliklerini arttırma ve piyasa-
ya giriş sürelerini hızlandırma olanağı 
sunmaya başladıklarını da belirten Al-
pay Göğüş, ülkemizde ilk kez katmanlı 
üretim yoluyla elektronik ürünler geliş-
tirebilmenin yolunu açtıklarını sözlerine 
ekledi. Alpay Göğüş yeni yıl hedeflerini 
aktararak sözlerini şöyle tamamladı:

“Karmaşık geometrilerde tasarımlar 
hazırlayabilme ve deneme yapabilme 
özgürlüğü, farklı şekil, boyut ve esnek-
likte ihtiyaca göre üretim yapabilme, 
pazara daha hızlı ürün sunabilme gibi 
katma değerler sağlayan DragonF-
ly 2020 Pro 3D ile 2019’da sektör için 
faydalı çalışmalar gerçekleştireceğiz. 
Firmaların öncelikleri doğrultusunda, 
PCB üretimi için Endüstri 4.0’a geçişin 
temelini oluşturacak bir entegrasyon 
olan Valor çözümlerinin modüler yapı-
sı sayesinde bu süreçte de adım adım 
yanlarında olmaya devam edeceğiz. 
Müşterilerimize sunduğumuz çözüm-
lere bunca yıldır edindiğimiz dene-
yimlerle sağladığımız bilgi birikimi de 
ekleyerek yüksek kalite hizmet sun-
mak amacıyla çalışmalarımızı sürdü-
rüyoruz. Yerel kaynaklarla ürettiğimiz 
hizmetlerimizi hem ülkemize sunmak 
hem de bölgemize ihraç etmek ve de-
vamında kaliteli işler ortaya çıktığını 
izlemek bizi fazlasıyla memnun ediyor. 
2019 yılınında da aynı çizgide ilerleye-
rek yükseldiğimiz bir yıl olmasını umu-
yoruz.”

CDT, dijital dönüşüm alanında 2019’a da 
iddialı girdi 

Yerli sanayiimizin yenilikçi çabalarına elektronik tasarım otomasyonuna yönelik 
çözümleri ve danışmanlık hizmetleri ile destek veren CDT, araştırma ve geliştirmede 

Türkiye’ye sağladığı katma değerli bilgi ve hizmetlerini ihraç için hız kesmeden çalışıyor. CDT 
2018 yılında, firmaların dijital dönüşümlerine destek olmanın yanı sıra elektronik bileşen 

tasarım, prototip yaratma ve üretiminde karşılaştıkları zorlukları aşma konusunda yepyeni 
çözümleri bünyesine kattı.

[elektronik ►
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Kuruluşlarından bu yana en yüksek 
ihracat oranına ulaştıklarını ifa-
de eden Formet Group Şirketleri 

Koordinatörü ve Dış Ticaret Yöneticisi 
İsmail Aktolga, ihracat satışlarının yurt 
içi satışlara oranının yüzde 25 olduğu-
nu belirtti. Aktolga, 2018 yılının ikinci 
yarısından itibaren görülen ekonomik 
durgunluğa rağmen 2018 yılı başında 
belirledikleri ciro ve ihracat hedeflerine 
ulaştıklarını ifade etti. 

Formet Çelik Kapı’nın 2018’de Akdeniz 
İhracatçı Birlikleri tarafından bağımsız 
araştırma kuruluşlarına yaptırılan ‘AKİB – 
Akdeniz İlk 500 İhracatçı Firma’ arasında 
yer aldığını belirten Aktolga, 2019 yılında 
ihracat rakamlarını iki katına çıkarmayı 
hedeflediklerini söyledi.Formet Group 
ürünlerinin uluslararası akrediteye sahip 
birçok kalite ve güvenlik sertifikaları ol-
duğunu belirten İsmail Aktolga, Formet 
Group markalarının sürekli artan ihracat 
performansı ile ürünlerini Avrupa, Asya, 
Afrika, Amerika ve Ortadoğu’nun birçok 
ülkesine ulaştırdıklarını vurguladı. 

Formet Group Şirketleri Koordina-
törü ve Dış Ticaret Yöneticisi İsmail Ak-

tolga: “Sektöründe yirmi yıla yaklaşan 
deneyime sahip, kurumsal yapısını ta-
mamlamış, satış ve üretim anlamında 
Türkiye’nin en büyük çelik kapı üreticisi-
yiz. Patenti, teknik tasarımı ve geliştiril-
mesi Formet Çelik Kapı’ya ait olan, seçkin 
ve kaliteli ürünlerimizi AR-GE departma-
nımızın önderliğinde, konusunda uzman 
mühendis, teknisyen, satış elemanları-
mızla dünyanın birçok ülkesine ulaştırı-
yoruz.  Sadece İstanbul’da yüzün üzerin-
de, Türkiye genelinde ise bayilerimizde 
400’e yakın showroom mevcut. Fransa, 
Brezilya ve Nijerya’da uluslararası şube-
lerimiz var. Amacımız Türkiye’deki bili-
nen marka imajımızı yurtdışında da pe-
kiştirmek. Üretim süreçlerimiz ISO-9001 
kalite güvencesi ile yönetilmekte olup 
öte yandan yangına 4 saat dayanabilen 
yangın kapılarımızla ulusal ve global 
müşterilerimizin güvenliğini garanti altı-
na almaktayız.”

Kapı grubunda 80’den fazla, ev aletleri 
grubunda ise 40’tan fazla ülkeye ihra-
cat yapıyoruz.

2019 yılı hedefleri ve planlarına da 

değinen Aktolga şöyle devam etti: “2019 
yılı için AR-GE çalışmalarımıza yeni pro-
jelerle devam ediyoruz. AR-GE depart-
manımızı ve çalışmalarımızı destekle-
mek ve güçlendirmek adına alanında 
uzman dört mühendis daha ekibimize 
katıldı. Özellikle Avrupa pazarından yo-
ğun ilgi gören metal mobilya ürün grup-
larına yeni ürünler ekleyeceğiz. Metal dış 
mekan mobilyası konusunda da tasarım 
ve AR-GE çalışmalarımız sürüyor. Farklı 
pazarlar ve farklı ürünler konusunda-
ki çalışmalarımız hız kesmeden devam 
ediyor. Ocak ayı sonunda Avrupa’dan bir 
DIY (Do It Yourself) market zinciri yöne-
ticileri fabrikamızı ziyaret edecek ve gö-
rüşmelerimiz olacak. Fransa’daki mevcut 
zincir mağaza ile çalışmamız 2019’da sü-
recek, ayrıca aynı firmanın bizden farklı 
ürün talepleri de bulunuyor. Bağdat’ta 
inşa edilen bir hastane projesi ile anlaş-
ma sağlamak üzereyiz ve yine Bağdat’ta 
bir rezidans projesi için teklif verme aşa-
masındayız. Amerika’da kapı sektöründe 
zincir mağazaları olan bir firma bizden 
30.000 kapılık bir teklif istedi ve bu proje 
üzerinde çalışıyoruz. Ayrıca dijital mec-
ralardaki marketing çalışmalarımızı hem 
ulusal hem de global ölçekte güçlendir-
mek için istihdam yarattık. Kapı grubun-
da 80’den fazla ev aletleri grubunda ise 
40’tan fazla ülkeye ihracat yapıyoruz.” 

Formet Group Hakkında
Flatelli, As Royal, Stella, Star ve For-

met Çelik Kapı markalarıyla FormetG-
rouptoplam 100 bin metrekarelik alanda 
üretimini Kayseri Organize Sanayi Bölge-
si içinde entegre olarak gerçekleştiriyor.
Formet Group markalarının yıllık üre-
tim kapasitesi 240 bin adedin üzerinde. 
Türkiye geneline yayılmış yarı mamül ve 
mamül ürünleriyle yüzde yüz yerli üretim 
yapan FormetGroup’un markaları 400’ü 
aşkın showroom ve dünyanın 40’a yakın 
ülkesinde günde 3 ila 5 bin kişi tarafından 
ziyaret ediliyor. Borsa İstanbul’da (BİST) 
işlem gören Kayseri’deki sekiz işletme-
den biri olan Formet Çelik Kapı Sanayi ve 
Ticaret A.Ş.’nin (FORMT) halka arzı 14-15 
Mayıs 2018’de gerçekleşmişti.

Formet Group, dekoratif metal ürünleriyle 
Avrupa’da zincir mağazalarda...

Kuruluşlarından bu yana en yüksek ihracat oranına ulaştıklarını ifade eden Formet 
Group Şirketleri Koordinatörü ve Dış Ticaret Yöneticisi İsmail Aktolga, ihracat satışlarının 

yurt içi satışlara oranının yüzde 25 olduğunu belirtti. Aktolga, 2018 yılının ikinci yarısından 
itibaren görülen ekonomik durgunluğa rağmen 2018 yılı başında belirledikleri ciro ve ihracat 

hedeflerine ulaştıklarını ifade etti. 
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�0 Kocaeli Odavizyon

Ticari ve Teknolojik İşbirliği Teklif ve Talepleri

Referans no:  BRUK20181102001
Lider bir Birleşik Krallık distribütörü ahşap bahçe mobilyaları 
üreticisi aramaktadır (Dekoratif çitler, çardaklar, kenar çitleri, 
mobilyalar vb.).
Lider bir Birleşik Krallık distribütörü ve üreticisi olan firma deko-
ratif çitler, çardaklar, kenar çitleri, mobilyaları dahil olmak üze-
re bahçe ürünleri tedarikçilerinin sayısını arttırmak istemektedir. 
İşbirliği üretim ve dağıtım anlaşmaları başlığı altında yapılabi-
lecektir.

Referans no:  BRUK20181008001
Birleşik Krallık firması alüminyum ve çelik çerçeveli ürünlerin 
üretimini yapan firmalar ile üretim anlaşması altında işbirliği 
yapmak istemektedir.
Londra merkezli işletme özellikle iç ve dış mekan kullanımına 
uygun gaz tüplerinin taşınması için tasarlanmış yeni bir araba 
üretimi için üretim anlaşması çatısı altında işbirliği partnerleri 
aramaktadır.

Referans no:  BRSI20181026001
Çok fonksiyonlu ahşap oyuncaklar (bisikletler) tasarımcısı olan 
Slovenyalı firma üreticiler aramaktadır.
Slovenyalı bir şirket, doğal malzemelerden yapılmış çocuklar için 
oyuncak (bisiklet) tasarımı ve geliştirilmesi konusunda uzman-
laşmıştır. Firma farklı şekillerle bağlanabilen ve çok fonksiyonlu 
oyuncaklar üretebilen modüler oyuncaklardan oluşacak ürünleri 
ile tanınır. Firma kendi pazarında satışa sunabileceği ürünleri 
tamamlamak için üretim anlaşması altında ahşap oyuncak üre-
ticileri aramaktadır.

Referans no:   BRRO20181026001
Romanyalı mücevherat üreticisi dağıtım hizmetleri anlaşması al-
tında hammadde tedarikçileri aramaktadır.

Swarovski kristalleri ve incileri kullanarak gümüş takı üreticisi 
olan Romanyalı firma aşağıda belirtilen kategorilerde ham mad-
de tedarikçisi aramaktadır. Takı ayarlama aparatları, somunlar, 
cıvata dişleri, boncuklu pimler, yarı-değerli taşlar, (kültive inci, 
kıymetli taş, vb.) Şirket, dağıtım hizmetleri anlaşmaları kapsa-
mında gerekli olan hammaddelerin tedariği için uluslararası iş 
ortaklarını tanımlamak istemektedir.

Referans no:   BRNO20181114001
Norveçli tasarım şirketi tamamlanmış su ısıtıcıların üretimi için 
yüksek düzeyde işçiliğe sahip paslanmaz çelik mutfak gereçleri 
üreticileri aramaktadır. 
Tüketici pazarı için yüksek kaliteli kahve makineleri üreten ve ta-
sarlayan Norveç firması Norveç yakınındaki pazarlarda faaliyet 
gösteren kettle üreticileri aramaktadır. İlgilenilen Pazar özellikle 
Baltık ülkeleri, Polonya, Romanya ve Bulgaristandır. Diğer ülke-
lerden de talepler göz önünde bulundurulacaktır. Üretim anlaş-
ması tercih edilecektir.

Referans no:  BOES20170926001
İspanya’da yerleşik olan ve bebek maması ve özel diyet kullanım-
ları için gıda maddeleri üretimi yapan firma ürünlerinin dağıtımı 
konusunda işbirliği yapmaya hazır distribütörler aramaktadır.

AVRUPA İŞLETMELER AĞI DOĞU MARMARA ABİGEM
TİCARİ ve TEKNOLOJİK İŞBİRLİĞİ PLATFORMU

Yayınlanan profiller hakkında bilgi almak 
yada firmanıza uygun profili aramak için Doğu 
Marmara ABİGEM ile iletişime geçebilirsi-
niz.
Kocaeli Merkez Ofisi
0 262 323 08 56
Yelda Kanpara ve Burak Çakır
ykanpara@abigemdm.com.tr; 
bcakir@abigemdm.com.tr

Avrupa İşletmeler Ağı,  Avrupa Birliği ile ilgi-
li konularda, özellikle KOBİ ölçeğindeki kurumlar 
için önemli başvuru noktalarından biridir. Bu ağ, 
belirgin sorulara ana dilde ve pratik yanıtlar sun-
mak üzere organize olmuştur. Yapı içinde yaklaşık 
600 adet yerel organizasyon bulunmakta, bu or-
ganizasyonlar yaklaşık 4 bin çalışanı ile girişim-
cilere rekabetçi güçlerini desteklemek amacıyla 
hizmet vermektedir.  Yaklaşık 4 bin çalışanın bir-
biri arasında iletişim kurmak için yapılandırılan ağ 
üzerinde iletişime geçtiğimiz KOBİ’lerin bilgileri 
potansiyel işbirliği fırsatları için yayınlanmakta-
dır. Projenin amacı projeye dahil olan tüm ülkeler 
arasındaki ekonomik faaliyetleri geliştirmek ve ge-
nişletmektir.

Bu bağlamda, Avrupa İşletmeler Ağı Doğu 
Marmara Konsorsiyumu’nun bir parçası olan Doğu 
Marmara ABİGEM yayınlanan yabancı KOBİ 
profillerini Türk firmalar ile paylaşmakta ve Türk 
firmaların bilgilerini ticari işbirliği profil formu 
oluşturarak sistemde yayınlamaktadır. Ticari yada 
teknolojik işbirliği fırsatı arayan, dışa açılmak ve 
pazar payını genişletmek isteyen firmalar ücretsiz 
olarak bu hizmetimizden faydalanabilirler.






