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� Kocaeli Odavizyon

1 Kasım seçimlerinin Türkiye adına hayırlı olmasını dileyen 
Başkan Zeytinoğlu, halkın istikrarı tercih ettiğine dikkat çeke-
rek TBMM’ye giren tüm partileri demokratik olgunluklarından 
dolayı kutladı.

Bundan sonra seçim atmosferinin bir an önce geride 
bırakılarak asıl gündem olması gereken ekonomiye yönelmek 
gerektiğini vurgulayan Başkan Zeytinoğlu “Hızla yolumuza 
devam etmek zorundayız. Her zaman söylediğimiz gibi çıpamız 
Avrupa Birliği olmalıdır. Bundan sonra  2019’a kadar seçimin 
olmayacağı  tek partili bir dönem yaşanacak. Bu dönemde 
istikrar ortamını sağlayacak bir sonuç elde edildi. Bu ortamı iyi 
değerlendirerek bir an önce bekleyen ve planlanan reformlara 
işlerlik kazandırarak, ekonomide uzun zamandır istediğimiz 
sıçramayı yapabilmeliyiz.” şeklinde konuştu.

AB’nin GSMH içinde sanayinin payını artırmak için yeni 
bir hedef koyduğunu hatırlatan Başkan Zeytinoğlu, Türkiye’nin 
de 2023 hedeflerine ek olarak benzer bir programı uygulamaya 
koyması gerektiğini ifade ederek bu amaçla hükümete çağrıda 
bulundu. 

Başkan Zeytinoğlu genel ekonomik gelişmelerle gündemde-
ki konuları şöyle değerlendirdi:

-AB’NİN YENİ ÇITASI
Avrupa Birliği’nin 2020 yılında GSYH’daki sanayinin payı-

nı yüzde 20’ye çıkarmak hedefi var.
Hizmetler sektöründe bu denli gelişmiş olan Avrupa Birliği 

ekonomisi gelecek dönemde sanayiye yönelmeye çalışıyor. 
AB dünyada tekrar global bir ekonomik lider olabilmek 

için; 2020’ye GSYH’daki sanayinin payını (cari fiyatlarla) 
yüzde 16’dan yüzde 20’ye çıkarmak istiyor. AB büyüme ve is-
tihdamın yeniden başlatılmasında, endüstriyel rekabetin hayati 
önem taşıdığını düşünüyor.

Birleşmiş Milletlerin istatistiklerine göre AB’nde imalat 
sanayinin (2013-dolar bazında ve cari fiyatlarla) oranı yüzde 
14,2 düzeyinde.

Birleşmiş Milletlerin istatistiklerine göre (2013 yılı-USD 
bazında) AB’nin en rekabetçi ülkelerinde imalat sanayinin ora-
nı; Almanya’da yüzde 20 olmasına karşın Hollanda, Finlandiya, 
İsveç, İngiltere, Norveç, Danimarka, Belçika ve Lüksemburg’da 
daha düşük oranlarda. 

AB dışındaki diğer gelişmiş ülkelere bakacak olursak bu 
oran Çin’de yüzde 29,9, G. Kore’de yüzde 28,4, Malezya’da 
yüzde 23,9, Endonezya’da 23,7, Japonya’da 18,7, İsviçre’de 
yüzde 18,1.

Türkiye’de ise bu oran yüzde 15,3 düzeyinde.
Bu tablodan; son yıllarda en hızlı büyüyen ülkelerin ekono-

milerinde sanayinin payının yüzde 20’nin üzerinde olduğunu 

görüyoruz.
Biz yeni kurulacak Hükümetten; bu hedefin ülkemizin de 

Orta Vadeli Hedefleri içerinde yerleştirilmesini istiyoruz.
Bunun için;
*Rekabetçiliğimizi daha üst sıralara taşıyacak sanayide 

yenilik yapacak teşvik mekanizmaları geliştirmemiz, Altyapı 
yatırımlarını geliştirmemiz, Kalifiye işgücünü artıracak eğitim 
alt yapımızı geliştirmemiz, Dış pazarlara erişimi kolaylaştırma-
mız gerekiyor.

-YAPISAL REFORMLAR GEREKLİ
Bu hedefe ulaşmak için yapısal reformlara ihtiyaç var. Ama 

biz sanayicilerin de çabası ve önümüze konan fırsatları değer-
lendirmesi gerekiyor. Hükümetimizin “80 milyon Euro’luk 
UFUK 2020” programından hedef olarak koyduğu en az 1 
milyon Euro’yu geri almamız gerekiyor. 

UFUK 2020 kapsamında 3 temel öncelik belirlenmiştir:
1- Bilimde mükemmeliyet
2- Endüstriyel Liderlik
3- Toplumsal sorunlar
Endüstriyel Liderlik ise programı; özellikle KOBİ’lere yöne-

lik ayağını oluşturmaktadır ve 3 bileşene sahiptir:
1- Kolaylaştırıcı ve Endüstriyel Teknolojilerde Liderlik
2- Risk Finansmanına Erişim ve
3- KOBİ’lerde Yenilik 
UFUK 2020 kapsamında bu fonlardan faydalanmanın yolu; 

KOBİ’lerimizin AB standartlarında proje yazabilmeleridir.
Bu kapsamda AB Bilgi Merkezimizin KOBİ Haftası etkinli-

ği olarak “HORİZON 2020 Programı KOBİ Aracı Özelinde AB 
Programları Proje Hazırlama Uygulamalı Eğitimi” organize 
ettik. 

19-20 Kasım 2015 tarihlerinde 2 tam gün olarak gerçek-
leştireceğimiz eğitimi “HORİZON 2020” konusunda farkında-
lığı arttırmak ve bölgemizde daha fazla proje çıktısı sağlayabil-
mek amacıyla düzenliyoruz.

KOBİ’lerimiz başvurusunu Odamızın web sayfandaki Eği-
tim-Seminer Başvuruları bölümünden alıyoruz. 

-MESLEKİ EĞİTİMİN KALİTESİ
Ülkemizde işsizlik hala en temel sorun olarak karşımıza 

çıkıyor. Diğer taraftan sanayi kuruluşlarımızın ara eleman 
ihtiyacını karşılamada yaşadıkları sorunları da biliyoruz. 
Kocaeli’nde artan istihdama rağmen meslek okullarının bu 
talebi karşılayamamasından endişe ediyoruz. Bu kapsamda 
mesleksiz gençlerimizi meslek edindirmeye yönelik ulusal 
boyutta yürütülen UMEM projesinin de bu beklentiyi karşıla-
madığını biliyoruz.Yıllardır burada yapısal bir sorun olduğunu 

“AB yüzde 20’lik yeni hedef koydu” diyen Zeytinoğlu

GSMH içinde sanayinin ağırlığını 
artırmalıyız

[başkandan mektup ►
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dile getirip duruyoruz. 
Bu konu bizi bilimsel bir çalışma yapmaya itti ve 24’üncü 

Meslek Komitemizin işbirliği ile bu sorunların nedenlerini belir-
leyebilmek için bir araştırma yapmaya karar verdik.

İlk olarak; ülkemiz ve dünya ülkeleri ile orta mesleki eği-
timde öğrenim gören öğrenci dağılımlarını karşılaştırdık.

Sonuç bize Türkiye ile OECD ülkeleri ortalamasının mesleki 
eğitim düzeyinin nicelik olarak yakın bir düzeyde olduğunu gös-
teriyor. Ancak biliyoruz ki Türkiye’de mesleki alanlara turizm, 
ticaret, sanat ve din eğitimi de dahil edilmektedir. 

-TORİNO İLE KOCAELİ ÇOK BENZER
Bu kez Kocaeli’yi, İtalya’nın bir şehri olan Torino ile mes-

leki eğitimdeki öğrenci dağılımları ve sadece imalata yönelik 
olan mesleki eğitimdeki öğrenci dağılımları ile karşılaştırdık.

Neden Torino örneğini aldık? Çünkü Torino Kocaeli’ne ol-
dukça benzeyen bir kent. İtalya’nın kuzey batısında yer alıyor. 
Kocaeli gibi nüfusu 1,5 milyonu aşmış. İtalya’nın ikinci büyük 
sanayi şehri. İtalyan motorlu taşıt üretiminin yüzde 35’ini kar-
şılayan FİAT Fabrikasına ev sahipliği yapıyor. Ve Kocaeli’nin 
sektörel yapılanmasına benzer şekilde Torino da; otomotiv, 
kimya, metal, kauçuk, uçak sektörlerinde gelişmiş bir kent

-TORİNO’NUN GERİSİNDEYİZ
Torino’da mesleki eğitimdeki öğrenci dağılımı yüzde 74,44 

ve sadece imalata yönelik mesleki eğitimdeki öğrenci dağılımı 
yüzde 44,8 iken; Kocaeli’nde mesleki eğitimdeki öğrenci dağı-
lımı yüzde 53,2 ve sadece imalata yönelik mesleki eğitimdeki 
öğrenci dağılımı ise yüzde 21,2  olarak karşımıza çıkıyor.

Kocaeli’nin sadece imalata yönelik alanlardaki mesleki 
eğitim düzeyinin Torino’nun çok geride kaldığı görüyoruz.

Öte yandan; İlimizin ve seçilmiş bazı illerin imalata yönelik 
mesleki ve teknik eğitim kapasitelerini inceledik. Kocaeli’nin 
alanlara göre mesleki ve teknik ortaöğretim öğrenci dağılımına 
bakıldığında; Genel orta öğretim yüzde 46 (İller ortalaması 
%45),  Doğrudan imalata yönelik alanlar yüzde 9 (İller orta-
laması yüzde 8), İmalatı destekleyen alanlar yüzde 13 (İller 
ortalaması yüzde 10), diğer mesleki ve teknik alanlar yüzde 
32, (İller ortalaması %37) olduğunu belirledik.

Bu tablolardan da; Türkiye imalat sanayinin yüzde 13’ünü 
üreten İlimizin doğrudan imalata yönelik alandaki öğrenci sa-
yısının, ülkemizdeki benzer illerin ortalamasından bir farklılık 
göstermediğini ve ayrışmadığını gördük. 

Benzer karşılaştırmayı Torino ile yaptığımızda ise 
Kocaeli’nin Torino kentinin çok gerisinde kaldığını gördük.

*Bilimsel mesleki alanlar yüzde 37,  Doğrudan imalata yö-
nelik alanlar  yüzde 17, İmalatı destekleyen alanlar yüzde 27, 
Diğer mesleki ve teknik alanlar  yüzde 5, Genel orta öğretim  
yüzde 14 olarak görülmektedir.

Bir de son 5 senedeki trendleri görmek istedik. Buradan; 
İlimizde imalat alanlarında öğrenci sayısının giderek azaldığını 
gördük. Üstelik Kocaeli’ndeki istihdam oranı her sene artar-
ken… 

Ayrıca öğrencilerin mezuniyet oranları incelendiğinde, 
mezun olma oranının düşük olduğunu gördük. 

Diğer taraftan, meslek liselerinin öğretmenleri, öğrencileri, 
veliler, sanayiciler, kursiyerlerle sahada yaptığımız alan araş-
tırmasında ve anket çalışmalarında;

*Mesleki ve teknik eğitimin imajının olumsuz olduğunu, 
*Öğrencilerin yetkinlik ve yeterlilik kapasitelerindeki yeter-

sizliği,
*Öğretmenlerin gelişen ve değişen teknolojiye uyum sağla-

yamadıklarını,
*Meslek liselerimizin fiziki alt yapılarının yetersizliği ve
*Mesleki eğitimin en önemli ayağı olan staj programlarının 

çoğunlukla amacına uygun gerçekleştirilemediğini belirledik.
*Ayrıca; Proje kapsamında UMEM kursları nitelik ve 

nicelik olarak inceledik. UMEM kursiyerleri ile yapılan görüş-
melerde; kursiyerlerin mesleki farkındalıklarının diğer eğitim 
alanlarına göre daha yüksek olduğunu, ancak katılımcıların 
kurs sonrası kendilerinin yüksek nitelikli meslek elemanı algısı-
na sahip olduklarını gördük. 

Yani UMEM projesi ile meslek edinen kişilerin bu algıdan 
dolayı sürdürülebilir bir şekilde istihdam edilemediklerini tespit 
ettik. Öğrenci sayısındaki yetersizlik ve istihdam ihtiyacındaki 
yükseklik göz önünde bulundurulduğunda; imalat sektörüne 
yönelik meslek lisesi öğrenci sayılarının artırılması gerekliliği 
açık ve net olarak görülmektedir. 

Bunun sağlanabilmesi öncelikle meslek liselerinin algısının 
güçlendirilmesi ve tekrar tercih edilir hale getirilmesi gerek-
mektedir.

-ÖNERİLER
Bu kapsamda bazı öneriler geliştirdik;
*Mesleki eğitim için öğrencilerin seçiminde; TEOG sına-

vından sonra imalata dönük alanlar için 
el becerisi, yetenek, fiziki dayanıklılık 
gibi ölçümlerin de yapılabileceği sınav 
sisteminin geliştirilmesi öneriyoruz.

*Öğretmenlerin kendilerini 
gelişmelere uygun olarak güncelle-
meleri için; sektör işbirliği kapsa-
mında verilecek hizmet içi eğitimler 
olumlu katkı sağlayacaktır.

*İşletmeler ve okul yönetimlerinin 
işbirliği ve odalar ile staj kapsamının 
daha verimli hale getirilmesi 
gerekmektedir.

*Öğrenci kali-
tesinin ve yetkin-
liğinin artırılması 
için; okul atölye-
lerinde kulla-
nılan makine, 
araç, gereç ve 
ekipmanların 
günümüz 
teknolojisine 
uygunlaştı-
rılması ve 
sektördeki 
gelişmele-
re paralel 
olarak gün-
cellenmesi 
önerilmek-
tedir.

*Meslek 
edindirme 
kurslarında 
(UMEM), iş 
hayatına yönelik 
kişisel gelişim, iş 
hukuku, meslek 
etiği, iş ahlakı, 
kariyer planlama 
gibi eğitimlere 
ağırlık verilmesi 
gerektiği sonucuna 
varılmıştır. 
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G-20 Zirvesi’nin yapılacağı Antalya’nın dünyaca ünlü 
turizm bölgesi Belek’e, 15- 16 Kasım tarihlerinde akredite 
olmayan hiç kimse alınmayacak. Kırmızı bölge ilan edilen 
Belek’te liderler beş yıldızlı otellerin ultralüks kral daireleri 
ve villalarında kalacak.

Dünya nüfusunun yüzde 66’sı, ekonomisinin ise yüzde 
90’ına sahip 20 ülke liderinin biraraya geleceği 10’uncu 
G-20 Zirvesi, dönem başkanlığını üstlenen Türkiye’nin ev 
sahipliğinde 15- 16 Kasım tarihlerinde Antalya’nın dünya-
ca ünlü turizm beldesi Belek’te yapılacak. Beş yıldızlı 46 
otelin bulunduğu Belek’te G-20 liderlerinin zirvesi için 30 
otel belirlendi. G-20 zirvesine paralel olarak B-20 (iş dün-
yası), Y-20 (gençlik), L-20 (işçi grubu), W-20 (kadınlar), 
T-20 (düşünce kuruluşları), C-20 (sivil toplum temsilcileri) 
toplantıları için de 16 otel ayrıldı.

Dışişleri Bakanlığı koordinatörlüğünde devletin ilgili tüm 
kurumlarının yoğun çalışma yürüttüğü G-20 Antalya zirvesi 
nedeniyle Belek, yüksek güvenlikli bölge ilan edildi. Özellikle 
Antalya Havalimanı ile Belek arasındaki yaklaşık 40 kilo-
metrelik karayolu, Belek ve Kadriye bölgesi, yüzlerce Mobe-
se kamerayla donatılacak. Yüz ve plaka tanıma özellikli ka-
meraların yanı sıra bölgede binlerce polis görevlendirilecek.

HAVA SAHASI BİLE KAPATILACAK
Antalya’nın ev sahipliği yapacağı zirveye ilişkin yürütü-

len çalışmalar hakkında bilgi veren Antalya Valisi Muam-
mer Türker, Dışişleri Bakanlığı koordinatörlüğünde ola-
ğanüstü, çok detaylı bir hazırlık çalışması yürütüldüğünü 
söyledi. Zirve nedeniyle bazı günler bu bölgeden uçakların 

geçişine dahi izin verilmeyeceğini belirten Vali Türker, G-
20 sekretaryasının hava sahası oluşturulmasını istemesi gibi 
birçok detay olduğunu dile getirdi. Olağanüstü bir çaba gös-
terdiklerini anlatan Vali Türker, “Telefon hatları, internet, 
elektrik sorunu olmasın. Örneğin orada ekstra bir trafo daha 
kuruluyor. Bir de tüm bunlar birbiriyle çakışmasın, mesela 
biri yolu kazacak, öbürü yapacak gibi sıkıntılar yaşanmasın 
diye koordinasyon toplantıları yapıyoruz. Çünkü herkes ko-
puk çalışırsa sorunlar ve maliyetler oluşur” dedi.

TOPLANTI YAPILACAK OTELİN YEDEĞİ DE VAR
Dışişleri Bakanlığı’nın ekibini Antalya’ya getirmeye baş-

ladığını ve bir büyükelçinin bu konuda görevlendirildiğini, 
bu ekibin de otele yerleştiğini kaydeden Vali Türker, zirve 
toplantılarının 5 yıldızlı Regnum Carya Resort Hotel’de ya-
pılacağını söyledi. Vali Türker, herhangi bir soruna karşı 
başka bir otelin de yedek olarak tüm toplantılara ev sahip-
liği yapabilecek şekilde hazır olacağını dile getirdi. Türker, 
“Toplantının yapılacağı alternatif otel de oluşturuluyor. 
Herhangi bir sorun halinde hemen orası devreye girecek. 
Yani sıfır hata ile çalışılıyor” dedi.

ÜLKELER GİDERLERİNİ KENDİ KARŞILAYACAK
Belek’te yaklaşık 46 otel bulunduğunu ve 30 otelin G-20 

zirvesi için ayrıldığını anlatan Vali Türker, diğer 16 otelin 
de B-20, Y-20, L-20 gibi diğer toplantılar için hazırlandı-
ğını açıkladı. Belek’teki otellere bu dönemde hiç müşteri 
alınmayacağını belirten Türker, “Liderler ve ülke heyetleri 
o otellerde kalacak. Dışişleri Bakanlığı aracılığıyla ülkele-

G-20 Toplantısı başlıyor
Dünyanın gözü Türkiye’de 

[g-20 ►



�Kocaeli Odavizyon

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Paris 
Konferansı’nın hemen öncesinde düzenlenecek G-20 
Antalya Zirvesi’nden büyük beklentiler olduğunu 
biliyoruz. G-20 ülkeleri olarak, Antalya’dan Paris’e 
güçlü ve yapıcı bir mesaj gönderilmesi hususunda 
mutabıkız” dedi.

BM Genel Sekreteri Ban Ki-moon’un iklim 
değişikliği konusunda bazı dünya liderleri arasında 
düzenlediği telekonferansa katılan Erdoğan, 
konuşmasında, insanlığın yaşadığı önemli so-
runlardan biri olan iklim değişikliği konusunda, 
Türkiye’nin üzerine düşenleri yapmanın çabası içinde 
olduğunu söyledi.

Bu çerçevede, 2020 sonrasıyla ilgili kapsayıcı 
bir sistem oluşturulmasına yönelik çalışmaları 
önemli gördüklerini belirten Erdoğan, bunun için 
öncelikle, BM İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 
kapsamında yürütülmekte olan müzakere sürecinin 
başarıyla sonuçlandırılması gerektiğinin altını çizdi.

G-20 Antalya Zirvesi
Gelecek hafta sonu G-20 Antalya Zirvesi’nin 

düzenleneceğini anımsatan Erdoğan, şöyle devam 
etti:

“Paris Konferansı’nın hemen öncesinde düzen-
lenecek G-20 Antalya Zirvesi’nden büyük bek-
lentiler olduğunu biliyoruz. G-20 ülkeleri olarak, 
Antalya’dan Paris’e güçlü ve yapıcı bir mesaj gön-
derilmesi hususunda mutabıkız. 

Bu çerçevede, Dönem Başkanı olarak G-20 ülke-
leriyle birlikte çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bunun-
la birlikte, G-20’nin BM İklim değişikliği Çerçeve 
Sözleşmesi altındaki müzakere sürecinin yerini 

                                                                   

                                                                     
 alamayacağı ve almaması gerektiği hususunda 
görüş birliği bulunuyor. Antalya’da yapılacak 
samimi ve yapıcı fikir teatisinin, müzakere sürecinde 
zorluk arz eden hususların aşılması bakımından yol 
gösterici olabileceğini düşünüyoruz.”

Erdoğan, Paris’te dengeli bir anlaşmaya 
varılmasını hedeflendiği aktararak, “İklim 
Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi altındaki müza-
kerelerin umulduğu şekilde ilerlemediği de bir 
gerçektir. Bunun en önemli sebebi, gelişmiş ülkel-
er ile gelişmekte olan ülkeler arasındaki güven 
eksikliğidir” diye konuştu.

Telekonferansa dünya liderleri de katıldı
Bu arada, Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından 

edinilen bilgiye göre Erdoğan, iklim değişikliği 
hakkında liderlerin görüş teatisinde bulundukları 
telekonferansa İstanbul’daki Mabeyn Köşkü’nden 
katıldı.

BM Genel Sekreteri Ban’ın başkanlığında 
gerçekleştirilen telekonferansa Cumhurbaşkanı 
Erdoğan’ın yanı sıra, Fransa Cumhurbaşkanı 
François Hollande, Peru Devlet Başkanı Ollanta 
Humala, Federal Almanya Şansölyesi Angela Merkel 
ve Malta Başbakanı Joseph Muscat’ın da katıldığı 
kaydedildi.

Telekonferansın, 30 Kasım 2015’te Paris’te 
gerçekleştirilecek BM İklim Değişikliği Çerçeve 
Sözleşmesi 21. Taraflar Konferansı’nda 
sonuçlandırılması beklenen yeni iklim anlaşmasının 
müzakerelerine destek sağlama amacıyla yapıldığı 
öğrenildi.

Cumhurbaşkanı
Erdoğan: 
Beklentilerin büyük 
olduğunu biliyoruz
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re oteller ve özellikleriyle ilgili bilgilendirme yapıldı. Hangi 
otelde hangi ülke lideri ve heyetleri kalacağını ülkelerin ta-
lebine göre Dışişleri Bakanlığı belirleyecek. Bazı heyetler 
kalabalık. Mesela ABD’liler 1000 kişiyle falan geleceğini 
söylüyor. Her ülke giderlerini kendi karşılayacak” dedi.

Zirveyi 2 bini yabancı 3 bin basın mensubunun takip ede-
ceğini kaydeden Vali Türker, bu nedenle zirvenin yapılacağı 
otelin yakınındaki Kaya Palazzo Hotel’in basın merkezi ola-
cağını söyledi.

KIRMIZI BÖLGE
Heyetlerin kalacağı yerlerin ayarlandığını, örneğin bir 

katta sadece bir heyetin kalabileceği ve birbirine karıştı-
rılmayacağını aktaran Vali Türker, Belek’teki 46 otelin 
30’unun G-20 zirvesinde kullanılacağını, bu otellerin bu-
lunduğu alanın ‘kırmızı bölge’ olacağını dile getirdi. Belek 
Turizm Yatırımcıları Ortak Girişimi’nin (BETUYAB) oldu-
ğu binanın Dışişleri Bakanlığı’nın akreditasyon merkezi ola-
cağını belirten Türker, “Gelenler kartlarını oradan alacak. 
Serik Belediyesi, Emniyet Müdürlüğü’ne bir yer tahsis etti. 

Güvenlik operasyon merkezi olacak. Ülkelerin güvenlik he-
yetleri de orada konuşlanacak. Hepimizi çok yoracak, büyük 
bir iş. Antalya için müthiş bir organizasyon. Emniyet ken-
di personelinin yanı sıra, takviye ekipler olacak. Emniyet 
Genel Müdürlüğü bütün kurumlardan daha önemsedi bu işi. 
Emniyet Genel Müdürüyle de birkaç kez görüşmemiz oldu. 
Genel müdür yardımcısı ve 4 daire başkanı bu işe görevlen-
dirildi. Gelip gidiyorlar” diye konuştu.

AKREDİTE OLMAYAN KİMSE Gİ-
REMEYECEK

Zirvenin yapılacağı alana giden yollar 
ve bölgedeki Mobese kameralarına yö-
nelik ihalelerin tamamlandığını anlatan 
Vali Türker, Antalya Havalimanı’ndan 
Serik’e, Serik’ten Aspendos’a kadar, 
Kadriye Kavşağı ve Belek bölgesi dahil 
olmak üzere Mobese sistemi oluşturulaca-
ğını kaydetti. Türker, kameraların yüz ve 
plaka tanıma özellikli olacağını da söyle-
di. Kırmızı alan içindeki 30 otelin olduğu 
bölgenin tamamen kapatılacağı ve özel 
alan olacağını söyleyen Türker, “Akreditasyonu olmayan hiç 
kimse giremeyecek” dedi.

ASPENDOS’TA KONSER
Zirvenin yoğun gündemi arasında dünya liderlerine yöne-

lik sosyal aktiviteler planlandığını anlatan Vali Muammer 
Türker, Türkiye ve Antalya’nın lanse edilebileceği faaliyetler 
planlandığını ve çalışmaların sürdüğünü söyledi. Liderlerin 
bölgeye yakın olan Aspendos Antik Kenti ve Tiyatrosu’na 
götürülebileceğini belirten Vali Türker, “Aspendos’u düşü-
nüyoruz. Hem yer olarak güzel hem de orada konser, gösteri 

gibi aktiviteler yapma fırsatımız olur” dedi.
LİDERLERİN EŞLERİNE ÖZEL PROGRAM
G-20 zirvesine birçok liderin eşlerinin de katılacağını be-

lirten Vali Muammer Türker, lider eşlerinin toplantılara ka-
tılmayacaklarını, ağırlıklı sosyal ve turistik aktiviteler için-
de olacaklarını aktardı. Devlet başkanları için gala yemeği 
yapılacağını ve eşler için de ayrı programlar planlandığını 
kaydeden Türker, “Liderlerin eşleri ayrı gezecek. Tarihi, tu-
ristik, ören yerleri. Bu işlerde eşleri mutlu ettiğiniz zaman 
tam puanı oradan alırsınız” dedi.

ZİRVEYE KATILACAK LİDERLER
Zirveye katılacak liderler şöyle:

Arjantin Cumhurbaşkanı Cristina Fernández de Kirchner, 
Avustralya Başbakanı Tony Abbott, Brezilya Cumhurbaşka-
nı Dilma Rousseff, Kanada Başbakanı Stephen Harper, Çin 
Halk Cumhuriyeti Devlet Başkanı Xi Jinping, Fransa Cum-
hurbaşkanı François Hollande, Almanya Başbakanı Angela 
Merkel, Hindistan Başbakanı Narendra Modi, Endonezya 
Başkanı Joko Widodo, İtalya Başbakanı Matteo Renzi, 

Japonya Başbakanı Shinzo Abe, Meksika Cumhurbaşkanı 
Enrique Peña Nieto, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 
Suudi Arabistan Kralı Salman, Güney Afrika Cumhurbaşka-
nı Jacob Zuma, Güney Kore Cumhurbaşkanı Park Geun-hye, 
Türkiye Başbakanı Ahmet Davutoğlu, İngiltere Başbakanı 
David Cameron, ABD Başkanı Barack Obama, Avrupa Bir-
liği Avrupa Konseyi Başkanı Donald Tusk, AB Avrupa Ko-
misyonu Başkanı Jean Claude Juncker.

G-20 DIŞINDAKİ DAVETLİ 
LİDERLER

Zirveye davet edilen konuk li-
derler ise Azerbaycan Cumhurbaş-
kanı İlham Aliyev, Malezya Baş-
bakanı Najib Tun Razak, Senegal 
Cumhurbaşkanı Macky Sall, Sin-
gapur Başbakanı Lee Hsien Loong, 
İspanya Başbakanı Mariano Rajoy, 
Zimbabve Devlet Başkanı Robert 
Mugabe.

GECELİĞİ 45 BİN LİRA
Liderler heyetleriyle birlikte ayrı otellerde konaklaya-

cak. Hangi liderin hangi otelde kalacağı henüz netleşmedi. 
Ancak yüksek güvenlik nedeniyle liderlerin otelleri son güne 
kadar açıklanmayacak. kırmızı bölge içinde belirlenen 30 
otelin kral daireleri ve ultralüks villaları ise liderler için ha-
zırlanacak. Altın kaplama yemek takımından musluklara, 
özel havuzdan Türk hamamı ve saunaya kadar lükste sınırın 
tanınmadığı bu kral daireleri ve villaların, turizm sezonun-
daki gecelik fiyatlarıysa 45 bin TL’ye kadar çıkıyor. Bu kral 
daireleri ve villalar kurşun geçirmez camlar, yüksek güven-
lik sistemleriyle de dikkat çekiyor.
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Başbakan Ah-
met Davutoğlu, Ko-
caeli Sanayi Odası 
Başkanı Ayhan 
Zeytinoğlu’nun da 
davetli olduğu iş 
adamlarıyla bir ara-
ya geldiği ‘İş dün-
yası buluşması’nda, 
Türkiye’nin kadim 
ekonominin can da-
marlarının attığı bir 
coğrafyada olduğu-
nu ifade ederek, bu-
gün de Türkiye’nin 
krizleri, fırsatları 
birlikte getiren tari-
hi bir hız ve ivmeyle 
karşı karşıya olduğunu söyledi.

Türkiye’nin bulunduğu coğrafyanın bu hız ve ivmeye kar-
şılık verildiği takdirde ülkeyi hakkıyla yükselteceğini aktaran 
Davutoğlu, bu hız ve ivme iyi yorumlanmazsa büyük riskleri 
beraberinde getireceğini kaydetti.

Başbakan Davutoğlu’nun İstanbul’da  KSO Başkanı Zey-
tinoğlu ve tanınmış iş adamlarının yer aldığı yemek sonrası  
yaptığı konuşmada Türkiye’nin 3 büyük meydan okuma ile 
karşı karşıya olduğunu belirterek, şöyle devam etti:

“Hepimizin bunun farkında olması lazım. Bu meydan 
okumalar doğru değerlendirilmezse, Türkiye’nin bu dönüşüm 
sürecine cevap vermesini sağlayacak 
bir altyapıdan mahrum kalırız. Bu 
meydan okumaların birincisi küre-
sel ekonomik kriz. 2008’den bu yana 
içinde yaşıyoruz. Finansal krizdi, ar-
dından ekonomik, sosyal ve siyasal 
krize dönüştü. Önce Avrupa’yı etkile-
di. Şimdi bir başka evrede, gelişmekte 
olan ülkeleri etkiliyor. Çin ve Hindis-
tan dışındaki gelişmekte olan ülkele-
rin ortalama büyüme rakamları yüzde 
1,9’da kaldı. Bir taraftan Amerika ve 
Avrupa ekonomisinde toparlanma var. 

Ama Avrupa’da hala riskler söz konusu. Gelişmekte olan ül-
kelerdeki son yaşananlarla birlikte kendimizi çok da rahat 
hissetmeyeceğimiz uluslararası ekonomik konjonktürle kar-
şı karşıyayız. Acaba dünya ekonomisindeki büyümeyi yüzde 
2’ye nasıl çıkarırız konusu tartışılıyor. Bu bizim için çok kü-
çük bir rakam ama dünya için büyük bir hedef olarak nere-
deyse ortaya konuyor.”

Programa, Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Ekonomi 
Bakanı Nihat Zeybekci, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı 
Naci Ağbal, eski Başbakan Yardımcısı ve AK Parti Ankara 
milletvekili adayı Ali Babacan, AK Parti Genel Başkan Da-
nışmanı ve İstanbul Milletvekili adayı Ali Sarıkaya, İstanbul 
Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş, AK Parti İstan-

bul İl Başkanı Selim Temurci, 
Türkiye Odalar ve Borsalar Bir-
liği Başkanı Rifat Hisarcıklıoğ-
lu, Türk Sanayicileri ve İşadam-
ları Derneği Başkanı Başkanı 
Cansen Başaran Symes,KSO ve 
İKV Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, 
TİM Başkanı Mehmet Büyükek-
şi, DEİK Başkanı Ömer Cihad 
Vardan ve MÜSİAD Başkanı 
Nail Olpak’ın yanı sıra iş dün-
yasından 36 temsilci katıldı.

Üç büyük meydan 
okumaya karşı vermeliyiz

İş Dünyası Buluşmaları’nda konuşan Başbakan Davutoğlu:

           [ekonomi ►
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Piyasalar ‘seçim sonuçlarını’ 
ekim ayında gördü

Farklı sektörlerden firmaların piyasanın gidişa-
tına ilişkin tepkisini ölçmek için Ekonomistler 
Platformu tarafından aylık periyotla yapılan 
Piyasa Nabzı Araştırması’nın Ekim ayı sonuç-

ları, ekonomik faaliyetlerde bir önceki 
aya nazaran daha iyimser bir havanın 
estiğini ortaya koydu. Türkiye genelin-
de orta ve büyük ölçekli işletmelerdeki 
üst düzey ve orta düzey yöneticilerle 
KOBİ’leri kapsayan 140 firmanın ka-
tılımıyla gerçekleştirilen araştırma, 
Eylül’deki yüzde 47’lik kötümser ba-
kışın seçim öncesi yüzde 38’e gerilediğini ortaya koydu. 

Eylül ayında ekonomik faaliyetler açısından, bulundu-
ğu sektörü “kötü” olarak değerlendiren yüzde 39 ile “çok 
kötü” diyen yüzde 8’lik oranın toplamı yüzde 47’yi bulurken, 
Ekim ayı içinde bu oran yüzde 38’e kadar geriledi. Sektör-
leri “normal” olarak niteleyenlerin oranı sabit kalırken, pi-
yasalara olumlu bakanların toplamı ise yüzde 18’den yüzde 
27’ye yükseldi. 

Ekonomistler Platformu Başkanı Dr. Oğuz Demir, bu 
sonuçları şöyle yorumladı: “Seçime yaklaşırken açıklanan 
kamuoyu yoklamalarının seçim sonucuna ilişkin işaretle-
ri, siyasilerin seçim sürecini nispeten daha yapıcı bir dille 

sürdürmeleriyle ülkedeki gerginliğin görece 
azaldığını söyleyebiliriz. Piyasanın Ekim nabzı 
sonuçları da bu unsurların gidişata ilişkin belir-
sizlikleri azalttığını gösteriyor.” 

Azalan belirsizliğin piyasaya ve piyasadaki 
aktörlere biraz daha güven verdiğini ve kısmen 
daha olumlu bir hava yarattığını söyleyen Demir, 
şöyle devam etti: “Geçtiğimiz aylara göre seçim 

sürecinin geride kalması, şirketlerin yılsonu bütçe kullanım-
larının tamamlanması için yapılan alımlar gibi etkenleri göz 
önünde bulundurduğumuzda, yılsonuna doğru piyasadaki 
iyimserliğin artacağına dair beklentimiz var. Bununla birlik-
te dolardaki artışın beklendiği gibi ihracat rakamlarına yan-
sımaması, enflasyon hedefindeki revizyonlar, yüksek işsizlik 
rakamları gibi olumsuz göstergeler ise biz ekonomistlerin 
yakından takip edeceği başlıkları oluşturuyor.”

Ekonomistler Platformu tarafından düzenli olarak yapılan Piyasa Nabzı Araştırması’nın Ekim ayı sonuç-
ları yayınlandı. Araştırmaya göre Eylül ayında piyasaları çok kötü olarak değerlendiren yüzde 47’lik oran 
Ekim’de yüzde 38’e geriledi. Bu iyimser hava, piyasaların 1 Kasım seçimlerinden önce olumlu bir seyre 

girdiğini ortaya koyuyor.

SPK Başkanı Ertaş: Seçim sonucu 
piyasalara olumlu yansıdı

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Başkanı Dr. 
Vahdettin Ertaş, seçim sonuçlarının uzun va-
dede bugünkünden 
daha olumlu olacağı-

nı ifade ederek, “Özellikle de dar 
ve orta gelirli kesimin gelirlerini 
arttırmaya yönelik politikalar uy-
gulamaya geçtikçe ekonomideki 
büyüme oranının da yüzde 3’ler-
den 4’e, hatta 5’e çıkmasını bek-
liyoruz” dedi. 

Seçimlerin sonucunda piyasa-
ların olumlu tepki verdiğini ifade 
eden Ertaş, “Önümüzdeki dönem-
de özellikle ilk günden itibaren 
faiz oranlarında ciddi bir düşme, 
borsa endeksinde yükseliş ve arka-
sından döviz kurlarında düşüş, inşallah önümüzdeki dönem-
lerde bu trend artarak devam edecek. Önümüzdeki dönem 
için söyleyeceklerimiz bu kurlarda da ve faizlerde bu sürecin 

devam edeceği yönünde. Özellikle yabancı yatırımcılar daha 
fazla Türkiye ile ilgilenmeye başladılar. Dolayısıyla hem iş-

lem hacimlerinde hem de gevşeme-
yi kurlar faiz tarafından kuvvetle 
muhtemel bekliyoruz” dedi.

Seçim sonuçlarının uzun vade-
de ise bugünkünden daha olumlu 
olacağını ifade eden Ertaş, “Çün-
kü seçim sonuçları piyasanın is-
tikrarın devam edeceği yönde. 
Dolayısıyla 2019’a kadar bir se-
çim süreci yaşanmayacak. Bun-
dan sonra inşallah ekonomideki 
istikrarın devamı yönünde önemli 
süreci hep birlikte yaşayacağız. 
Özellikle de dar ve orta gelirli ke-

simin gelirlerini arttırmaya yönelik 
politikalar uygulamaya geçtikçe ekonomideki büyüme oranı-
nın da yüzde 3’lerden 4’e, hatta 5’e çıkmasını bekliyoruz” 
şeklinde konuştu.

[seçim ve piyasalar ►
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Tataristan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı 
Rustam Minnihanov

Türk İşadamları ile biraraya geldi

Workinn Otelde düzenlenen toplantıya; Tataristan 
Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın RustamMinnihanov, 
Valimiz Sayın Hasan Basri Güzeloğ-
lu, Devlet Eski Bakanı Kürşat Tüz-
men, Rusya Federasyonu İstanbul 
Başkonsolosu Andrey Podelyshev, 
Tataristan Cumhuriyeti Uluslara-
rası ve Dış Ekonomi İlişkiler Danış-
manı Radik Gimatdinov, Tataristan 
Cumhuriyeti Yatırım Geliştirme 
Ajansı Başkanı TaliyaMinullina, 
Tataristan Cumhuriyeti Tülyaçi İli 
Belediye Başkanı İldusZaripov, Ta-
taristan Cumhuriyeti Sanayi ve Ti-
caret Bakan Yardımcısı İldar Min-
galeyev, Tataristan Cumhuriyeti 
Sağlık Bakan Yardımcısı İldar Fa-
tihov, Tataristan Cumhuriyeti’nin 
Türkiye Cumhuriyeti’nde Yetkili 
Temsilcisi Aydar Gashigullin, Ta-

taristan Cumhuriyeti Ticaret ve Sanayi Odası Başka-
nı Şamil Ageev ile Tataristan Cumhuriyetinin Türkiye 

Tataristan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Rustam Minnihanov ve beraberindeki heyet, 
Türk işadamları ile Kocaeli Sanayi Odası’nın düzenlediği kahvaltılı toplantıda bir araya 

gelerek görüşmelerde bulundu
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Cumhuriyetinde Yetkili 
Temsilci Yardımcısı Ayrat 
Gataullin, Kocaeli Büyük-
şehir Belediye Başkanı 
İbrahim Karaosmanoğlu, 
Tataristan Cumhuriyeti 
Yatırım Geliştirme Ajansı 
başkanı Taliya Minullina, 
Gebze Belediye Başkanı 
Adnan Köşker, Organize 
Sanayi Bölgesi Başkanla-
rı ve sanayiciler katıldı.

Kahvaltı bitiminde, Ko-
caeli Sanayi Odası Başka-
nı Ayhan Zeytinoğlu, bir 
sunum gerçekleştirerek 
Kocaeli ve bölge sanayi 
hakkında bilgi verdi. Ko-
nuşmasında Kocaeli’nin 
ikinci büyük sanayi ken-
ti olduğunu vurgulayan 
KSO Başkanı Zeytinoğlu, 
“İlimizin Nüfusu 1,7 milyon kişidir. Nüfus yoğunluğu 
bakımından 476/m2 ile Türkiye’nin 2. ilidir. Kocaeli 
İstanbul ve Ankara’dan sonra toplanan vergilerin yüzde 
11,2’sini karşılayan üçüncü ildir. Kişi başına ödenen 
vergi 22.931 lira ile Türkiye’nin 5 mislidir. Ayrıca böl-
gemiz büyük işletmelerin de tercih ettiği bir bölgedir. 
Türkiye’nin en büyük 500 firmasının da 89’u Kocaeli’de 
faaliyet göstermektedir. 89 Büyük 
kuruluşun 33’ü yabancı sermaye-
lidir. Türkiye’nin ilk 10 firmasının 
3’ü Kocaeli’dedir.” dedi

Kocaeli Büyükşehir Belediye Baş-
kanı İbrahim Karaosmanoğlu’nun 
konuşmasının ardından söz alan 
Vali Hasan Basri Güzeloğlu yaptığı 
konuşmalarında, 

“Bugün Tataristan Cum-
huriyeti Cumhurbaşkanı Sayın 
RustamMinnihanov’un ilimizi ve 
ülkemizi şereflendirmeleri kapsa-
mında Kocaeli Sanayi Odamızın 
düzenlediği, anlamlı ve bir o ka-
darda değerli bir buluşmanın siz-
lerle birlikte tanığı olmaktan büyük 
mutluluk duyuyorum. 

Dost ve kardeş Tataristan’ın 
Cumhurbaşkanı’nı kardeşlik bağla-
rımızı geçmişten gelen köklü, güçlü ve güzel ilişkileri-
mizi daha iyiye ve daha güzel bir ortak geleceğe taşı-
mak adına ilimizi ve ülkemizi şereflendirmesinden de 
şahsım ve Kocaeliler adına büyük mutluluk duyduğumu 
belirtmek istiyorum.” dedi.

Sözlerine, “Sayın Cumhurbaşkanımızın hedeflediği 
gerçekten ortak hedefler aynı zamanda Türkiye Cum-
huriyeti devletimizin ve milletimizin de ortak hedefidir.  

Kardeş ülkemizle çok köklü ve güçlü olan ilişkilerimizin 
dış ticaretle daha iyiye gitmesi ve Tataristan’daki yatı-
rım imkanları çerçevesinde Türk sanayicisi ve işadam-
larının bu coğrafyaya, ata yurtlarına yeniden yatırımcı 
olarak dönmesi ve işbirlikleriyle yatırımlar gerçekleş-
tirmesi çok önemli ve anlamlı bir hedeftir.

İlimiz üretim önceliğindeki öncülüğünü Türkiye’nin 
bu işbirlikleri temelinde yapacağı buluşmalarda da 

sürdürmektedir. Kocaeli Sanayi Odası bu anlamda bu 
misyonu üstlenmenin ve buna dönük bir çabayı bugün 
sizlerle buluşturmanın da mutluluğunu yaşıyor. Bu 
buluşmanın bugünden sonra başlayacak ilişki ve işbir-
liklerimizin bu amaca hizmet edeceği inancının altını 
bir kez daha çizmek istiyorum. Tataristan Cumhuriyeti 
Cumhurbaşkanı Sayın RustamMinnihanov’u tekrar ili-
mizde ve ülkemizde görmekten mutluluk duyduğumu 
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belirtmek istiyorum.” şeklinde devam etti.
Ardından Tataristan Cumhuriyeti Cumhurbaşka-

nı Sayın RustamMinnihanov yaptığı konuşmaların-
da, “Bugün Türk işadamları ile bir arada olmaktan 
büyük mutluluk duyuyorum. Bu toplantının Türkiye-
Tataristan işbirliği açısından faydalı olmasını dili-
yorum. ” dedi.

Sayın Cumhurbaşkanının konuşmalarının ar-
dından Tataristan Cumhuriyeti Yatırım Geliştirme 
Ajansı Başkanı Taliya Minullina, Alabuga Özel 

Ekonomi Bölgesi Genel Müdürü Timur Şagivaleev 
ve TOSB Otomotiv Yan Sanayi İhtisas Organize Sa-
nayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Yunus Çiftçi 
birer sunum yaptı.
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TOBB, Avrupa Ticaret ve Sanayi Odaları Birliği’nde 
(EUROCHAMBRES) oybirliği ile ‘daimi başkan vekilliği’ne 
seçildi. Devrim niteliğindeki bu karar AB üyesi olmayan bir 
ülkenin elde ettiği en büyük başarı olarak gösteriliyor. 

TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, 44 Avrupa ül-
kesinin temsil edildiği EUROCHAMBRES’ta bu konuma 
seçilmelerinin tarihi bir anlamı bulunduğunu belirterek, 
tüm ülke adına bu gururu yaşadıklarını söyledi. Öte yandan 
Kosova’nın EUROCHAMBRES’a üyeliği de alkışlarla kabul 
edildi.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Avrupa’da 
çok önemli bir başarıya imza attı. Avrupa Ticaret ve Sanayi 
Odaları Birliği (EUROCHAMBRES), daha önce Almanya, 
Fransa, İtalya, İspanya ve Polonya’nın sahip olduğu, büyük 
üyeler başkan yardımcılığı koltuğunun 2016 yılından itiba-
ren Türkiye’ye de verilmesini oybirliği ile kabul etti. 

Bu kararla EUROCHAMBRES ilk kez AB üyesi olmayan 
bir ülkeyi, AB üyesi büyük ülkelerle aynı statüye getirdi. Oy-
birliği ile alınan karar sonrası yapılan değerlendirmede, bu 
kararın EUROCHAMBRES için ‘devrim’ niteliğinde olduğu 
ifade edildi.

EUROCHAMBRES’taki yeniden yapılanma konusunda-
ki çalışmalar, Euro krizinin çok yoğun şekilde hissedildiği 
2011’de başlatılmıştı. 2011 yılından beri sürdürülen çalış-
malar, 16 Ekim 2015 tarihinde gerçekleşen Genel Kurul’da 
onaylanmış oldu. EUROCHAMBRES halen 44 ülke, 1700 
yere ve bölgesel oda ve 20 milyon işletmeyi temsil eden 
Avrupa’nın en büyük iş dünyası konumunda.

TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu Türk özel sek-
törü adına bu başarıdan gurur duyduğunu açıklarken, 
EUROCHAMBRES’in aldığı bu kararın, Türkiye’nin Avru-
pa ekonomisiyle bütünleşme çabalarının kurumsal düzeyde 
somut bir başarısı olduğunu söyledi. 

Özellikle 1990’ların ortalarında başlayan ve 2000’li yıl-
lara gelmeden tamamlanan EUROCHAMBRES’taki yeni-
den yapılanmada, Türkiye ve dolayısıyla TOBB için çok ciddi 
pozisyon kaybı yaşandığını hatırlatan Hisarcıklıoğlu şunları 
söyledi: “Aradan geçen süre içinde, TOBB olarak sürdürdü-
ğümüz ve başta Dışişleri Bakanlığımızın ve Büyükelçilerimi-

zin büyük desteğini gördüğümüz çalışmalarla, önce Yönetim 
Kurulu Üyeliği ve 2009 yılından itibaren de üç dönem Baş-
kan Yardımcılığı görevine seçildim. EUROCHAMBRES’ın 
bu seferki kapsamlı yeninden yapılanma çalışmalarında, 
başkan yardımcısı olmanın da büyük avantajıyla, işin mutfa-
ğında yer aldık. Çalışmalara görüşlerimizi aktardık. Sonuç-
ta, Türkiye olarak, EUROCHAMBRES’ta AB üyesi olmayan 
bir ülkenin elde ettiği en büyük başarıyı elde ettik. Emeği 
geçen herkese sonsuz teşekkür ediyorum.”

 - Kosova’nın üyeliğine TOBB katkısı 
Öte yandan EUROCHAMBRES üye sayısını artırırdı ve 

Kosova da EUROCHAMBRES’a büyük alkışlar eşliğinde 
üye oldu. 

16 Ekim 2015 tarihinde Lüksemburg’da gerçekleştirilen 
EUROCHAMBRES Genel Kurulun’da, TOBB Başkanı M. 
Rifat Hisarcıklıoğlu’nun hazırladığı olumlu rapor temelin-
de, Kosova’nın EUROCHAMBRES üyelik müracaatı görü-
şüldü. 

Raporun sunumunda, yapıcı katkıları ve sürdürdükleri 
diyalog için Kosova Ticaret Odası Başkanı ve Sırbistan Tica-
ret ve Sanayi Odası Başkanı’na teşekkür eden Hisarcıklıoğ-
lu, her iki başkanı da Genel Kurul’da alkışlattı.

2008 yılında bağımsızlığını ilan eden Kosova, EURO-
CHAMBRES üyeliğini, Avrupa ekonomisiyle entegre olma 
çabalarının önemli bir parçası olarak değerlendiriyor. 
Kosova’nın müracaatı, Eylül ayındaki EUROCHAMBRES 
Başkanlık Divanı toplantısında ele alınmış, TOBB Başkanı 
M. Rifat Hisarcıklıoğlu’na konu hakkında rapor hazırlama 
görevi verilmişti. Hisarcıklıoğlu, rapor hazırlama dönemin-
de, Kosova ve Sırbistan Ticaret Odası Başkanlarını ziyaret 
ederek, raporuna son halini verdi.

EUROCHAMBRES Genel Kurulu’nda bir konuşma yapan 
Hisarcıklıoğlu, Kosova Ticaret Odası’nın EUROCHAMB-
RES üyeliğinin gerektirdiği yükümlülükleri üstlenme kapa-
sitesine sahip olduğunu belirterek, Kosova Ticaret Odası’nın 
EUROCHAMBRES üyeliğine Genel Kurul delegelerinden 
destek talep etti. Genel Kurul’da yapılan oylamada, Kosova 
Ticaret Odası üyeliğe kabul edildi.

TOBB, Eurochambres’a 
‘daimi başkanvekili’ seçildi 

           [tobb ►
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Tataristan Cumhurbaşkanı Rüstem Minnihanov, Koca-
eliSanayi Odası’nın etkinlikleri kapsamında MATCH4IN-
DUSTRY İkili İş Görüşmeleri açılış törenine katıldı. Açılış 
töreninde Tataristan Cumhurbaşkanı Rüstem Minnihanov 
ve on kişilik ticari heyeti, Kocaeli Valisi Hasan Basri Gü-
zeloğlu, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim 
Karaosmanoğlu’nun yanı sıra Rusya Pskov Ticaret Odası 
Başkanı, Bulgaristan Yambol Ticaret Odası Başkanı ve Ko-
caeli Organize Sanayi Bölgesi Müdürleri ve Doğu Marma-
ra Bölgesi’nde faaliyet gösteren  Sanayi ve  Ticaret odası 
Başkanları yer aldılar.

Workinn Hotel’deki toplantının açılış konuşmasını ger-
çekleştiren Kocaeli Sanayi Odası Başkanı Ayhan Zeytinoğlu; 
“Doğu Marmara ABİGEM 2002 yılından beri gerçekleştir-
diği faaliyetlerle ikili iş görüşmeleri konusunda Türkiye’nin 
en tecrübeli kuruluşudur. 2008 yılından bu yana Kocaeli 
Sanayi Odası ve Doğu Marmara ABİGEM A.Ş. olarak 
Lüksemburg, Almanya, Fransa, Çek Cumhuriyeti, Fas gibi 
birçok ülkede önemli fuar ve konferanslardaki eşleştirme 
etkinliklerine katıldık. Bu etkinlikler ile üye firmalarımızın 
5 bini aşkın ikili iş görüşmesi yapmasını sağladık. Bu sene 
dördüncüsü düzenlenen Match4Industry etkinliği için Tür-
kiye de dahil olmak üzere 17 ülkeden 180 firma Türkiye pa-
zarından stratejik ortaklarını bulmak, Türk firmalarla ticari 
ve teknolojik işbirliği yapmak amacıyla Kocaeli’ye geldi. 50 
yabancı firma ve 130 yerli firmanın katılımıyla yaklaşık bin 
100 iş görüşmesi kayıtlara geçti.

Match4Industry Etkinliği ile, firmaların sektörün önde 
gelen firmalarına ürünlerini ve hizmetlerini sunmaları, dış 
pazarlara ilişkin fırsatları keşfederek önemli bağlantılar 
kurmaları  ve endüstrideki son gelişmeleri takip ederek iş 
ağlarını genişletmeleri amaçlanıyor.” dedi.

-Karaosmanoğlu: Dünyadaki bütün 
olumsuzlukları ortadan kaldıracak
Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaos-

manoğlu, “Küçülen bu dünyada uluslararası iş birliğimiz, 

iş dünyasının kendi arasındaki organizasyonlar, karşılıklı 
yatırımlar, her türlü iş birliği hem gelecekte dünya barışı-
nı sağlayacak, hem kalkınmamızı, gelişmemizi, insanımızın 
mutluluğunu huzurunu sağlayacak. Uluslararası bu iş birli-
ğinin gelecekte, şu anda dünyada gördüğümüz bütün olum-
suzlukları da ortadan kaldıracağına inanıyorum.” dedi.

-Güzeloğlu: Dünyanın geleceği karşılıklı güçlü ve 
kişisel kurumsal ilişkilerle de zenginleşecek
Kocaeli Valisi Hasan Basri Güzeloğlu ise, “Dünya piya-

salarında iyimserliğin egemen olduğu ve küresel piyasalar-
da gelişmelerin olumlu yöne eğildiği bu dönemde yatırım ve 
üretim anlamında iddialı bir geleceğe giden ülkemizde Türk 
İş adamları ile uluslararası iş adamlarının böylesi bir eş-
leştirme ile buluşturmasını ve bu ölçekteki bir buluşmanın 

ortak kazanımlar ve sonuçlar doğurmasını 
çok önemsiyorum. Dünyanın geleceği şüp-
hesiz ticaret ve ekonomi temelinde olmakla 
birlikte karşılıklı güçlü ve kişisel kurumsal 
ilişkilerle de zenginleşecek.” şeklinde ko-
nuştu.

-Minnihanov: İki ülke arasındaki ya-
tırımların ilerlemesi için Türk iş adamları 
Tataristan’a yatırım yapmalı

Tataristan Cumhurbaşkanı Rüstem 
Minnihanov, “18 ülkeden çeşitli iş adam-
ları ile birlikte bu fuarda buluşmuş bulun-
maktayız. Türk iş adamları ile uluslararası 
iş adamları ticaret anlamında her zaman 
iyi anlaşmışlardır. Her iki ülke arasındaki 
yatırımların ilerlemesi için Türk iş adamla-
rının Tataristan’a yatırım yapmalarını isti-
yoruz.” ifadelerini kullandı.

MATCH4INDUSTRY ikili iş 
görüşmelerine ilgi büyüktü

Match4Industry açılışına katılan konuklar

[match4ındustry ►
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-Match4Industry İkili İş Görüşmeleri ile yerli ve
yabancı firmalar Kocaeli’de bir araya geldi.
Doğu Marmara ABİGEM ve Kocaeli Sanayi Odası işbir-

liğinde, TOSB Otomotiv Yan Sanayi İhtisas Organize Sana-
yi Bölgesi’nde15-16 Ekim 2015 tarihinde Match4Industr-
yikili iş görüşmeleri gerçekleşti.

Bu yıl dördüncüsü düzenlenen etkinlikte; 100’ün üzerin-
de yerli firmanın ve Almanya, Avusturalya, Rusya, İspanya, 
Lüksemburg, Macaristan, Danimarka, Malta, Bulgaristan, 
Moldova, Kosova, Bosna Hersek, Sırbistan,Hırvatistan ve 
Kırgızistan’dan olmak üzere 52 yabancı firmanın katılımıy-
la 1158 iş görüşmesi gerçekleşti.

Match4Industry etkinliği ile katılımcılar, sektörün önde 
gelen firmalarına ürünlerini ve hizmetlerini tanıtarak, dış 
pazarlara ilişkin fırsatları değerlendirme, ticari ve teknolo-
jik yeni işbirlikleri kurma olanağı buldu.
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Çek Cumhuriyeti MSV Uluslararası 
Mühendislik Fuarı ziyareti ve ikili iş 

görüşmeleri etkinliği başarı ile gerçekleşti

Kocaeli Sanayi Odası ve Brno Bölgesel Ticaret Odası ara-
sında 2007 yılından beri var olan yakın ilişki MSV Ulus-
lararası Mühendislik Fuarı kapsamında, Çek Cumhuriyetine 
yapılan heyet ziyareti ile pekiştirildi.  

Avrupa’nın en önemli mühendislik fuarlarından biri olan 
MSV Fuarı; Makine, Metal,Metalurji,   Hidrolik, Pnömat
ik,Otomasyon,Enerji, Elektrik-Elektronik, Plastik, Kauçuk, 
Kompozit, Döküm,Araştırma, Geliştirme, Teknoloji Transfe-
ri, alanları ile örtüşen bir fuardır. Fuara Çek firmaların yanı 
sıra Almanya, Avusturya, Macaristan, Fransa, İngiltere, 
Rusya, Çin ve Türkiye başta olmak üzere 30 farklı ülkeden 
bin 187 firma standla katılımda bulundu, fuar yaklaşık 65 
bin ziyaretçiyi ağırladı.

Katılımcı firmalarımız söz konusu fuar ziyaretiyle, il-
gili sektörlerde sergilenen son teknoloji ürünleri inceleme 
ve değerlendirme fırsatını yakaladı. Bunun yanı sıra, Çek 
Cumhuriyeti’nin Orta ve Doğu Avrupa ülkelerine olan coğrafi 
konumu, ticari ve ekonomik ilişkileri nedeniyle, firmalarımız 
bölgedeki diğer komşu ülke pazarlarından yeni iş partnerleri 
ile biraraya geldi.

Kocaeli Sanayi Odası Başkanı Ayhan Zeytinoğlu 
önderliğinde,bölgemizden 10 firmanın katıldığı etkinliğin 

ilk gününde fuarı ziyaret eden firmalarımız, etkinliğin ikinci 
gününde Brno Bölgesel Ticaret Odası’nda Çek Cumhuriyeti 
firmaları ile ikili iş görüşmeleri gerçekleştirdi. Çek ve Türk 
firmalar arasında toplamda 70 iş görüşmesi gerçekleştiril-
di. Kayıtlı görüşmelerin dışında fuar ziyareti sırasında firma 
standlarında da görüşmeler gerçekleştirildi.

Türk ve Çek firmalar arasında yapılan ikili iş görüşmele-
ri, katılımcı firmalarımızın ticari ve teknolojik iş bağlantıları 
oluşturmaları ve gelecekte gelişebilecek projelerde ortaklık 
kurmaları konusunda önemli katkı sağladı.

Bunun yanı sıra, Kocaeli Sanayi Odası Başkanı Ayhan 
Zeytinoğlu, Çek Ticaret Odası Başkanı Vladimir Dlouhyve 
Brno Bölgesel Ticaret Odası CEO’su CenekAbsolon ile Odala-
rarasında karşılıklı ticari ve ekonomik işbirliğini geliştirme-
ye yönelik çalışmalar konusunda görüşmelerde bulundu. Türk 
ve Çek firmalar arasındaki ticari ve teknolojik işbirliğinin 
ve AB proje ortaklıklarının arttırılması için iki ülke arasın-
da yapılacak heyet ziyaretlerinin ve Odalar arası iletişimin 
devam etmesi kararı alındı. Ayrıca Ekim 2015’de Kocaeli 
Bölgesi’nde gerçekleşecek Match4Industry etkinliği ile ilgili 
ortaklaşa çalışmalar hakkında fikir alışverişinde bulunuldu.

Kocaeli Sanayi Odası ve Doğu Marmara ABİGEM organizasyonunda, 13-16 Eylül 
2015 tarihinde Çek Cumhuriyeti’nin Brno kentinde düzenlenen MSV Uluslararası Mü-

hendislik Fuarı kapsamında heyet ziyareti gerçekleştirildi

           [fuar ►
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Taşıt Araçları Yan Sanayicileri Derneği (TAYSAD), 
2013 yılında deneme amaçlı olarak  8 firmayla 2 ilde 5 oku-
la yapılan bağışlarla başlattığı “Atma Değerlendir Meslek 
Okullarını Güçlendir” (ADMOG)  projesinin kapsamını ge-
nişletmeye devam ediyor. 

 Çığ gibi büyüyen “Atma Değerlendir Meslek Okullarını 
Güçlendir”  kampanyasının en son katılımcısı, bağışladığı 
4 adet dizel araç motoruyla, adından söz ettiren TAYSAD 
üyesi Hexagon Studio oldu. Proje kapsamında artık, kulla-
nılmamış, yeni aletlerin bağışını da kabul eden TAYSAD, 
kampanya ile çok yakında ülkedeki tüm meslek okullarına 
ulaşmayı hedefliyor.  

-TAYSAD’ın Meslek Okullarına Desteği Büyüyor
Taşıt Araçları Yan Sanayicileri Derneği (TAYSAD), 

2013 yılında deneme amaçlı olarak  8 firmayla 2 ilde 5 oku-
la yapılan bağışlarla başlattığı “Atma Değerlendir Meslek 
Okullarını Güçlendir” (ADMOG)  projesinin kapsamını ge-
nişletmeye devam ediyor. 

Çığ gibi büyüyen “Atma Değerlendir Meslek Okullarını 
Güçlendir”  kampanyasının en son katılımcısı, bağışladığı 
4 adet dizel araç motoruyla, adından söz ettiren TAYSAD 
üyesi Hexagon Studio oldu. Proje kapsamında artık, kulla-
nılmamış, yeni aletlerin bağışını da kabul eden TAYSAD, 
kampanya ile çok yakında ülkedeki tüm meslek okullarına 
ulaşmayı hedefliyor.  

Taşıt Araçları Yan Sanayicileri Derneği, 2013 yılında 
başlattığı “Atma Değerlendir Meslek Okullarını Güçlendir” 
sosyal sorumluluk projesi kapsamında ölçüm cihazlarını, 
kalifiye ara kademe insan kaynağı yetiştirmek için, meslek 
lisesi öğrencilerinin kullanımına sunmaya devam ediyor. 
2015 yılı içinde yürütülen çalışmalarda, 52 firma tarafın-
dan bağışlanan malzemeler 44 ilde 76 okula ulaşarak büyük 
yankı uyandırdı. 

TAYSAD Yönetim Kurulu Başkan Vekili Alper Kanca’nın 
başkanlığında yürütülen projenin son bağışçısı olan TAY-
SAD üyesi Hexagon Studio ise, kampanyaya 4 adet dizel 
araç motoru ile katkıda bulundu.

-Meslek okulları, sanayi sektörü için önemli
Ülkemizin önemli eğitim kurumlarından olan meslek 

liselerini geliştirmek için “Atma Değerlendir Meslek Okul-
larını Güçlendir” projesinin hayata geçirilmesini sağlayan 
proje lideri ve TAYSAD Yönetim Kurulu Başkan Vekili Al-
per Kanca, 

“Meslek liselerinin, özellikle sanayi için önemli bir yeri 
var. Fakat maalesef bugün, meslek liseleri eski prestijini 
kaybetmiş durumda. Biz de TAYSAD olarak hem meslek 
liselerinin gereken değere yeniden kavuşmasına hem de öğ-
rencilerin daha iyi bir eğitim almasına katkıda bulunmak 
için, 2013 yılında projemizi başlattık. Her geçen gün bağışçı 
sayımız artıyor. Böylece daha çok okula ve öğrenciye ulaşmış 

‘Atma Değerlendir Meslek Okullarını 
Güçlendir’e Hexagon desteği

[sosyal sorumluluk►
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oluyoruz. Bu yıl projemizde bir 
ilk gerçekleşti ve üyemiz Hek-
sagon Mühendislik tarafından 4 
adet dizel motor bağışlandı. 

Biz toplumumuz için, iyi eği-
timli yeni nesiller için bir şeyler 
yapıyoruz ve bu tarz destekleri 
gördükçe uğraşılarımıza, emeğimize değdiğini hissediyoruz. 
Dolayısıyla daha da motive oluyoruz. Proje kapsamında, 
binlerce ölçüm aletini ülke genelinde yüzlerce okula hediye 
ettik ama ilk kez motor bağışı yapacağımız için de ayrıca 
mutluluk duyuyoruz. 

Özellikle motor bölümlerinde eğitim alan öğrencilerimiz, 
eğitim hayatları boyunca, bir motoru söküp yeniden birleş-
tirmeden okullarından mezun oluyor. Her ne kadar teorik 
bilgi kitaplardan alınsa da, işin aslı yeterli uygulama yapıl-
dıkça öğreniliyor. Dolayısıyla, atölyelerde ne kadar çok çe-
şit motor bulunursa, öğrencilerimiz de, o kadar çok motoru 
inceleme ve farklı arızayı giderme şansına sahip olabilecek. 
Bu öğrencilerin, mezun olduktan sonra iş hayatlarında da 
daha başarılı olacaklarına inanıyoruz. Bu bağış ile projemi-
zin çıtası yükseldi. Tüm Hexagon ekibine teşekkür ederiz” 
dedi.

-Bağış yapılan okul sayısı arttı
Heksagon Mühendislik tarafından yapılan bağışın, her-

kese örnek teşkil edeceğini ve bu katkıların artacağını söyle-
yen Alper Kanca “Projemizin ilk yılında sadece 8 firmamız 
ile 2 ilimizdeki 5 okulumuza bağışta bulunmuşken, bugün 
itibariyle projemize destek veren firma sayımız 91’e, bağış 
yaptığımız okul sayısı ise toplam 65 ilde 136’ya yükseldi. 
Projemizin başından bu yana 1.200 adedin üzerinde kum-
pas, mikrometre, mihengir, tork anahtarı ve daha birçok öl-
çüm aleti bağışladı. Tüm destekçilerimize, yanımızda olduk-
ları ve meslek okulları eğitimine, yeni nesillerin yetişmesine 
katkıda bulundukları için minnettarız” diye sözlerine devam 

etti.
Hexagon Studio Genel Müdü-

rü Tolga Kaan Doğancıoğlu ise 
TAYSAD’ın önemli bir projeyi 
başarıyla yürüttüğünü belirterek, 
“Türk toplumu olarak takdir gör-

meye pek alışık değiliz. TAYSAD’ın 
büyük bir nezaket göstererek, bu girişimimizi takdir etmesi 
ve bu anı ölümsüzleştirmesinden gurur duyuyoruz. Yaptığı-
mız bu bağışı, vaktimizin, emeğimizin zekâtı olarak görüyo-
ruz. TAYSAD’a buna vesile olduğu için ayrıca teşekkür edi-
yoruz. Hexagon Studio olarak bizler, bu anlamlı projeye her 
zaman destek vermeye devam edeceğiz” şeklinde konuştu.

-Bağışlanan motorların değeri 80 bin TL’yi buluyor
ADMOG Projesi kapsamında 4 okula bağışlanacak olan 

dizel motorlar, ticari araçlarda kullanılmakta ve Euro 5 
emisyon seviyesinde. Güçleri ise 93 ila 107 kw olan motor-
lar, 320-350 Nm Tork’a sahip. Hacimleri 2300 ve 3000 cc 
olan motorların bir diğer özelliği ise, her birinin değerinin 
20 bin TL seviyesinde olması.

-ADMOG Projesi Hakkında
Yetişmiş insan kaynağını sağlayan meslek okullarının 

yetkinliklerini artırmak hedefiyle başlatılan Atma Değerlen-
dir Meslek Okullarını Güçlendir (ADMOG) Sosyal Sorumlu-
luk Projesi, 2013 yılında hayata geçirildi. 

Otomotiv tedarik sanayi firmalarının ve araç üreticisi 
ana sanayi firmalarının yakından destek olduğu proje kap-
samında, firmalarda kullanılamayan, kalibrasyon dışı kal-
mış ölçüm aletleri ve laboratuvar ekipmanları toplanarak, 
gerekli tamirat işlemleri yapıldıktan sonra ülke genelindeki 
Meslek Okulları’na bağışlanıyor. 

Bu yıldan itibaren, kullanılmamış aletlerin de kabul edil-
meye başlandığı proje hakkındaki detaylı bilgi www.taysad.
org.tr web sayfasında yer alıyor.
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TOBB Türkiye Savunma Sanayi Meclisi sektörün sorun-
larını ve çözüm önerilerini görüşmek üzere Ankara’da bir 
araya geldi. TOBB Türkiye Savunma Sanayi Meclisi’nde, 
sektörün 2023 yılı için belirlediği 25 milyar dolarlık ihracat 
hedefine kitlendiği vurgulanırken, yapılması gerekenler ay-
rıntılarıyla ele alındı. Meclis Başkanı Yılmaz Küçükseyhan 
hedeflere ulaşmak için sektör ihracatının 2023 yılına kadar 
her yıl yüzde 35 artması gerektiğini söylerken, Savunma Sa-
nayi Müsteşarı Prof. Dr. İsmail Demir de hedeflere ulaşmak 
için pazarlama konusunda daha agresif ve etkin yöntemlerin 
gerekliliğine işaret etti. 

Toplantıda sektörün genel bir değerlendirmesini yapan 
Meclis Başkanı Yılmaz Küçükseyhan, sektörün 2014 yılı 
yurtdışı satış gelirinin 1 milyar 855 milyon dolar olduğunu 
ifade etti. Sektörün 2010 – 2014 yılları arasında, ihracatını 
yüzde 15 artırdığını bildiren Küçükseyhan, 2023 yılında 25 
milyar dolar ihracata ulaşmak için her yıl yüzde 35 oranında 
bir ihracat büyümesine ihtiyaç olduğuna dikkat çekti.  

TOBB Türkiye Savunma Sanayi Meclis Başkanı Yılmaz 
Küçükseyhan, VII. Sektörel Ekonomi Şurası’nda da dile 
getirdikleri ihracat kredi sistemi ve KDV iadelerine ilişkin 
sorunların çözümü için mücadele ettiklerini dile getirdi. 
Küçükseyhan ayrıca Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Feridun 
Sinirlioğlu’nu ziyaret ederek, Güney Asya hedef pazarların-
dan biri olan Hindistan’a ihracat izni verilmesi ve serbest 
ticaret anlaşması imzalanması yönünde girişimde bulunuldu-
ğunu belirtti. Meclis Başkanı Küçükseyhan, Yerli Malı Ta-
nımı ve Sanayi İşbirliği Programı konularında yürüttükleri 
çalışmalara ilişkin de meclis üyelerine bilgi verdi. 

-Hedef zor ama imkânsız değil
Savunma Sanayi Müsteşarı Prof. Dr. İsmail Demir ise 

yaptığı değerlendirmede, belirtilen ihracat hedefini ‘ulaşıl-
ması zor ancak imkânsız değil’ şeklinde değerlendirerek, 
oluşturulan platformların ihracatına başlanıldığında ciddi 
artışların gündeme geleceğini kaydetti. “Sektörümüzün ih-
racat performansı hem bizim için önemli bir gösterge hem 
de sektörün sürdürülebilirliğini sağlayacak önemli bir dina-
miktir” diyen Demir, gerçek anlamda katma değer yaratmak 
için ürüne akıl katan yaklaşımlara önem verilmesini istedi. 

 -Bilgi alışverişi şart
Önümüzdeki dönemde platform ürünlerin pazarlanma-

sında daha agresif ve etkin yöntemlerin kullanılmasına da 
vurgu yapan Demir “ortak akıl ürünü” ve “entegre çalış-
ma ortamı” yaratmanın gerekliliğine dikkat çekti. Demir 
“Bizim yardımcı olabilmemiz için öncelikle sizlerin hazırlık 
yapıp stratejik hedeflerinizi belirlemeniz bize ancak devlet 
desteğinin gerektirdiği yerlerde somut beklentilerinizle gel-
meniz daha anlamlı olacaktır. Müsteşarlığın da stratejisini 
siz sanayicilerin yakından takip etmesi gerekiyor. Ayrıca Si-
lahlı Kuvvetlerin savuma stratejisi ve planlarının da sizler 
tarafından bilinmesi gerekiyor. Bu iki taraflı bir bilgi alış-
verişi olarak devam etmeli, bu bizi ihracat hedefine doğru 
götürecektir” dedi.

 
-Sadece iyi ve kaliteli ürün yetmez
Savunma sektörünün, sadece ürünün iyi ve kaliteli ol-

masıyla ayakta kalınabilecek bir sektör olmadığını belirten 
Müsteşar Demir, gereken dinamikler arasında ülkelerarası 
ilişkiler ve dünyadaki siyasi konjonktürün de önemli oldu-
ğunu kaydetti. Prof. Dr. İsmail Demir “Özellikle yakından 
tecrübe ettiğimiz dost ve kardeş sınıfında olan ülkelerdeki 

Savunma sanayinde 
25 milyar dolarlık hedef

TOBB Türkiye Savunma Sanayi Meclisi 
Başkanı Yılmaz Küçükseyhan

[sektörel►
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faaliyetimizde ilginç bir durumla karşılaşıyoruz. Resmi gö-
rüşmelerde son derece olumlu dostça ortamda geçiyor. An-
cak konu işin hayata geçmesi ve işbirliğine gelince çok yavaş 
kalındığını görebiliyoruz. Burada da hala o ülkelerde oluş-
turulan batı veya doğu egemenliğini kırmakla ilgili zorluk-
larımız var. Burada da sabırlı olmamız 
lazım. Ürünlerin kalitesi performansı 
şirketlerimizin yaklaşımları, açık ve 
dürüst samimi tutumları bu önyargı-
ların kırılmasında etkin olacaktır. Bu 
konuda da yöneticilerimizin desteği 
gerçekten arkamızda, bunu bilmenizi 
isterim. Yeter ki bizlerin takip edilecek 
ve iddialı olduğumuz konular olsun” 
diye konuştu.

-“10 yıllık tedarik planını 
bilmeliyiz”
Savunma Sanayii Müsteşarı Prof. 

Dr. İsmail Demir  konuşmasında “Ken-
di kendimize yetkinliğimiz ve yeterli-
liğimiz en önemli parametrelerden” 
derken, sektörün gelişimi için savunma 
sanayinin diğer sektörlerle beraber yü-
rüyebilmesi, bir ekosistem oluşturul-
ması, sürdürülebilirliği, rekabetçiliği 
ve teknolojik derinlik gibi konuların 
önemine değindi. Teknolojik ihtiyaç-
ların milli sanayi eliyle karşılanması 
yönündeki beklentilere işaret eden De-
mir, TSK’nın yıllara sari ihtiyaçlarının 
yer aldığı On Yıllık Temin ve Tedarik 
Programı’nda (OYTEP) yer alan modernizasyon projeleri 
hakkında ilgili paydaşların sürekli bilgilendirilmesi gerekti-
ğini hatırlattı. Demir, “İhtiyaç makamlarının 10 yıllık teda-
rik planlarını bilmemiz gerekir” dedi.

İhtiyaçların akıllı tedarik konseptine uygun olarak önce-
liklendirilmesi gerektiğini de belirten Müsteşar İsmail Demir 
“Savunma Sanayi Müsteşarlığını sadece istekleri cevaplayan 
bir konumdan çıkarmak, daha etkin ve hazırladığı stratejik 
planı uygulama yetkisiyle donatılmış bir kurum haline getir-
mek önem arz etmekte” dedi.

Savunma Sanayii Müsteşarı Prof. Dr. İsmail Demir,  “Bu 
ülke hepimizin, Silahlı Kuvvetler hepimizin, savunma hepimi-
zin, bir ferdimiz diğer ferdimizden daha az vatansever değil”  
ifadesini kullanırken, proje yönetim etkinliğinin geliştirilmesi 
gerektiğine dikkat çekti.

Müsteşar Demir şöyle konuştu:  “Ülkenin savunma sanayi 
planlaması ortak bir akıl tarafından yapılmalı. Sizlerin bu-
lunduğu, bizlerin bulunduğu, Silahlı Kuvvetlerimizin bulun-
duğu, siyasi mekanizmanın yönetim mekanizmasının içinde 
yer aldığı, ortak aklın, ortak analizin, bilimsel analizlerin bu 
konuda ülkeye, savunma sanayine ve tüm sanayimize bir yön 
vermesi gerekiyor. Ülkenin kaynakları belli bir sinerji oluştu-
racak şekilde bir araya getirilebilir.”

 
-Savunma sanayine ayrılan pay
Toplantıda ayrıca Meclis Başkan Yardımcısı Haluk Bu-

lucu “Anayurt Savunmasında Gerçekler ve Türk Savunma 
Sanayi Devrimi 2015” başlıklı çarpıcı bir sunum yaptı. Sa-
vunma sanayi bütçesine ayrılan %1,7 oranındaki payın ye-
tersizliğine de değinen Bulucu, bu oranın %3,5’a çıkarılma-
sını istedi. Bulucu 2005 yılında 30 milyar dolar olarak ifade 

edilen savunma sanayi projeleri için ayrılan bütçenin 2015 
yılında 7 milyar dolara düştüğüne dikkat çekti.

Toplantıda ayrıca Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel 
Müdürlüğü’nden Daire Başkanı Ali Rıza Oktay “2023 Yılı 
İhracat Hedefine Ulaşımda Neler Yapabiliriz?” başlıklı bir 

sunum yaparak Ekonomi Bakanlı-
ğınca sağlanan destekler hususun-
da bilgi verdi.

 Savunma sanayi sektörü, sek-
törün ihracat gücünü artırabilmek 
için, uluslararası rakipleriyle aynı 
şartlara sahip olmalarını sağlaya-
cak bir kredi sistemi kurulmasını 
istedi.  

 
-Katma değer için Ar-Ge
Toplantıda söz alan TOBB Yö-

netim Kurulu Üyesi Memiş Kütük-
çü ise ileri teknoloji üretim kabi-
liyetinin arttırılması gerektiğine 
değindi. Kütükçü, bu kapsamda 
Konya’da da bir ihtisas organize 
sanayi bölgesi kurulmasına yö-
nelik çalışmaların başlatıldığını 
aktardı. Katma değeri yüksek ile-
ri teknoloji gerektiren ürünlerin 
üretimi için Ar-Ge faaliyetleri-
nin önemine de değinen Kütükçü, 

“Biz de Konya’da Organize Sanayi 
Bölgemiz içinde bir Ar-Ge merkezi 
kurduk, şu anda bu merkez bitmek 
üzere. Mart 2015 gibi de faaliye-

tine başlayacak. Bu merkez bir teknoloji geliştirme bölgesi 
olacak. Tüm şirketlerimize burada Ar-Ge merkezi kurma ya 
da Ar-Ge, inovasyon faaliyetlerini yapma imkanı vereceğiz” 
dedi. 

 
-Yerli malı tanımı
Savunma Sanayi Müsteşarlığı (SSM) Müsteşar Yardım-

cısı Sedat Güldoğan da yerli malı tanımı konusuna değinerek, 
bunun 2-3 senedir kamunun üst düzey mercilerinde tartışı-
lan bir konu olduğuna işaret etti. Güldoğan, “Burada amaç 
kamu alımlarını kaldıraç etkisi olarak kullanıp Türkiye’deki 
teknoloji alt yapısının nasıl geliştirileceğinin tespit edilmesi” 
diye konuştu. Güldoğan savunma sanayiinin teknoloji yönet-
me erki olan bir sektör olduğunu ve bu yönüyle çok önemli bir 
konumu bulunduğunu dile getirdi.

Türkiye’nin kamu alımlarını önceden görüp planlayabi-
lecek Savunma Sanayi İcra Komitesi gibi bir kurula ihtiya-
cı olduğunu da belirten Güldoğan, Yerli Malı Tebliği’nin bir 
girizgâh olduğunu, ancak Müsteşarlığın önerdiği gibi Kamu 
Alımları Üst Kurulu şeklinde bir stratejik kurul oluşturulma-
sının ve bu kurulun kamu alımlarının 3 -5 senelik planlama-
sını yapmasının daha etkin bir yaklaşım olacağını vurguladı.

Ankara Havacılık ve Uzay Kümelenmesi çalışmaları hak-
kında da aktarımda bulunan Müsteşar Yardımcısı Sedat Gül-
doğan, “Havacılık ve Uzay OSB için 7.3 milyon metrekareye 
ulaşan alan belirlendi. 1 -2 ay içinde de gerekli duyurular 
yapılarak ön tahsisler için talepler toplanmaya başlanacak” 
dedi. Toplantı çerçevesinde SASAD Genel Sekreteri Hüseyin 
Baysak da “Sürdürülebilirlik ve Rekabetçiliğin Geliştirilme-
si Kapsamında Sektörün 2013 Performansı ve Beklentileri” 
başlıklı bir sunum gerçekleştird

Savunma Sanayi Müsteşarı 
Prof. Dr. İsmail Demir
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Kocaeli 4 milyar 192 milyon liralık 261 yatırım projesinin  
teşvik belgesine bağlantığı eylül ayında toplam 195,2 milyon 
liralık 8 yatırım çekmeyi başardı. Böylelikle eylül  ayında 
teşvik belgesine bağlanan ülke genelindeki yatırımların yak-
laşık yüzde 5’lik bir bölümü Kocaeli’ye yönlenmiş oldu. 

Yatırım yeri olarak Kocaeli’yi seçen yatırımların 2’si ya-
bancı, 6’sı yerli sermaye tarafından programa alındı.

Ekonomi Bakanığı verilerine 
göre eylül ayının Kocaeli’deki en 
büyük yatırım projesi TÜBİTAK 
tarafından elektronik sektörün-
de yapılacak olan ar-ge’ye yöne-
lik yüksek güçlü lazer sistemleri 
laboratuvarı kurulması yatırımı 
oldu. Bu yatırım için TÜBİTAK 
tarafından105.8 milyon liralık 
harcama yapılacak.

Kocaeli’nin ağustos ayındaki 
ikinci büyük yatırım projesi ise 
Öztreyler Demir Çelik Makina 
Otomotiv İnşaat Sanayi ve Tica-
ret AŞ tarafından gerçekleştirilecek. Taşıt araçları sektö-
ründeki proje tamamlandığında yılda 15 bin 400 adet yarı 
römork üretim kapasite yaratılacak. Proje kapsamında 58.8 
milyon liralık harcama yapılacak.

Gemek Genel Soğutma Makinaları Sanayi ve Ticaret 

AŞ’nin makina imalat sektöründeki yatırımı tamamlandı-
ğında kondenser 3726000 M2/YIL, Evaporatör 525000 
M2/YIL, Batarya 803250 M2/YIL, Isıtıcı Batarya 179550 
M2/YIL üretim kapasitesi yaratılacak. Bu yatırım projesine 
7.5 milpon liralık harcama yapılacak. 

Ela Kimyevi  Maddeler Sanayi ve Ticaret Ltd. Şirketi’nin 
yatırımı ise kimya sektöründe. Yatırım tamamlandığında yıl-

lık 120 bin ton plastifiyan üretimi 
yapılacak. Yatırım için 7.5 milyon 
liralık harcama yapılacak.

Nefer Özel Eğitim Sağlık Hiz-
metleri Turizm Sanayi Ticaret Ltd. 
Şti.’nin eğitim sektöründeki yatırı-
mı ile anaokulu, ilkokul ve ortaokul 
eğitimi düzeyinde 492 kişilik bir 
kapasite yaratılacak. Yatırım için 
4.9 milyon lira harcanacak.

Honda Türkiye’nin taşıt araçla-
rı sektöründe yapacağı yatırım ile 
otomotiv için sacdan mamul aksam 
ve parça üretimi yapılacak. yıllık 

50 bin adetlik kapasite icin 3.5 milyonlira harcanacak. 
Triwall Türkey Kağıt Sanayi ve Ticaret AŞ’nin kağıt sek-

töründe yapacağı yatırım ile yıllık bin 835 ton karton koli 
üretim kapasite yaratılacak. Yatırım için 1.9 milyon lira 
harcama yapılacak.

TÜBİTAK BİLİŞİM VE BİLGİ GÜVENLİĞİ İLERİ TEKNOLOJİLER 
ARAŞTIRMA MERKEZİ BAŞKANLIĞI (BİLGEM)

Elektronik Ar-Ge ye Yönelik Yüksek Güçlü Lazer Sistemleri Laboratuvarı Kurulması 
0 ADET/YIL

105.838.823

ÖZTREYLER DEMİR ÇELİK MAK. OTO. İNŞ. SAN. VE TİC. A.Ş. Taşıt Araçları MUHTELİF TİP YARI RÖMORK 15400 ADET/YIL 58.800.569

GEMAK GENEL SOĞUTMA MAKİNALARI SAN. VE TİC. A. Ş. Makina İmalat Kondenser 3726000 M2/YIL, Evaporatör 525000 M2/YIL, Batarya 
803250 M2/YIL, Isıtıcı Batarya 179550 M2/YIL

7.503.419

ELA KİMYEVİ MADDELER SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. Kimya Plastifiyan 120000 TON/YIL 7.500.000

NEFER ÖZEL EĞİTİM VE SAĞLIK HİZ. TURİZM SAN. TİC. LTD. ŞTİ. Eğitim Anaokulu, İlkokul ve ortaokul eğitimi 492 ÖĞRENCİ 5.009.677

HONDA TÜRKİYE A.Ş. Taşıt Araçları OTOMOTİV İÇİN SACDAN MAMUL AKSAM VE PARÇA 50000 ADET/YIL 4.950.611

AEROFA AEROSOL DOLUM SANAYİ TİC. A.Ş. Ticaret - Depolama Aerosol dolum hizmetleri 4265 TON/YIL 3.655.438

TRİ-WALL TURKEY KAĞIT SAN. VE TİC.A.Ş. İMALAT - Kağıt Karton koli 1835 TON/YIL 1.900.000

Kocaeli, eylülde 195,2 milyon liralık  
8 yatırım projesini devreye soktu

   FİRMA     SEKTÖR KONU                 TUTAR (TL)

[yatırım►
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Eylül ayında 105.8 mil-
yon liralık harcama ile çok 
güçlü lazer laboratuvarı 
kurmak için teşvik belgesi 
alarak hareke geçen TÜBİ-
TAK Bu projeyle hedef takibi 
yapabilen, yönlendirilmiş 20 
kW ve üstü lazer sistemi ge-
liştirilmesini amaçladıl

Proje ortakları; TÜBİ-
TAK BİLGEM, Aselsan, 
TÜBİTAK MAM, Bilkent 
Üniversitesi ve TÜBİTAK 
UME olarak belirlendi. Proje 
kapsamında TÜBİTAK UME 
tarafından yüksek güçlü la-
zer karekterizasyonu gerçek-
leştirilecek. Bu kapsamda 
lazer M^2 faktörü ölçümü ve güç ölçümü sistemleri uluslararası 
standartlara uygun olarak kurulacak ve diğer proje ortaklarına ye-
rinde ölçüm hizmeti ve karekterizasyon konusunda standart ölçüm 
düzeneği kurulması konusunda destek verilecek.

Lazer karekterizasyonu tüm metal sektöründe ve tıp sektöründe 
önemli konulardan biri ve ölçüm doğruluğu, sistemin güvenilir kul-
lanımı açısından ve lazer tasarımı aşamasında büyük önem taşıyor. 
Proje sonucunda UME her türlü lazer karekterizasyonu konusunda 
güçlü bir altyapı ve bilgi birikimine ulaşacak. Laboratuvar TÜBİ-
TAK BİLGEM’in misyonuna uygun olarak Türkiye’nin  ihtiyaç duy-
duğu kritik elektro-optik ve lazer teknolojileri  konularında temel ve 
uygulamalı AR-GE yapmak amacıyla kuruldu.

Elektro-Optik ve Lazer Sistemler Laboratuvarı  kompleks optik 
sistemler içeren ürünler geliştirerek,  deneyimli uzman kadrosu ve 
yüksek kalite anlayışıyla ulusal ve uluslararası seviyede söz sahibi 
bir AR-GE merkezi olmayı  amaçladı.

Bu kapsamda çalışma alanları lazer teknolojileri konusunda ile-
ri düzey araştırma ve ürün geliştirme çalışmaları,

Yüksek Güçlü Lazer Sistemleri, Serbest Uzay Optik Haberleş-
me, Fiber Optik Haberleşme, Kuantum Kriptoloji ve Tek-Foton Tek-
nolojileri, Adaptif Optik Sistemlerolarak belirlendi. 

-TÜBİTAK BİLGEM HAKKINDA
Elektronik cihaz ve sistemlerle gerçekleştirdiğimiz işlemlerin 

güvenli ve güvenilir bir şekilde tamamlanması son derece önem 
taşımaktadır. İşlenen bilginin güvenliği, bütünlüğü, kaynağından 
emin olunması ve inkâr edilemez olması bir gereklilik olarak kar-
şımıza çıkıyor. Bir o kadar önemli olan başka bir konu ise bilişim 
sistemlerinin iş sürekliliğini sağlayacak, kurumsal verimi arttıra-
cak güvenilir ve yenilikçi çözümleri içermesinin gerekliliğidir.

Askeri veya sivil bilginin güvenli bir şekilde saklanması ve ile-
tilmesi, ülkeler için olduğu kadar, kurumlar için de hayati öneme 
sahiptir. Bahsi geçen bu güvenliğin sağlanabilmesi için bazıları 
ciddi bütçeler ayırırken, bazılarının da güvenlik ihtiyacının far-

kında olmadıkları gö-
rülmektedir.

Kurumsal bilişim 
çözümleri ancak ve an-
cak tüm boyutları ile ele 
alınarak tasarlandıkla-
rında beklenen faydayı 
sağlayabilirler. Bu ne-
denle biz çözümlerimi-
zi geliştirirken sadece 
yeni teknoloji ve cihaz-
ların özelliklerine değil, 
bunların yanısıra tüm 
süreçlerde büyük etkisi 
olan insan faktörüne, 
kurumların alışkanlık-

larına, yeni teknoloji ve 
cihazların kullanılabilir-

liğine de odaklanıyoruz.
Doğru yaklaşım, bilişim sistemleri ve çözümlerinden beklenen 

hizmet ve güvenliğin doğru analiz edilmesi, sonrasında etraflı bir 
risk analizi ile sistem mimarisine karar verilmesidir.

TÜBİTAK BİLGEM, kamu ve özel sektörden gelen müşterile-
rinin bilişim ve güvenlik ihtiyaçlarını tek tip çözümlerle değil, her 
bir müşterisinin gereksinimini karşılayacak özel çözümler sağla-
ma prensibi ile hareket etmektedir.

 
-AR-GE Yapılanması
%80’inden fazlası araştırma ve geliştirme personeli olmak 

üzere, 1.500 kişiyi aşan insan kaynağıyla, TÜBİTAK BİLGEM, 
bilişim teknolojileri, bilgi güvenliği ve ileri elektronik alanlarında 
faaliyet göstermektedir. 40 yılı aşkın bir zaman dilimine yayılmış 
bilgi birikimi ile de bu çalışma alanlarında yine Türkiye’nin en 
yetkin Ar-Ge merkezi olma niteliğini taşımaktadır.

-Sınırları Aşan Başarılar
TÜBİTAK BİLGEM’in bünyesinde faaliyet gösteren Ulusal 

Elektronik ve Kriptoloji Araştırma Enstitüsü (UEKAE), Bilişim 
Teknolojileri Enstitüsü (BTE), İleri Teknolojiler Araştırma Ens-
titüsü (İLTAREN), Siber Güvenlik Enstitüsü (SGE) ve Yazılım 
Teknolojileri Araştırma Enstitüsü (YTE) bilgi güvenliği, yazılım 
ve telekomünikasyon alanlarında bugüne kadar yüzlerce başarılı 
projeye imza attılar. Bu enstitülerin hayata geçirdiği projeler sa-
yesinde Türkiye, bilgi güvenliği ve bilişim alanlarında teknolojik 
bağımsızlığını ilan eden dünyanın sayılı ülkeleri arasında yerini 
aldı.

BİLGEM tarafından geliştirilen ürün ve çözümler ülke sınır-
larını da aşarak özellikle birçok Avrupa ve Asya ülkesi ile NATO 
tarafından kullanılmaya başlandı.Bir başka deyişle, Türkiye, artık 
bilişim ve bilgi güvenliği alanlarında teknolojiyi sadece satın alıp 
kullanan bir ülke olmaktan çıkıp, bu gelişmiş teknolojileri ihraç 
eden ve dünya devleri ile rekabet eden bir ülke konumuna geldi.

Kocaeli’nin en büyük yatırımına imza atacak olan  

TÜBİTAK çok güçlü lazer 
laboratuvarı kuruyor

             TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Ahmet Arif ERDEM	
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İZAYDAŞ, Türkiye’de bir ilki gerçek-
leştirerek Yuvacık Barajı’ndan içme suyu 
arıtma tesisine giden sudan elektrik üreti-
yor. Şehrin içme suyu ihtiyacını karşılayan 
Yuvacık Barajı’ndan gelen suyun elektriğe 
dönüşmesini sağlayan proje; hem çevreci 
hem de yenilenebilir enerji kaynaklarının 
kullanımında örnek teşkil ediyor.

KANAL TİPİ HES
İZAYDAŞ tarafından hayata geçirilen 

Kanal Tipi Hidroelektrik Santrali projesinin 
Türkiye’de başka bir örneği bulunmuyor. 
Bu projede, Kocaeli’nin içme suyu ihtiyacını 
karşılayan Yuvacık Barajı ile içme suyu 
arıtma tesisi arasındaki 38 metrelik kot 
farkından yararlanılarak, enerji üretimi 
sağlanıyor.

YILLIK 130 MİLYON M3 SU
Kocaeli’ne yılda yaklaşık 130 milyon m3 içme suyu 

sağlayan barajdan gelen su, santral içindeki türbinlerden 
geçerken bunlara bağlı jeneratörler elektrik enerjisi üreti-
yor. Yüzde 100 yerli üretim olarak tasarlanan proje yıllık 
14 milyon kilovatsaat elektrik üretim kapasitesine sahip. 
Tesiste salyangoz yapısını içeren türbinler ise Diyarbakır’da 
özel olarak imal edildi. İZAYDAŞ’ın güneş enerjisi, çöp 
gazından elektrik üretimi, biyogaz entegre enerji üretim te-
sisi, klinik ve tehlikeli atık yakma ve enerji üretimi, rüzgar 
türbini gibi alternatif enerji üretimi faaliyetlerinin yanı sıra 
bu tesisin de devreye girmesiyle yılda yaklaşık 60 milyon 
kilovatsaat elektrik üretimine ulaşılacak.

5 YILDA AMORTİ EDECEK
Böylece ortalama 100 bin nüfusun üzerindeki bir şehrin 

evsel elektrik ihtiyacı şebekeye verilmiş olacak. Yaklaşık 
10 milyon Türk Lirası maliyete sahip yatırım, elektrik 
satışından elde edilecek gelirle beş yılda kendisini amorti 
edecek.

BAŞKAN İNCELEME YAPTI
Tesiste incelemelerde bulunan Kocaeli Büyükşehir Be-

lediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu’na Genel Sekreter 
Doç. Dr. Tahir Büyükakın ile İZAYDAŞ Genel Müdürü 
Muhammet Saraç eşlik etti. Tesisle ilgili Saraç’tan detaylı 
bilgi alan Başkan Karaosmanoğlu, ‘’Çevreyi ve doğal hayatı 
korumaya kararlıyız. Türkiye’nin en önemli sanayi, üretim 
ve ulaşım kentiyiz. Buna rağmen temiz hava, temiz toprak 
ve temiz su hepimizin hakkı. Çevreden en küçük bir ödün 
vermiyoruz’’ dedi.

AMAÇ, ÖRNEK VE MODEL OLMAK
“Hepimizin enerjiye ihtiyacı var, hava ve kadar su ka-

dar önemli” diyen Başkan Karaosmanoğlu, sözlerine şöyle 

devam etti:
“Doğal enerji kaynaklarını, doğaya zarar vermeden 

kullanmalıyız. Güneşten, su kaynaklarımızdan enerji elde 
etmeliyiz. Büyükşehir olarak bu güne kadar örnek olacak 
çalışmalar yaptık. Yenilenebilir enerji kaynaklarını değer-
lendirdik. Burada asıl amacımız örnek ve model olmak. 
Kendi evimin bahçesine bile rüzgar türbini kurdum. Doğu 
Kışla’daki parkımızın tüm enerjisini güneş enerjisi panelleri 
karşılıyor.”

“YILDA 14 MİLYON KİLOVATSAAT ENERJİ”
İZAYDAŞ Genel Müdürü Muhammet Saraç da kente 

su veren Yuvacık Barajı ile Kullar Arıtma Tesisi arasında 
bir kot farkı olduğunu, bundan yararlanarak enerji elde 
ettiklerini dile getirdi. 

Tesis sayesinde daha önce basınç kırıcı vanalarda kalan 
enerjiyi geri kazanacaklarını vurgulayan Saraç, “Burada 
yıllık enerji üretimimiz 14 milyon kilovatsaat civarında 
olacak ve ulusal şebekeye teşvikli olarak satılacak. Yatırı-
mımız 10 milyon lira civarındadır, 5 yıl içinde geri dönme-
sini planlıyoruz. Ülkemizde birkaç örneği var ama kontrol 
sistemi açısından ilk uygulama” diye konuştu.

“SUYUN KALİTESİNE ETKİSİ YOK”
Saraç, İZAYDAŞ’ın aynı zamanda bir enerji kuruluşu 

olduğunu, evsel, endüstriyel ve hayvansal atıklardan enerji 
ürettiğini hatırlatarak, 

“Bunların hepsini topladığınız zaman yıllık 60 milyon 
kilovatsaat enerji ortaya çıkıyor. Bunun 10 milyon kilovat-
saatini biz tüketeceğiz, kalanını ulusal şebekeye satacağız. 

Bu tesisle birlikte 100 bin nüfuslu bir yerin evsel 
ihtiyacını karşılayacak kadar bir enerji üretmiş oluyoruz” 
değerlendirmesinde bulundu. Tesisin içme suyunun kalitesi 
açısından hiçbir sıkıntı yaratmadığını belirten Saraç, bütün 
ekipmanların buna göre seçildiğini kaydetti. 

İZAYDAŞ, elektrik üretimi yapacak 
HES’i devreye soktu

[enerji►
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Farklı kültürlerin börek geleneklerini tek bir çatı altında 
toplayan Göçmen Börekçisi, Bilim, Sanayi ve Teknoloji 
Bakanı Fikri Işık ve Kocaeli üst düzey protokolünün de 
katılımıyla Türkiye’nin en büyük börek üretim tesisini res-
men hizmete açtı. 

-3 milyon liralık yatırım yapıldı
Kocaeli başta olmak üzere İstanbul, Ankara ve Sakarya 

gibi illerde 50’den fazla şubesiyle hizmet veren ve kendi 
sektöründe Türkiye’nin en hızlı büyüyen firmalarından olan 
Göçmen Börekçisi yeni tesisleri için 3 milyon liralık yatırım 
yaptı.

-Kapasite 4 katına çıktı
Geleneksel yöntemlerle ve en iyi malzemelerle ürettiği 

ürünlerini daha geniş kitlelere sunmak amacıyla Türkiye’nin 
en büyük börek üretim tesislerinden birini kuran Göçmen 
Börekçisi, bu sayede kapasitesini dört katına çıkardı. 

Konuyla ilgili açıklama yapan Göçmen Börekçisi 
Yönetim Kurulu Başkanı İlker Can Dönmez, 

“On bir yıl önce Kocaeli Körfez’de, lezzetli, hafif ve 
kaliteli malzemelerle üretilmiş ürünler sunmak üzere yola 
çıktık. Bugün 3 bin 500 metre kapalı, 3 bin 200 metrekare 
de açık alanla toplam 6 bin 700 metrekarede, günlük 3 
buçuk tonluk üretime ulaştık. 

Yeni yatırımımızla üretim bandımızı artırarak iş potan-
siyelimizi de büyütmüş olduk. Yıllardır Kocaeli ve civarında 
yaşayan kadınlara iş olanağı ve eğitim imkânı sunarak, 
yaş ve tecrübe durumuna bakılmaksızın kadın istihdamına 
katkıda bulunuyoruz. 

Kapasite artırımımızla birlikte istihdam misyonumuzu 
artırdık; franchise hedeflerimizi de belirleyerek 2015 yılını 
hızlı büyümemizi sürdürerek bitirmeyi planlıyoruz.” dedi. 

-Yüzde 100 doğal
Ev kadınlarının elinden çıkan Türkiye ve Balkan 

coğrafyasında var olan tüm börek çeşitlerini ve yüzde 100 
doğal ürünlerini damak tadına düşkün, geleneksel ürünleri 
tercih eden lezzet severlerle buluşturan Göçmen Börekçisi, 
farklı yörelere ait börek çeşitlerini bir arada sunuyor. 

Göçmen Börekçisi
Türkiye’nin en büyük börek 

üretim tesisini açtı

           [yatırım ►
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Kocaeli Sanayi 
Odası’nın Ekim ayı 
Meclis toplantısı 
Hasan Tahsin Tuğrul 
Başkanlığında gerçek-
leştirildi. KSO Meclis 
toplantısına Devlet 
Eski Bakanı Kürşat 
Tüzmen ve Kocaeli İl 
Emniyet Müdürlüğü 
Siber Suçlar Şube 
Müdürü Mücahit Kes-
kin konuk konuşmacı 
olarak katıldılar.

Meclis toplantı-
sında ilk konuşmayı 
yapan Kocaeli Sanayi 
Odası Başkanı Ayhan 
Zeytinoğlu, son 
günlerde ülkemizin 
gündemini terör 
eylemlerinin aldığını 
vurgulayarak, “Terör 
ülkemizin birlik ve 
beraberliğine karşı 
yapılan bir eylemdir. 
Bize düşen görev birlik ve beraberliğimizi bozacak her türlü 
girişimin karşısında durmaktır. Bu eylemlerden en fazla 
ülkemiz zarar görüyor. Ülke ekonomimiz zarar görüyor. 
Odaklanmamız gereken konulardan tamamen uzaklaşıyo-
ruz.” dedi. 

Türkiye ekonomisinin belirsizlik nedeniyle rekabet gü-
cünde bir düşüş ivmesi içinde bulunduğuna dikkat çeken Ay-
han Zeytinoğlu bu konuda da değerlendirmelerde bulundu.

Türkiye ekonomisinin rekabet gücünün giderek geriledi-
ğine dikkat çekerek, Türkiye’nin rekabetçilik sıralamasında 
gözlenen düşüşte makroekonomik ortamın bozulmasının rol 
oynadığına dikkat çekti. 

Geçtiğimiz ay World Economic Forum 2015-2016 
dünya rekabetçilik endeksinin açıklandığını, endekse göre 
Türkiye’nin 6 sıra gerileyerek 51’inci sıraya düştüğünü 
hatırlatan ve böyle bir ortamda bir an önce yapısal reform-
ların hayata geçirilmesine ihtiyaç olduğuna dikkat çeken 
Başkan Zeytinoğlu şöyle konuştu:

“Geçen yıl olduğu gibi Küresel Rekabetçilik Endeksi’nin 
içinde bulunan bileşenler arasında en iyi performans 16. 
sırada yerini koruyan pazar büyüklüğü kaleminde gösteril-
mekte. Bu yıl en ağır düşüş Kurumsal Yapılanma Endeksin-
de olup Türkiye bu sıralamada 75. sırada yer almış. 

Rapora göre; ülkedeki hassas siyasi dönem (Haziran 
2015 seçimleri) ile jeopolitik çatışmaların birleşmesi sonu-
cunda oluşan belirsizlik ortamı Türkiye’nin kalkınmasında 
ciddi rolü olan özel sektör yatırımlarının ve özellikle ulusla-
rarası yatırımların yavaşlamasına sebep oldu. Yatırımların 
yavaşlamasında yüksek enflasyonun yarattığı belirsizlik 

ve yerel finansal sektöre duyulan güven ile bu sektörün 
etkinliğindeki düşüş de rol oynadı. Türkiye’nin rekabetçilik 
sıralamasında yaşadığı düşüşte makroekonomik ortamın 
bozulması da rol oynamış gözükmektedir.

Böyle bir atmosferde sanayide, teknolojide ve hizmetler-
de rekabet gücümüzü yukarılara çekmek zorunda olduğu-
muza inanıyorum. 

Ülkemizin ihtiyacı olan büyüme ivmesini, yapısal re-
formların bir an önce hayata geçirilerek yakalayabileceğine 
inanıyorum.”

Sözlerine ekonomik verileri değerlendirerek devam eden 
Zeytinoğlu, Haziran ayında işsizlik oranının yüzde 9,6 yük-
selme ile beklentilerin üzerinde gerçekleştiğini belirterek, 
“İşsizlikteki artış mevsimsel olarak işgücüne yüzde 52,1 
olarak gerçekleşen yüksek katılma oranından kaynaklanı-
yor. Yarın açıklanacak Temmuz ayı işsizlik oranında bu 
artışın devam edeceğini bekliyoruz. Ayrıca yüksek işsizlikte 
Suriyeli mültecilerin de olumsuz etkisi olduğunu düşünüyo-
ruz.” dedi.

Temmuz ve Ağustos aylarında birbirini nötrleyerek 
devam eden bütçe performansının fazla vererek ilerlediğini 
belirten Zeytinoğlu, “Faizler açısından bütçe disiplini çok 
önemli. Bu bakımdan mali disiplinden taviz verilmeden se-
kiz aylık bütçe performansının seçim sonrasında da korun-
ması gerektiğini düşünüyoruz.” dedi. 

İhracatımız otomotiv sanayi hariç hemen hemen tüm 
mal gruplarında gerilediğini söyleyen Zeytinoğlu, “İlimizin 
toplam ihracatının yaklaşık yarısını gerçekleştirdiği oto-
motiv sektöründe ihracatın yüzde 12 düzeyinde artmasını 
sevindirici buluyoruz. Bu artışın tüm sektörlere yayılmasını 
arzuluyoruz.” dedi.

Eylül ayı Oda Meclisi’nde konuşan Başkan Zeytinoğlu 

Terör birlik ve beraberliğimizi hedefliyor

[oda meclisi►
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 Devlet Eski Bakanı Kürşad Tüzmen

Uluslararası ilişkilerde 
siyaset ticaretin önüne geçti

KSO ekim ayı Oda Meclisi toplantısının ikinci konuk ko-
nuşmacısı Eski Devlet Bakanı Kürşat Tüzmen son yıllarda dış 
ekonomik ilişkilere ve bu ilişkilerin Türkiye ekonomisi üzerine 
yansımasına ağırlık verdiği konuşmasında uluslarası ilişkilerde 
siyasetin ticaretin önüne geçtiğine dikkat çekti. 

Kürşad Tüzmen şöyle konuştu: “2009 yılında komşu ve çev-
re ülkelerde dış ticaret ile ilgili bakan olarak yaptığım konuşma 
ile bugünkü arasında çok fark var. 2009 yılında geldiğim zaman 
bu kürsüden, biz komşu ve çevre ülkelerle dış ticaret stratejisini 
gerçekleştirdik. Bütün komşu ülkelerin bürokratlarını, Bakan-
larını, Başbakanlarını çok iyi bir şekilde ağırlayabilen, onlara 
gidebilen, dertlerimizi anlatabilen ve hepsiyle beraber hareket 
edebilen, bir gittiğimiz zaman otuz kırk anlaşma yapabilen, son-
ra onları buraya davet ettiğimiz zaman aynı şekilde sizlerin önü-
nü açıcı çalışmalar yapan bir bakan olarak beni görüyordunuz. 
Burada ticaretten bahsediyordum size. Bir model vardı. Şimdi 
çıkan arkadaşlar siyaset anlatıyorlar. Aradaki fark bu işte. Sene 
2009 biz ticaretten, dış ticaretten bahsediyorduk. Sene 2015 
biz siyasetten bahsediyoruz. Ticaretin önüne siyaset geçti. Aynı 
şekilde dış politikada da bunu görüyorum. Arkadaşlar bizim işi-
miz sizlerle beraber mal ihraç etmektir. Hizmet ihraç etmektir. 
Bizim işimiz rejim ihraç etmek değildir. Demokrasi ihraç etmek 

hiç değildir. Biz en kaliteli üretimi yaparız dedik. En iyi mühen-
disler bizdedir dedik. Siyasete hiç girmedik. İhracat artışları bu-
radan geldi. Esas işimiz rekabetçiliktir. İnovasyon ve verimlilik 
olmadan rekabetçilik olmaz. Bugün rekabet konusunda eksikler 
görüyoruz. Biz kamuda, özel sektörde çalışanların standartları-
nı yükseltmeye çalışıyorduk.” dedi

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlar Şube Müdürü 

Mücahit Keskin

Güvenli internet kullanın
KSO ekim ayı Oda Meclisi toplantısının konuk konuşmacısı 

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlar Şube Müdürü Mü-
cahit Keskin, karşılaşılan suç türleri ve alınması gereken tedbir-
ler hakkında bilgi aktarımında bulundu. 

Sık karşılaşılan suç türlerinin kredi kartı kopyalama olay-
ları, sahte siteler aracılığıyla internet bankacılığından para 
aktarımı, server ele geçirme olayları, sahte a-posta aracılığıyla 
dolandırıcılık ve kişisel verilerin ele geçirilmesi olduğunu söy-
leyerek, “Şüpheli görünen e-postaları açmayın. Aksi taktirde 
kişisel bütün bilgilerinize ulaşabilirler. URL adresi ve referans 
numaralarını kontrol edin. Güçlü parolalar, lisanslı ve güncel 
yazılımlar kullanmaya dikkat edin.” dedi.

Mücahit Keskin özellikle işisel bilgilerin internet ortamında 
paylaşılmamasını önererek şöylekonuştu:

“Çünkü bugün hepimiz evet bir internet kullanıcısıyız fakat 
sosyal medya da kullanıcısıyız. İnanın ki bukonuda çok sayıda 
şikayet alıyoruz. Lütfen sosyal medyada neler paylaştığımıza 
neler gönderdiğimize dikkat edelim.

 İnternette gezinirken ihtiyaç duyduğunuz yazılım ve uygu-
lamalardan ücretsiz olanları lütfen kullanmayın. Çünkü kimse 
kimseye bedava hiçbir şey özellikle internet ortamında vermiyor. 
Tanımadığınız kişilerden veya şüpheli görünen e-postalarınızı 
açmayın. Eklerini de indirmeyin. Açmış olsanız bile onun bir eki 

vardır. Lütfen onun ekini de indirmeyin. Ekini de indirmediğiniz 
müddetçe çoğu kontrolümüzün altında oluyor. Güçlü parolalar 
lisanslı güncel yazılımlar çok önemli. Lisanslı ve güncel yazılım-
lar mutlaka kullanılmalı ki biz bu işleri biz gelmeden önce bizim 
önleyici polistik diye tabir ettiğimiz noktada önleyelim. Çünkü 
internet ortamı çok geniş bir alan. Bilgi talebi dünyadan çok zor 
oturmuş bir dünya üzerinde şu anda bir birliktelik yok. Mesela 
uyuşturucu ticareti için bir birliktelik var. Ama maalesef bunun 
için herhangi bir birliktelik yok.”
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Çatı Sanayici ve İş Adamları Derneği Yönetim Kurulu 
Başkanı M. Nazım Yavuz, standartlardan uzak ve kalitesiz 
çatıların yapı güvenliğine olumsuz etkisinin yanı sıra görüntü 
kirliliği de oluşturduğunu belirterek, “Planlı bir şehirleşme-
de, yapı kalitesi ve estetiği ayrılmaz bir bütündür. Geçmişten 
günümüze miras olarak taşınan birçok yapı ve çatıları, hala 
etkileyici bir estetiğe sahip. Bugün ise çok başarılı örneklerin 
yanı sıra standartlardan uzak, kalitesiz ve kent estetiğine gölge 
düşüren binlerce çatı var. Modern, sağlıklı, güçlü, tasarruflu ve 
estetik yapılar için uzman kuruluşların yaptığı çatılara ihtiyacı-
mız var” dedi.

Dünya Şehircilik Günü nedeniyle yaptığı açıklamada 
çatıların yapı güvenliği kadar estetik açıdan da büyük önem 

taşıdığını vurgulayan 
ÇATIDER Başkanı M. 
Nazım Yavuz, “Ya-
pının en önemli bö-
lümlerinden biri olan 
çatılar, inşa sürecinde 
zaman zaman en az 
dikkat edilen unsur-
lardan biri olarak 
görülebiliyor. Bu ha-
talı bakış, binalarımız 
kadar şehirler için de 
önemli bir sorun teşkil 
ediyor” dedi.

Türkiye’nin son 
yıllarda çatı malzeme-

leri konusunda çok iyi 
bir seviyede olduğunu, uzman firmalar tarafından çok başarılı 
uygulamaların hayata geçirildiğini dile getiren Yavuz, şunları 
söyledi:

“Türkiye’nin çatıcılık konusunda ulaştığı yüksek seviyeye 
rağmen, bir yandan geçmişten gelen kötü uygulamalar, bir 
yandan da hala standartlardan uzak olan çatılar var. Bununla 
birlikte, planlama hataları da şehircilik açısından sorun yara-
tıyor. Ada/sokak bazındaki binalar arasında kot, 
yükseklik uyumlarının sağlanmaması, ‘çatı 
tasarımı’, ‘malzeme seçimi’ ve 
‘çatı kaplama sistemleri uy-
gulama usul ve teknikleri’ gibi 
hususlara uyulmaması halinde 
görüntü kirliliği oluşuyor.”

Yavuz, çatılar üzerinde 
uydu anten, su deposu gibi 
plansız yüklerin bulunmasının 
yapı güvenliğiyle birlikte este-
tik açıdan da sorun yarattığını 
dile getirerek, “Bu konuda 
yapılan yasal düzenlemelere 
rağmen birçok çatıda görüntü 
kirliliği devam ediyor” dedi.

-Yapılarımız ve şehirleri-
miz kaliteli çatıyı hak ediyor

Yavuz, çatı yapımı ve 

kaplanması konularının binaların yapım aşamasında gerektiği 
kadar önemsenmemesi ve ucuza bitirilmek istenmesinin soru-
nun kaynağını oluşturduğunu ifade ederek şöyle konuştu:

“Çatıların doğru malzeme seçimi, doğru yalıtım sistemle-
ri ile çatı konusunda yetkin sertifikalı ustalara yaptırılması, 
uzun vadede daha ekonomik ve daha düşük maliyetli bir çözüm 
oluşturur ve şehir estetiğine aykırı bir görüntü oluşturmaz. 
Tüketiciler, merdiven altı ürünlerden kaçınıp, sertifikalı, CE 
belgeli ürünleri tercih etmeli ve uygulamaları uzman kişilere 
yaptırmalıdır. Ülkemizde çatı kaplama malzemeleri özellik, 
kalite ve çeşit açısından gün geçtikçe zenginleşiyor. Örnek 
vermek gerekirse, beton ve kil kiremitlerde çatı sistem çözüm-
leri çok iyi bir noktaya geldi. Seramik, arduaz çatı kaplama 
malzemeleri piyasada yer almaya başladı, metal esaslı çatı ve 
cephe kaplamalarıyla sanayi, ticaret yapıları ile sosyal yapılar 
yeni yüzlere kavuştu. Doğru ve kaliteli çatıyı binalarımız kadar 
şehirlerimiz de hak ediyor.”

-Çatı araları da şehir planlamasının bir parçası olmalı
Türkiye’de çatı aralarının da verimli şekilde kullanılması 

gerektiğini savunan Yavuz şöyle devam etti:
“Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nca yayınlanan Yeni Planlı 

Alanlar Tip İmar Yönetmeliği’nde bir yenilik yapılarak ‘Çatı 
eğimleri, kullanılacak çatı malzemesi ile yörenin mimari 
özelliği ve iklim şartları dikkate alınarak ilgili idarenin tasvibi 
ile tayin edilir’ maddesi ilave edildi. Ancak çatının eğiminin tek 
başına artırılması, çatı aralarının bağımsız bölüm olarak kulla-
nılamamasına neden oluyor. Ve kullanılmak istendiği takdirde 
altındaki kat ile bağlantılı olması şartı çatı aralarının verimli 
olarak kullanılmasını engelliyor. Bu maddenin Avrupa’daki 
örneklere bakılarak yeniden ele alınması gerekiyor.” 

ÇATIDER tüketicilere yardımcı oluyor
Yavuz, tüketiciler, mimarlar, mühendisler ve 

müteahhitlerin çatı- larla ilgili her türlü 
konuda bu alandaki tek başvuru mercii olan 
ÇATIDER’e danışabileceklerini 
sözlerine ekledi.

Standartlardan uzak çatılar 
şehir estetiğine gölge düşürüyor

ÇATIDER Yön. Kur. Başkanı Nazım Yavuz

[görüşler►
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Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği 
(TOBB) Başkanı ve TOBB Ekonomi ve Tek-
noloji Üniversitesi (TOBB ETÜ) Mütevelli 
Heyet Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, vakıf 
üniversitelerine ilişkin yönetmelik değişikliği 
konusundaki görüş ve önerileri, Yükseköğre-
tim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Yekta 
Saraç’a iletti. 

Hisarcıklıoğlu ile Saraç, TOBB İkiz 
Kuleler’de bir araya geldi. Görüşmede, Yük-
sek Öğretim Kanunu’nda yapılan değişikliğe 
uygun olarak, oluşan hukuksal boşluğu dol-
durmak üzere Vakıf Yüksek Öğretim Kurum-
ları Yönetmeliği’nde değişiklik hazırlığı kap-
samında görüş alışverişinde bulunuldu.

Görüşmede gelecek dönemde vakıf üni-
versiteleri için ayrı bir yasal düzenleme ya-
pılması hususu ele alınırken, yönetmeliğe 
ilişkin görüş bildiren vakıf üniversitelerinin 
talepleri YÖK Başkanı Saraç’a iletildi.

 M. Rifat Hisarcıklıoğlu, konuya ilişkin açıklamasında de-
mokratik katılımcı anlayışından dolayı Saraç’a teşekkür etti. 
Vakıf üniversiteleriyle ilgili yönetmelik değişikliğine kanun-
dan kaynaklanan bir noksanlık sebebiyle ihtiyaç duyulduğunu 
kaydeden Hisarcıklıoğlu, bu kapsamda görüşlerini Saraç’la 
paylaştıklarını söyledi. Hisarcıklıoğlu, “Vakıf üniversiteleri 
olarak yapılan bütün çalışmaları arz ettik. Yönetimde ve eği-

timde şeffaflık ve eğitimin kalitesinin artırılması noktasında 
hareket ettikleri hususunda umudumuz var. Taleplerimizi dik-
kate alacaklarını ümit ediyorum” diye konuştu.

YÖK Başkanı Saraç da görüşmenin çok yararlı geçtiğini 
belirterek, “Kendilerinin birtakım önerileri oldu. Biz bu öne-
rilere olumlu yaklaşarak yetkili kurullarımızla değerlendire-
ceğiz” dedi. YÖK olarak yapacakları bir yönetmelik değişikli-
ğinin kamuoyunun görüşüne açtıklarına dikkati çeken Saraç, 
ziyareti bu kapsamda gerçekleştirdiklerini ifade etti.

Vakıf üniversitelerinin beklentileri 
YÖK Başkanı Saraç’a iletildi

Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşu (OSBÜK) 
Başkanı Cahit Nakıboğlu ve beraberindeki OSBÜK Yönetim 
Kurulu Üyeleri, TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu’nu 
ziyaret etti.  

Organize Sanayi Bölgeleri’nin (OSB) sorunları ve tale-
pleriyle ilgili olarak Hisarcıklıoğlu ile görüş alışverişinde 
bulunan yönetim kurulu üyeleri, sorunların çözüme 

ulaştırılması noktasında destek istedi.
 TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu OSB’lerin 

Türkiye’nin uluslararası arenada en önemli örnek projeler-
inden olduğunu belirterek, bütün OSB’lerin OSBÜK bünyes-
inde olması gerektiğini söyledi.

Toplantıda iş dünyasının önündeki, güncel ekonomik 
politikalar da ele alınarak değerlendirmelerde bulunuldu.

OSBÜK yönetimi Hisarcıklıoğlu’dan destek istedi

           [eğitim ►
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Makinanın anavatanı 
Almanya’yı pazar yaptılar

Makina imalatçıları kaliteye yaptıkları yatırımın ardından Almanya 
pazarına yıllık ihracatı 2.5 milyar dolara çıkarmayı başardılar. Maki-
na Tanıtım GrubuBaşkanı Adnan Dalgakıran sektörün AB pazarıyla 
entegrasyonu başarıyla  sağladığını söyledi

Türk makine sektörünün Almanya’ya 
yıllık ihracatı 2,5 milyar dolara yaklaş-
tı. Makine ile özdeşleşen Almanya’ya 
ihracatı artırma başarısının altında ka-
liteye yapılan yatırımlar var.

-Almanya önemli bir pazar oldu
Makine Tanıtım Grubu (MTG) 

Başkanı Adnan Dalgakıran, sektörün 
AB pazarıyla entegrasyonu başarıyla 
sağladığını, üretim becerisi ve kalite-
sini artırdığını, esnek 
üretim yeteneğine de 
kavuşarak önemli bir 
rekabet avantajı elde 
ettiğini söyledi.

Türkiye’nin en bü-
yük dış ticaret part-
neri olan Almanya, 
Blechexpo Makine 
Fuarı’na ev sahipliği 
yaptı.

Uluslararası med-
ya kuruluşu Global 
Connection, Stutt-
gart Blechexpo Makine 
Fuarı’nın açılış gününde Almanya’nın 
önde gelen gazeteleri Die Welt ve Welt 
Kompakt ile Türkiye Makine Sektörü-
nü anlatan bir gazete yayınladı.

Sözkonusu gazeteye konuşan Ma-
kine Tanıtım Grubu Başkanı Adnan 
Dalgakıran, Almanya’nın Türkiye için 
önemli bir pazar haline geldiğini söy-
ledi.

-Almanya’dan yüzde 5 
pay alacaklar
Türk makine sektörünün Almanya’ya 

geçen yıl 2,3 milyar dolarlık ihra-
cat yaptığını kaydeden Dalgakıran, 
Türkiye’nin bu tutarla Almanya’nın 
makine ithalatı içinde yüzde 1,7 pay 
elde ettiğini belirtti. Dalgakıran, amaç-
larının 2023 yılında bu payı yüzde 5’e 
yükseltmek olduğunu dile getirdi. 

Türkiye’nin sadece Almanya’ya de-
ğil, 150’den fazla ülkeye makine sat-
tığına vurgu yapan Adnan Dalgakıran, 
“makine ihracatı yükselen bir grafik 
izliyor. Bunun nedeni Türk makinesinin 
dünyayla rekabet edebilecek kalitede 
olması. Üreticiler yenilikleri takip eden 
ve teknolojiyi kolaylıkla uygulayabilen 
esnek ve pratik bir anlayışa sahip.

Özellikle anahtar teslim projelerde 
çok başarılıyız. Türk makine sanayi, 

ihracatının büyük 
kısmını, dünya ma-
kine ticaretinde 
söz sahibi ülkelere 
yapıyor. AB pazarı 
ile entegrasyonu, 
Türkiye’nin lojistik 
avantajları, üretim 
becerisi ve kalite-
si, esnek ve küçük 
parti üretim yetene-
ğiyle taleplere hızlı 
yanıt verebiliyoruz” 
dedi. 

-Vize sorunu çözülürse 
dertler bitecek
“Türkiye’nin makinecileri olarak 

bizi rakiplerimizden farkımız, kaliteyi 
ve hizmeti, rekabetçi fiyatlarla sunma-
mız” diyen Dalgakıran, “Almanlar, za-
man içinde Türk makine kalitesini tanı-
dıkça daha da güçlü bir güven ortamı 
oluştu. Bu güven ilişkisi, rakiplerle eşit 
şartlarda olduğumuzda ibrenin Türkiye 
makinecileri lehine dönmesini sağlıyor. 
Ayrıca Avrupa pazarlarına coğrafi ya-
kınlığımız da en güçlü taraflarımızdan 
biri” diye konuştu

Dalgakıran, “İş yapma hızımızı 
yavaşlatan ve bizi yoran vize sorunla-
rı çözüldüğünde planlanan konuların 
hayata geçirilmesi ve mevcut ticari po-
tansiyelin açığa çıkması çok daha ko-
lay olacak” dedi. 

Makina Tanıtım Grubu Başkanı 
Adnan Dalgakıran

[ihracat►
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MARKA olağan genel kurul 
toplantısı Sakarya’da yapıldı

Doğu Marmara Kalkınma Ajansı 2015 yılı 2. Olağan 
Kalkınma Kurulu Toplantısı 21 Ekim tarihinde Sakarya El-
mas Garden Inn Otel’de yapıldı.

Toplantıya Kalkınma Kurulu Başkanı Akgün Altuğ ve 
Divan Katip Üyeleriyle, MARKA Genel Sekreteri Mustafa 
Ayhan ve Ajans sorumluluk alanında bulunan 5 ilin (Kocae-
li, Sakarya, Düzce, Bolu, Yalova) Kalkınma Kurulu üyeleri 
katıldı.

2015 yılı ilk 6 aylık döneme ilişkin ajans faaliyetlerinin 
Genel Sekreter Mustafa Ayhantarafından kurula sunulma-
sının ardından kurul tarafından ajans faaliyetlerine yönelik 
görüş ve öneriler alındı.

Toplantıda konuşma yapan MARKA Genel Sekreteri 
Mustafa Ayhan, ilerleyen 
süreçte Kurulun talep ve 
önerilerini daha sağlıklı 
yollarla değerlendirilece-
ğini belirterek Kurulun 
etkinliğini artırma gayreti 
içinde olacaklarını ifade 
etti. Konuyla ilgili Kalkın-
ma Bakanlığı nezdinde de 
çalışmalar yapılacağına 
vurgu yapan AYHAN, beş 
ilin kalkınmasını organize 

etmeyi, bu anlamda danışmanlık hizmeti vermeyi ve teknik 

anlamda da katkı sağlamayı hedefledik-
lerini belirterek, Kalkınma Kurulunun 
görüş ve önerilerinin ajans için çok önem-
li olduğunu sözlerine ekledi.

Görüş ve önerilerin alınmasının arın-
dan Kalkınma Kurulu Başkanlık ve Divan 
üyeliği seçimleri yapıldı. Seçim sonucun-
da Kalkınma Kurulu Başkanlığı’na Bolu 
Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu 
Başkan Yardımcısı F. Lebibe Özçağlar, 
Başkan Vekilliği’ne Düzce Ticaret ve 
Sanayi Odası Yönetim Kurulu Üyesi Ha-
yati EğilmezDivan Katip Asil Üyeliklere 
Hasan Soygüzel ve Ersin Kaşka, Divan 
Katip Yedek Üyeliklerine ise Uğur Yetki-
nile Alpay Şirin katılanların oybirliğiyle 
seçildi. .”

MARKA’dan ücretsiz 
sertifikalı dış ticaret eğitimi
Kocaeli, Sakarya, Bolu, Düzce ve 

Yalova illerinin uluslararası pazarlarda 
rekabet gücünün giderek arttığı göz-
lemlenmekte, bu çerçevede birçok KOBİ 
de yurtdışında uygun pazarlar bulmaya 
dönük çalışmalar ve planlamalar yap-

maktadır. KOBİ’lerdeki bu değişim talebine karşılık olarak, 
Doğu Marmara Kalkınma Ajansı (MARKA), görev kapsamı-
na giren 5 ildeki (Kocaeli, Sakarya, Bolu, Düzce ve Yalova) 
ihracat yapma isteğinde olan firmaların veya halihazırda 
ihracat yapan ancak ihracat payını arttırmak isteyen firma-
ların dış ticarete ilişkin bilgilerini geliştirmek üzere, toplam 
3 gün sürecek “Ücretsiz Sertifikalı Dış Ticaret Eğitimleri” 
bölge Odalarıyla işbirliği yaparak düzenlenmektedir.

Eğitimde, Dış Pazarlarda Müşteri Bulma Yöntemleri - 
Uluslararası Ticaret ve Pazarlama, Dış ticarette Yazışma 
Teknikleri ve Uygulamaları, Dış Ticaret Sözleşmeleri ve 
uyulması gereken kurallar, Örneklerle Akreditif Açılma Sü-
reci; Akreditif Okuma ve Uygulama, Uluslararası Ticari Bel-
geler, Kullanış Biçimleri ve Uygulamaları, İhracat Mevzuatı 
ve İhracatın Uygulamaları ile smülasyonu, Eximbank Kredi-
lerinin Kullanılması, İhracatta Teklif Hazırlama, Fiyatlan-
dırma // İhracatta Fiyatlandırma Stratejileri, Uluslararası 
Ticaretin Finansmanı, Dahilde ve Hariçte İşleme Rejimleri 
(Genel Olarak) vb. konuları işlenmektedir.

Doğu Marmara Bölgesi illeri ve ilçelerinde Ticaret ve 
Sanayi Odaları veya Sanayi Odaları veya Ticaret Odaları 
işbirliğiyle 3 tam gün olarak düzenlenecek ücretsiz sertifi-
kalı eğitimlerin kontenjanı her bir sınıf için 40 kişi ile sınırlı 
olup, başvurular değerlendirilerek eğitimlere katılacak kişi-
ler belirlenecektir.

 MARKA Genel Sekreteri Mustafa Ayhan          
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“Buluş Sermayesi”nin öncüsü Edward Jung

Türkiye EMEA bölgesinin inovasyon 
merkezi olacak

Boğaziçi Üniversitesi’nde düzenlenen V. Uluslara-
rası Üniversitelerde Fikri Mülkiyet Hakları Yönetimi 
Konferansı’na konuşmacı olarak katılan Intellectual Ven-
tures Kurucusu ve Teknolojiden Sorumlu Başkanı Edward 
Jung, Türkiye’nin coğrafi konumu, demografik özellikleri ve 
güçlenen teknolojik altyapısı sayesinde çok yakında Avrupa, 
Orta Doğu ve Afrika (EMEA) bölgesinin en büyük inovasyon 
merkezlerinden biri haline geleceğini söyledi.

Bu yıl “Yatırımcı Gözüyle Fikri Mülkiyet Hakları” te-
malı olarak Boğaziçi Üniversitesi’nde organize edilen pane-
lin konuşmacıları arasında yer alan ve dünya çapında “buluş 
sermayesi”nin öncüsü olarak tanınan Edward Jung, konuş-
masında Türkiye’nin inovasyon geleceğine dair gözlemlerini 
paylaştı ve Türkiye’nin girişimcilik alanında sahip olduğu 
büyük yatırım potansiyeline değindi.  

Microsoft’ta Baş Yazılım Mimarı ve Üst Düzey Danış-
man olarak görev yaptıktan sonra Nathan Paul Myhrvold ile 
birlikte, patent gelir modelinde yeni bir ekol yaratan Intelle-
ctual Ventures’ı kuran Jung, dünyada fikri mülkiyet hakları 
alanında en çok yatırım yapan fonun kurucusu ve yöneticisi. 
Bünyesinde 8 milyar dolarlık bir fonu yöneten ve bugüne 
kadar inovasyon ekosistemine 2,5 milyar dolarlık yatırım 
yapan Intellectual Ventures, dünyanın en büyük patent fonu 
olma özelliği taşıyor. 

Akıllı işletim sistemleri, uyarlanabilir kullanıcı arayüzle-
ri ve yapay zekâ odaklı projeleriyle adından sıkça söz ettiren, 
Harvard Medical School, Fred Hutchinson Cancer Resear-
ch Center, Aspen Institute ve World Health Organization 
gibi pek çok üniversite, enstitü ve sivil toplum kuruluşuna 
biyomedikal ve biyoinformatik alanında bilimsel danışman-
lık yapan Jung, bu kez yenilikçi ve fark yaratan girişimler 
üzerinden Türkiye’yi mercek altına aldı.

Jung: Türkiye’nin geleceği inovasyonda
Teknolojiyi etkili bir biçimde kullanan ve yurt dışından 

büyük yatırımlar almayı başaran girişimlerin Türkiye’de 
inovasyonun önünü açtığını belirten Jung, Türkiye’ye dair 
gözlemlerini şöyle sürdürdü: “Türkiye’nin Avrupa, Asya ve 
Orta Doğu arasındaki benzersiz konumu, çevredeki tüm pa-
zarlara açılmak ve bu pazarları etkilemek için müthiş bir 
potansiyel anlamına geliyor. Bugün 700 milyon dolarlık bir 
bütçeyle TÜBİTAK tarafından desteklenen 50’den fazla AR-
GE projesinin olması ve geçtiğimiz yıl çıkan kanunla patent-
li ürün üretimi yapan şirketlerden yüzde 50 daha az vergi 
alınmasına yönelik yasal düzenlemeler, Türkiye’nin tekno-
loji girişimlerinin ve yatırım potansiyelinin geleceğine dair 
umut veriyor. İçinde gizli mucitler barındıran Türkiye’nin, 
çok yakında EMEA bölgesinin en büyük inovasyon merkezi 

olacağına inanıyorum. 
Borsa İstanbul öncülüğünde önümüzde-

ki dönemde kurulacak olan ‘IP Pazarı’nda 
Türkiye’deki iş ortaklarımız IPS (Intelle-
ctual Property Solutions) ve BUBA (BÜ-
MED Business Angels) ile birlikte aktif bir 
şekilde yer alacağız. IPS ve BUBA ile olan 
işbirliğimiz çerçevesinde Türkiye’deki bu-
luş sahiplerine çeşitli konularda danışman-
lık desteği sunmanın yanında, kişilerin ve 
şirketlerin sahip oldukları patent ve diğer 
sınai mülkiyet hakları ile ilgili ticarileştir-
me çalışmalarını başlatarak, bu hakların 
global pazarda ticarileşmesini sağlayaca-
ğız. Diğer yandan, Türkiye’deki şirketlerin 
ve devlet kurumlarının Intellectual Ventu-
res portföyünde yer alan farklı teknolojile-
re de erişmelerini mümkün kılacağız.”

Intellectual Ventures Türkiye temsilcisi 
ve BUBA Yönetim Kurulu Başkanı Timuçin 
Bilgör ise, “Dünyanın en büyük patent fonu-

nun radarına Türkiye pazarını da almış olması, sermayeye 
erişim noktasında sıkıntı yaşayan buluş sahiplerimiz için çok 
önemli bir gelişmedir. Ayrıca IV portföyündeki teknolojileri 
Türkiye’deki kuruluşların kullanımına açarak katma değeri 
çok daha yüksek ürünlerin üretilmesine ve dünyaya ihracatı-
na katkıda bulunup ivme kazanmasına yardımcı olacağımı-
za inanıyoruz” dedi.

BUBA hakkında
BÜMED (Boğaziçi Üniversitesi Mezunlar Derneği) tara-

fından kurulan BUBA (BUMED Business Angels), Türkiye’nin 
başarılı iş insanlarını ve Boğaziçi Üniversitesi’nin saygın 
akademik kadrosunu bir araya getiren, bu seçkin topluluğun 
sahip olduğu finansal ve sosyal sermaye gücünü en doğru 
girişim projelerinde değerlendirip Türkiye’deki girişimcilik 
ve yatırım ortamının gelişmesine katkı sağlamayı hedefleyen 
bir mikro ekosistemdir. www.buba.com.tr 

Edward Jung-Timuçin Bilgör

[inovasyon►
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TOBB Medikal Sektör Meclisi’nde  

Sağlık ödemeleri tartışıldı
TOBB Medikal Meclisi üyeleri Ankara’da gerçekleştirilen 

toplantıda biraraya geldi. Toplantıda sağlık ödemelerindeki 
sorunlar başlığı altında, üniversite ödemelerindeki sorunlar, 
Suriyeli sığınmacıların sağlık ücret ödemeleri ve ihale ilanla-
rında yer alan ile gerçekleşen ödeme tarihleri arasındaki fark-
lılıklar görüşüldü. 

-Suriyeli sığınmacıların sağlık ücret ödemeleri
Toplantıya katılan Afet ve Acil ve Acil Durum Yönetimi 

Başkanlığı Grup Başkanı Hülya Onyedi,  Suriyeli sığınmacı-
ların sağlık ücret ödemeleri konusunda bilgi verdi. Suriyeli sı-
ğınmacılar için 10 ilde 25 adet kamp bulunduğunu ifade eden 
Onyedi, 2014 yılın ilaç da dahil olmak üzere 479 milyon TL 
harcandığını, bunu %32’sinin ilaç gideri olduğunu belirtti. Su-
riyeliler ile ilgili hastanelere yapılan ödeme sistemi değiştiğini, 
Suriyelilerin sağlık giderlerini, 2015 yılı Temmuz ayına kadar 
İl Afet ve Acil Durum Müdürlükleri (AFAD) hastanelere öder-
ken, Temmuz ayından sonra ise bu ödemelerin, yapılan proto-
kole göre direkt hastanelere değil yine AFAD’ın kasasından 
Sağlık Bakanlığı’na aktarılacağını ifade etti.

 
-Sağlık ödemelerindeki sorunlar
Ödemeler konusunda büyük sıkıntılar yaşadıklarını dile ge-

tiren meclis üyeleri, sağlık ödemeleri konusunda şu anda kadar 
birçok toplantı gerçekleştirildiğini ancak sektörü rahatlatacak 
bir çözüm yönteminin geliştirilemediğini belirtti.

 Sağlık Bakanlığı’nda Daire Başkanı olarak görev yapan 
Mehmet Ziya Kelat, Sağlık Bakanlığı açısından en önemli 
konulardan birinin sağlık hizmetlerinin sürdürülebilirliği oldu-
ğunu belirtirken, mevcut sistemde devlet tarafından sağlanan 
sağlık hizmetinin çok ucuza verildiğini, geri ödeme sistemi-
nin değişmesi gerekliliğinin farkında olduklarını bu çerçevede 
baktıklarında alternatif bir ödeme sistemi olan TİG sistemine 
geçilmesi taraftarı olduklarını ifade etti.

 Yükseköğretim Kurulu’nu temsilen toplantıya katılan Yıl-
dırım Beyazıt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Metin Doğan ise, 
10-12 yıldır devam ettirilen politikalar ile çok geniş bir toplu-

luğa neredeyse sınırsız sayılabilecek bir sağlık hizmetinin dev-
let tarafından sunulduğunu belirtti. Zamanında hastane önün-
de oluşan kuyrukları çözmek amacıyla oluşturulan sistemin, 
zamanla harcamalar ve maliyetleri artırdığını ve artık para 
döngüsünün zorlaştığını belirtti. Doğan, dolayısıyla çözümün, 
SUT fiyatlarının artırılması vb. gibi geçici yöntemlerle ola-
mayacağını, sistemin köklü problemlerini çözecek bir yönteme 
ihtiyaç olduğunu vurguladı.

 
-Üniversite ödemelerindeki sorunlar
Prof. Dr. Metin Doğan, üniversite ödemelerindeki sorun-

lar ile ilgili olarak, üniversitelerde sağlık hizmetinin yanısıra 
eğitim verme sorumluluğu da bulunduğunu, dolayısıyla kamu 
hastanelerindeki kadar hızlı bir turn-over’ın mümkün olmadı-
ğını anlattı. Doğan, kamu hastanelerinin büyük bir çoğunluğu-
nun mali durumlarını aldıkları ayaktan hasta ile korurlarken 
yatan hastalardan kaynaklanan mali zararları, ayaktan hasta-
dan elde edilen kar ile sübvanse ettiklerini belirtti. Üniversite 
hastanelerinin ise böyle bir duruma alışık olmadıklarını, bir 
anda günde 100-150 hasta bakan bir zihniyete dönüşmesinin 
beklendiğini ancak kısa zamanda böyle bir değişimin gerçek-
leşmesinin mümkün gözükmediğini bildiren Metin Doğan, 
dolayısıyla sürdürülebilirliğin sağlanamadığını, bu verilere 
bakıldığında yeni bir sistem kurgulanmasının zorunlu olduğu-
nu ifade etti. Bu kapsamda DRG sisteminin bir çözüm olarak 
sunulabileceğini, bu sistem ile birlikte “gerçek işlerin gerçek 
fiyatlar ile” gerçekleştirilebileceğini, burada konuşulan prob-
lemlerin de çözüme kavuşabileceğini belirtti.

 Meclis Başkanı Özgür İncekara da, bu toplantı sonucunda 
bir eylem planı çıkaracaklarını, 10 yıldır bu konu hakkında 
mücadele ettiklerini, şu anda geçmişi bir kenara bırakıp, bun-
dan sonra planlanması gerektiğini ifade etti. Burada kamu, 
özel sektör ve STK’lar olarak bir masanın etrafında oturduk-
larını, bu platform ile sorunlara çözüm önerileri geliştirebile-
ceklerini söyledi. Mutfak çalışmasının burada yapılabileceği-
ni, hazırlanacak rapor ile gerekli temasların gerçekleştirilmesi 
gerektiğini vurguladı.

           [sağlık ►
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TÜBİTAK Bilişim ve Bilgi Güvenliği İleri Teknolojiler 
Araştırma Merkezi’nde (BİLGEM) başlatılan Tümdevre Ta-
sarım ve Eğitim Laboratuvarı (TÜTEL) Projesi’nin açılışı ya-
pıldı.

Program, TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. A. Arif Ergin’in 
açılış konuşmasıyla başladı. Konuşmasında tüm-devre tasarı-
mın ekonomik ve teknolojik bakımdan ülkemiz adına kayda 
değer bir başlangıç olacağına değinen Ergin, mikroelektronik 
konusunda yapılan çalışmaların ülke güvenliği ve diğer ülke-
lerle rekabet açısından önem taşıdığını bildirdi. 

TÜBİTAK Başkanı, sözlerine şu şekilde devam etti: “Sağ-
lıkta, savunmada, iletişimde, hayatın neresinde olursa olsun, 
bugün artık mikroelektronikte çalışma zorunluluğumuz var. 
Bu konu ticari hayat içerisindeki ağırlığın da ötesinde, ülke gü-
venliği ve diğer ülkelerle bağımsız rekabetimiz için çok önemli 
bir faktör”. 

Ayrıca, ülkemizdeki tüm paydaşların yararlanabileceği bir 
ekosistemin kurulmasıyla üniversite-kamu-sanayi üçgeninde 
işbirliklerinin artacağının altını çizdi. 

Etkinlik, Prof. Dr. Orkun Hasekioğlu’nun konuşmasıyla de-
vam etti. Tümdevre tasarımlarında dünya örneklerine de deği-
nen Hasekioğlu, tüm-devre tasarımlarının kaydettiği ilerleme 
üzerinde durdu. Bununla birlikte, fabrikasız üretimin (fabless 
manufacturing) önemine değindi. 

Prof. Dr. Hacı Ali Mantar ise TÜBİTAK BİLGEM’in kısa-
ca tanıtımını yaptı ve TÜTEL Projesi’nin hayat bulduğu BİL-
GEM Yarı İletken Teknolojileri Araştırma Laboratuvarı’nın 
(YİTAL) temel faaliyet alanlarından ve genel yapısından bah-
setti. 

Son konuşmacı olarak TÜTEL Projesi Yürütücüsü Dr. Sa-
lih Ergün, TÜTEL Projesi’ni ayrıntılarıyla ele alan konuşma-
sını gerçekleştirdi. Mikroelekronik açısından ülkemizin dışa 
bağımlığına değinen Ergin, TÜTEL Projesi’nin temellerinin 
nasıl atıldığını, yapılan işbirliklerini ve bu projeyle nelerin he-
deflendiğini dile getirdi. Etkinlik, soruların cevaplanması ve 
toplu fotoğraf çekimiyle son buldu. 

Doğu Marmara Kalkınma Ajansı’nın (MARKA) destek-
lediği projenin resmi açılış etkinliğine, Gebze Kaymakamı 
Mehmet Arslan, Gebze Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. 
Haluk Görgün, TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. A. Arif Ergin, 
TÜBİTAK Başkan Yardımcısı Dr. Orkun Hasekioğlu, TÜBİ-
TAK BİLGEM Başkanı Prof. Dr. Hacı Ali Mantar, TÜBİTAK 
BİLGEM, MAM, Marmara Teknokent’in ve ilgili kurumların 
üst düzey temsilcileri katılım sağladı. 

Doğu Marmara Kalkınma Ajansı’nın güdümlü proje deste-
ğinden alınan fonla TÜBİTAK BİLGEM’de başlatılan TÜTEL 
Projesi ile ulusal ve uluslararası paydaşlarla işbirliğinin ve tüm 
ülkeyi kapsayacak bir eğitim, tasarım, geliştirme, test, üretim 
ve bilinçlendirme faaliyetinin temelleri atılıyor. 

Proje temel olarak bölgedeki üniversite ve firmalara tüm-
devre tasarım desteği için merkezi bir organizasyon oluştur-
mayı hedefliyor. 

Ayrıca, proje faaliyetleri arasında; tüm-devre tasarım eği-
tim programları düzenlenmesi, tüm-devre tasarımında kullanı-
lan CAD araçları için gerekli yazılım ve lisansları sağlanması 
ve tüm-devre tasarımı için ulusal ve uluslararası işbirliklerin 
kurulması bulunuyor. 

Bununla birlikte, Tokyo Üniversitesi’nin TÜTEL’e des-
tek vermesi planlanıyor. Bu kapsamda, Japonya’nın Tokyo 
Üniversitesi’nde faaliyet gösteren VLSI Design and Educa-
tion Center’ın(VDEC), tüm-devre tasarımı ve üretimi konu-
sunda akademik ve teknolojik destek sağlaması planlanıyor. 
TÜTEL Projesi’nin bölgesel ve ulusal kalkınma açısından da 
büyük bir adım olması hedefleniyor. TÜTEL ile Türkiye’ye 
önemli bir know-how kazandırılması ve ülkemizdeki tüm pay-
daşların (araştırmacılar, firmalar, üniversiteler, vatandaşlar) 
yararlanabileceği bir ekosistem kurulması hedefleniyor. Bu 
projeyle, Türkiye’de sadece TÜBİTAK BİLGEM bünyesinde 
bulunan Yarı İletken Teknolojileri Araştırma Laboratuvarı’nın 
(YİTAL), sanayiye de hizmet vermesi öngörülüyor. Bununla 
birlikte, projeyle ülkemizin mikro-elektronik konusunda tek-
nolojik bağımsızlığa kavuşması hedefleniyor. 

Tümdevre Tasarım ve Eğitim 
Laboratuvarı’nın  açılışı yapıldı
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Dünya ekonomisinin itici gücü haline gelen inşaat sek-
törü malzemeleri üreticileri, Paris Batimat Fuarı’nda bir 
araya geldi. Yurtiçi pazar büyüklüğü 52,1 milyar dolara 
ulaşan Türk inşaat malzemeleri piyasası yabancı firmala-
rın ilgisini çekerken, Türkiye ihracatta yükselen bir trend 
yakaladı.

Uluslararası medya kuruluşu Global Connection’ın, Le 
Figaro ile birlikte Paris Batimat Fuarı’na özel olarak ha-
zırladığı gazetede, yatırım için Türkiye’yi seçen firmalar 
masaya yatırıldı. Başta Fransa olmak üzere dünyanın önde 
gelen inşaat malzemesi üreticisi firmaların, Türkiye piya-
sasına yönelik ilgileri konu edildi. Hafta başında yayına 
çıkan gazetede yeralan bilgilere göre, kamunun verdiği 
teşvikler, Ar-Ge destekleri, modern yatırım kanunu, libe-
ralleşmiş yatırım ortamı, uygun işgücü maliyeti ve lojistik 
avantajlar yabancı şirketleri Türkiye’de yatırım yapmaya 
çeken unsurlardan bazıları. 

Yalıtım sektöründe Türkiye’nin lider firması ODE 
Yalıtım’ın Genel Müdürü Ali Türker, sözkonusu gaze-
teye yaptığı açıklamada, artan yurtiçi taleple birlikte 
Eskişehir’de üçüncü üretim üslerini hayata geçirdiklerine 
dikkat çekerek, “Bu tesislerinde beş yıl içinde ikinci fazının 
hayata geçmesiyle birlikte, elastomerik kauçuk köpüğünde 
yıllık 20 bin ton üretim hacmine sahip olacağız” dedi. Bu 
miktarın, Türkiye kauçuk pazarının 2,5 katı üretim kapa-
sitesi anlamına geldiğine işaret eden Türker, “Proje bitti-
ğinde Türkiye’de yalıtım sektörünün en büyük kapalı alana 
sahip üretim merkezi ODE olacak. 25 milyon m2 üretim 

kapasitesi ile bitümlü membran pazarında pazar liderliği 
hedefliyoruz” diye konuştu. 

-ODE de Fransa ile ilgileniyor
Başta Fransızlar olmak üzere yabancı firmalar giderek 

büyüyen Türk inşaat malzemeleri ve yalıtım sektörü ile ilgi-
lenirken, Türk firmalarının da gözü yurtdışında.

Fransa’nın kendileri için çok önemli bir pazar olduğunu 
belirten Türker şöyle devam etti: “Fransa ve genel olarak 
Avrupa, bizim için önemli bir pazar. Maalesef şimdiye ka-
dar navlun gibi lojistik maliyetler sebebiyle buralarda çok 
etkin değildik. Ancak bu yıl, buradaki etkinliğimizi güçlen-
dirmemize yardımcı olacak 2 farklı başlıkta önemli yatı-
rımlar gerçekleştirdik. Starflex ürünlerde multipack paket-
leme sistemine geçtik. Ürünlerimiz ISO ve CE’ye ek olarak 
EUCEB, EPD gibi sertifikalar ve deklarasyonlar ile tescil-
lendi. Tüm bu gelişmeler sonrasında Fransa ve genel olarak 
Avrupa pazarında, özellikle premium ürün segmentimiz ile 
pazar payımızı büyütmek hedefindeyiz.”

GC zengin bir içerik sundu 
Global Connection tarafından Batimat Fuarı kapsamın-

da Le Figaro için hazırlanan yayın, inşaat malzemeleri ile 
ilgili zengin bir içeriğe sahip.

Gazetede yer alan verilere göre, Türkiye, bu sektörde 
52,1 milyar dolarlık yurtiçi pazar büyüklüğüne ulaştı. Sek-
törün, Türkiye toplam ihracatı içindeki payı yüzde 15 se-
viyesinde. İhracatı, 2014 yılında 21,21 milyar dolar olan 
sektör, bu yılın ilk yedi ayında 18,87 milyar dolarlık ihra-
cata imza attı. Sektörün yılsonunda ihracat hedefi ise 25 
milyar dolar.

Dünya ekonomisinin 2015 yılında yüzde 3, inşaat har-
camalarının ise yüzde 4 büyümesine dikkat çeken gazete, 
9,35 trilyon dolar olan dünya inşaat harcamalarının 2015 
yılında 9,72 trilyon dolar büyüklüğe ulaşacağı, Türkiye iç 
piyasasının da cari fiyatlarla yüzde 12 büyüyerek 131 mil-
yar TL hacme ulaşacağı öngörüsünde bulundu.

GC’den inşaat malzemeleri verileri
Le Figaro için hazırlanan gazetede, şu veriler de okuyu-

cularla paylaşıldı:
-İnşaat malzemeleri sektörünün Türkiye yurtiçi pazar 

büyüklüğü 52,1 milyar dolara ulaştı. 
-Dünya inşaat harcamaları 2014’te son beş yılın en yük-

sek artışına imza atarak yüzde 5,1 büyüdü. 
-Türkiye dünya inşaat malzemeleri ihracatında dünyada 

dokuzuncu sırada yer alıyor. 
-Engineering News Record’un dünyanın en büyük müte-

ahhitlik şirketleri sıralamasında 2014 yılında Türkiye’den 
42 firma yer aldı. 

-Türkiye yalıtım sektörünün büyüklüğü 12 milyar dola-
ra ulaştı.

-Eski binalarda yapılacak yalıtım uygulamasıyla enerji-
de yüzde 40 tasarruf etmek mümkün. 

Paris Batimat Fuarı’nda 
Türk firmalarına yakın ilgi

           [fuar ►

ODE Yalıtım Genel Müdürü Ali Türker      
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SEVESO II direktifi kapsamında yerli 
modelleme yazılımı görüşüldü

SEVESO II Direktifi Kapsamında Kullanılacak Modelleme Yazılımlarının Yerli-
leştirilmesi Konusunda TÜBİTAK-Bilgem ile görüşüldü.

KSO 9. Meslek Komitesi Başkanı Hasan Şerefhan, Mec-
lis Üyesi Mehmet Yılmaz, Polisan Kimya’dan Cem Duransoy, 
Önder Akademi’den Özlem Özkılıç ve KSO Kalite ve Çevre 
Uzmanı Aynur Hacıfettahoğlu’ndan oluşan heyet “SEVESO 
II Direktifi Kapsamında Yerli Modelleme Yazılımı” yapıl-
ması konusunda TÜBİTAK-Bilgem yetkilileri ile görüştü. 
TÜBİTAK-Bilgem’i temsilen Ramazan Cengiz, Fikret Şanlı 
ve Celalettin Bilgen’in katıldığı toplantıda katılımcılara ön-
celikle SEVESO II Direktifi kapsamındaki ihtiyaç hakkında 
bilgi aktarıldı.

Büyük Endüstriyel Kazaların Önlenmesi ve Etkilerinin 
Azaltılması Hakkında (SEVESO II Direktifi) Yönetmelik ile 
özellikle kimya sektöründe faaliyet gösteren, kimyasal de-
polayan veya bulunduran tesislerde oldukça ağır yükümlü-
lükler getirildi. Bu yönetmelik kapsamında Kocaeli Sanayi 
Odası Kimya Komitesi üyeleri tarafından birçok çalışmaya 
imza atıldı. Eğitimler, toplantılar, bilinçlendirme çalışma-
ları ve danışmanlık konusunda referans liste oluşturmanın 
yanı sıra AFAD işbirliği ile ilk defa KSO’da 12 günlük bir 
eğitim organize edildi.

Toplantıda; SEVESO II Direktifi kapsamındaki çalışma-
lar esnasında kullanılacak olan modelleme yazılımlarının 
yüksek bir maliyetle yurt dışından temin edilmesi gerektiğine 
vurgu yapıldı. KSO Meclis Üyesi Mehmet Yılmaz; “KOBİ’leri 
de göz önünde bulundurarak daha uygun maliyetli yerli bir 
modelleme yazılımına ihtiyaç duyulduğunu tespit ettik. Bu 
konuda daha önce TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Arif Ergin 

ile yaptığımız görüşmede 
TÜBİTAK-Bilgem ile bu 
konuda çalışabileceğimiz 
görüşüne varıldı.” dedi. 

Toplantıda yerli mo-
delleme yazılımı oluştu-
rulabilmesi için yapılacak 
proje için proje adımları 
ve yol haritası belirlendi. 
Bu konunun muhatabı olan 
Kurumların da proje ortağı 
olması konusunda hem fikir 
olunan toplantıda en önem-
li sorunun veri bankasının 
oluşturulması olduğu sonu-
cuna varıldı. 

SEVESO, kuzey-
batı İtalya’da Milano’ya 
20 km. uzaklıkta küçük 
bir kasabadır. Kentin 
hemen yanı başında-
ki ICMESA Chemical 

Company’ye ait fabrikada 10 Temmuz 1976 günü 
triklorofenol (TCP) üretimi yapan bir reaktördeki 
patlama sonucu beyaz bir gaz bulutu çevreye yayıl-

mıştır. Bu zehirli gaz, bu güne kadar bilinen en zehirli 
gazlardan dioksindir. Kasabada kısa bir süre içinde 
hayvan ölümleri görülmeye başlanmış, patlamadan 5 
gün geçtikten sonra da hastaneye başvurular başla-
mıştır. Yapılan kontroller sonunda kasabada geniş bir 
bölgenin tamamen kirlendiği anlaşılmış ve 100 kadar 
ev tamamen boşaltılmıştır. 

O günden beri AB’de ilgili “Büyük Kazaların Kon-
trolü Yönetmeliği” SEVESO adı ile  anılmaktadır. 
SEVESO işletmeleri bu yönetmelik kapsamına giren 

işletmelerdir.

[çevresel►
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Katılım Öncesi Yardım Aracı (IPA) 2009 I. Bileşe-
nine sunulan ve AB Komisyonu tarafından kabul edilen 
TR2009/0327.04-01 numaralı “Seveso II Direktifinin 
Uygulama Kapasitesinin Arttırılması için Teknik Yardım 
Projesi”nin amacı, Türkiye’de Seveso II Direktifini (Tehli-
keli Maddeleri İçeren Büyük Kaza Risklerinin Kontrolüne 
İlişkin Direktif) uygulayan merkezi ve yerel otoritelerin ku-
rumsal ve idari kapasitelerinin güçlendirilmesidir.

Projenin ilk faaliyeti olan “Eğitimler” kapsamında, 3 
farklı katılımcı grubuna, 8’er modülden oluşan 24 eğitim ve-
rilmesi planlanmış olup, 2014 yılı Haziran ayı itibariyle tüm 
eğitimler tamamlanmıştır. Söz konusu eğitimlere, Çevre ve 
Şehircilik Bakanlığı Merkez ve Taşra Teşkilatı, Çalışma ve 
Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Belediyeler, Sanayi Odaları ve 
Sivil Toplum Kuruluşlarından temsilciler katılım sağlamış-
lardır. 

Proje kapsamındaki faaliyetlerden “Pilot Bölge Çalış-
ması” için, pilot tesis olarak seçilen TÜPRAŞ Kırıkkale 
Rafinerisi A.Ş.’de çalışmalar başlamış olup, çalışma 2014 
yılı Ekim ayı sonunda tamamlanacaktır. Proje kapsamında 
ayrıca, Eğiticilerin Eğitimi, Çalışma Ziyaretleri, Seveso Bil-
dirim Sisteminin Güncellenmesi ve Halkın Bilgilendirilmesi 
aktiviteleri yer almakta olup, tüm faaliyetlere ilişkin çalış-
malar başlatılmış olup devam etmektedir.

Proje bütçesi 2,8 Milyon Euro’dur ve bunun yüzde 10’u 
ülke katkısıdır. Proje resmi olarak 16 Kasım 2012 tarihinde 
başlamıştır. 2 yıl süresi olan projenin bitiş tarihi 16 Kasım 
2014’tür. 15 Kasım 2013 tarihi itibariyle Projede kalan 
bütçe tutarı yaklaşık 1.850.000 Euro’dur.

Proje; Ekodenge (Türkiye) liderliğinde INERIS (Fransa), 
Steinbeis (Almanya), D’Appolonia (İtalya), REC (Macaris-
tan) ve AWN Consulting (İrlanda) konsorsiyumu tarafından 
yürütülmektedir.

- Proje kapsamında aşağıdaki faaliyetler
 gerçekleştirilecektir: 

Faaliyet 1: Eğitim
Direktifi uygulayacak olan kamu kurum 

ve kuruluşlarının yanında STK’lara, sanayi 
odalarına, belediyelere ve il özel idarelerine 
Seveso II Direktifi çerçevesinde 8 modülden 

oluşan ve 3 kez tekrarlanmış olan bir dizi eğitim verilmiştir. 
Bugüne kadar üç grup, toplamda 24 eğitimi tamamlamış-
tır.

Faaliyet 2: Eğiticilerin Eğitimi
Proje kapsamında yukarıda bahsedilen 8 

eğitim modülünün tümünü tamamlayan grup 
içerisinden 30 kişi seçilerek bir çekirdek grup 
oluşturulacaktır. Projenin sürdürülebilirliği-

nin sağlanması amacıyla bu gruba eğiticilerin eğitimi verile-
rek, grubun eğitici olması temin edilecektir. Eğiticilerin eği-
timi kapsamında birer haftalık 3 adet eğitim düzenlenecek 

olup, eğitimlerden ilki gerçekleştirilmiştir.

Faaliyet 3: Pilot Bölge
Faaliyetin amacı, Seveso II Direktifi’nin uy-

gulamasının sahada görülmesini sağlamaktır. 
Pilot bölge olarak seçilen TÜPRAŞ Kırıkkale 
Rafinerisi A.Ş.’de başlamış olup, çalışmalar 

devam etmektedir. 
Faaliyet 4: Çalışma Ziyaretleri 
Avrupa’daki uygulamaların yerinde ince-

lenmesi maksadıyla üç Avrupa ülkesine toplam 
4 çalışma ziyareti gerçekleştirilecektir. Çalış-
ma Ziyaretlerinden ilki 16-20 Haziran 2014 

tarihlerinde İtalya’da gerçekleştirilmiş olup, ikinci Çalışma 
Ziyaretinin 25-31 Ağustos 2014 tarihlerinde İrlanda’da 
gerçekleştirilmesi planlanmaktadır.

Faaliyet 5: Sisteminin Bakımı
Bakanlığımız Çevre Bilgi Sistemi altında 

çalışan “Seveso Bildirim Sistemi” yazılımının 
güncellenmesi, geliştirilmesi ve bakımı yapıla-
cak olup, çalışmalar devam etmektedir. Hâliha-

zırda sistem mimarisi yeniden tasarlanmış, sisteme Coğrafi 
Bilgi Sistemi katmanlarıyla ilişkili fonksiyonlar tanımlan-
mış ve sistem ara yüzleri daha verimli ve kolay bir kullanım 
sağlaması açısından yeniden tasarlanmıştır. Sistemin 2014 
yılı Ağustos ayı sonu itibariyle test için Bakanlığımız sunu-
cularına yüklenmesi planlanmaktadır.

Faaliyet 6: Halkın Bilgilendirilmesi 
Bu faaliyet altında, halkın konu ile ilgili 

bilgisinin artırılması ve bilinç oluşturulması 
amacıyla broşürler, kısa filmler ve spot filmler 
hazırlanacaktır. 

Proje kapsamında gerçekleştirilecek bu faaliyetlerle ül-
kemizde büyük endüstriyel kazaların önlenmesi, etkilerinin 
azaltılması, kazalara zamanında ve etkin müdahale edilmesi 
amaçlanmaktadır.

Türkiye’de Seveso II Direktifi’nin 
Uygulama Kapasitesinin Arttırılması 

için Teknik Yardım Projesi
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İhracat paletlerinin geri dönüşü ele alındı
TOBB Türkiye Orman Ürünleri Meclisi, Meclis Başkanı Ah-

met Kahraman başkanlığında TOBB İstanbul Hizmet Binası’nda 
kamu, özel sektör ve sivil toplum kuruluşlarının üst düzey temsil-

cilerinin katılımı ile gerçekleştirdi. Meclis toplantısında Gıda ve 
Kontrol Genel Müdür Yardımcısı Muharrem Selçuk da misafir 
edildi. 

Toplantıda Meclis Başkanı Ahmet Kahraman Gıda ve Kon-
trol Genel Müdür Yardımcısı Muharrem Selçuk’a meclisin ya-
pısını anlatarak, kendisinin sorunları bilen birisi olarak sektöre 
ciddi katkı sağlayacağı inancında olduklarını belirtti.

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı nezdinde çözülebilecek 
sektörün sorunları dile getiren Kahraman, Kuzey Amerika ve Ka-

nada Bölgesi’nden ithal edilen Huş ağacı ve İbreli çam yongaları-
nın ithalatı ile ilgili sıkıntıları Konuk Genel Müdür Yardımcısı’na 
aktardı.

 
-“Paletlerdeki ve huş ağaçlarındaki sı-

kıntılar için tekrar bir araya gelinmeli”
Gıda ve Kontrol Genel Müdür Yardım-

cısı Muharrem Selçuk ise paletçilerin ya-
şadığı sıkıntıları dile getirirken, ısıl işleme 
tabi tutulması gereken paletlerin birçoğu-
nun yurt dışından geri döndüğünü bildirdi. 
Selçuk, 2014 yılında Türkiye’den ihraç 
edilmiş ürünlerden dolayı toplam 78 adet 
bildirim alındığını, 2015 yılında Ağustos 
ayı sonu itibariyle bu sayının 106 olduğu 
belirterek sektörde bu yönde bir sıkıntının 
olduğunu, çözümü için gerekli çalışmala-
rın yapılması gerektiğini vurguladı. 

Üyeler tarafından huş ağacının 
Kanada’dan gelen cipsiyle ilgili bir rapor 

Genel Müdür Yardımcısı Selçuk’a takdim 
edilirken, 2016 yılı içerisinde lif-yonga sektörüne bazı firmaların 
yapmış olduğu yeni yatırımlar ile birlikte 2.000.000 ton/yıl ek 
hammadde ihtiyacı doğacağı ve ithalatın zorunlu olduğu bilgisi 
verildi.

Gıda ve Kontrol Genel Müdür Yardımcısı Muharrem Selçuk 
konuyu incelediklerini, ithalatı önlemek gibi bir düşüncede ol-
madıklarını, teknik olarak konuyu tekrar inceleyip oluşturulacak 
ortak bir komisyon ile Ekim ayında Bakanlıkta yapılacak toplan-
tıda değerlendireceklerini aktardı.

Otomotiv ihracatında adet bazında yüzde 8 artış
TOBB Türkiye Oto-

motiv Sanayi Meclisi 
toplantısı, TOBB İstan-
bul Hizmet Binası’nda 
yapıldı. Meclis Üyesi 
Osman Sever başkan-
lığındaki sektörün ilk 
8 ayı değerlendirile-
rek, 2015 yılı kapa-
nışa ilişkin öngörüler 
istişare edildi.  

TOBB Türkiye Otomotiv Sanayi Meclisi Üyesi Osman 
Sever, üretim ve ihracata ilişkin bil-
gilendirmelerde bulunarak, sektörde 
geçen seneye göre adet bazında ihra-
catta %8 artış kaydedildiğini, ancak 
Euro-Dolar paritesindeki gelişmeler 
paralelinde sektörün ihracat ciro de-
ğerinin %10 gerilediğini ifade etti.

 
Toplantını ikinci bölümünde, 

sektördeki mevzuat çalışmaları hak-
kında gelişmeler paylaşıldı. Ağır 
Hizmet Euro V Araçlarının seri sonu 

tescil şartlarının uygulama ve denetimine ilişkin sürecin ana 
sanayii üzerindeki etkileri yinelenerek, henüz bir gelişme 
kaydedilmediği belirtildi. Sektörü yakından ilgilendiren çev-
re mevzuat çalışmalarına da değinen meclis üyeleri, İklim 
Değişiklik Eylem Planı’nın hedeflerinin otomotiv sektörünü 
kapsadığı ifade ederek, çalışmaların sektör tarafından takip 
edildiğini vurguladılar.

 
Toplantıda ayrıca, sektördeki eşdeğer parça uygulama-

sı ve TSE’nin otomotiv test pistlerine ilişkin güncel bilgiler 
paylaşılarak, değerlendirmelerde bulunuldu.

[ihracat►
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Mobil bankacılık hizmetlerini kullananların 
sayısı 1 yılda 2 kat arttı 

Geliştirdiği bankacılık, ödeme ve ticaret uygu-
lamalarıyla mobil teknoloji alanında dünya liderleri 
arasında yer alan Monitise, “2015 Türkiye Mobil 
Bankacılık İstatistikleri” infografiğini yayınladı. 
Monitise’ın Türkiye Bankalar Birliği’ne üye mo-
bil bankacılık hizmeti veren bankaların Haziran 
2014 ve 2015 yılları arasındaki mobil bankacılık 
verilerinden derlediği ingofrafik, Türkiye’de mobil 
bankacılık hizmetlerini kullananların sayısının son 
bir yıl içerisinde iki kat arttığı ortaya çıktı. Araş-
tırmaya göre 2014 yılının Haziran ayında 7,5 mil-
yon olan mobil bankacılık kullanıcı sayısı 2015 yılı 
Haziran ayı itibariyle 15 milyon oldu.

-2,7 milyar adet bankacılık işlemi 
mobil üzerinden gerçekleştirildi
Aynı süre içerisinde mobil üzerinden gerçek-

leştirilen bankacılık işlem adeti 
2,7 milyara yükseldi. Bu işlemler 
içerisinde; kredi kartı başvurusu, 
kredi başvurusu, fatura ödeme tali-
matı ve düzenli ödeme talimatı gibi 
finansal olmayan işlemlerin sayısı 
2,52 milyar adet olurken finan-
sal işlemlerin sayısı 198,8 milyon 
oldu. 

Para transferlerinin %40 ile ilk sıraya yerleş-
tiği finansal işlem dağılımında ikinciliği %31 ile 
kredi kartı işlemleri, üçüncülüğü %15 ile ödeme-
ler, dördüncülüğü de %6 ile yatırım işlemleri aldı.  
Bu işlemler dışında kalan diğer işlemlerin dağılım 
içerisindeki payı ise %6 seviyesinde oldu.

Mobil bankacılık üzerinden gerçekleştirilen 
198,8 milyon adet finansal işlemin yarattığı işlem 
hacmi ise 361,8 milyar liraya yükseldi. Toplam 
finansal işlem hacmi dağımı içerisinde %57 ile 
en fazla para transferleri yapılırken, onu sırasıyla 
%31 ile yatırım işlemleri, %7 ile kredi kartı iş-
lemleri, %3 ile diğer işlemler ve %2 ile ödemeler 
takip etti. 

-Bir yılda 112 milyar lira EFT, 
92 milyar lira havale yaptık
Araştırmaya göre, para transferleri mobil 

üzerinden en sık gerçekleştirilen ve en çok hacim 
yaratan işlem türü oldu. Mobil bankacılık kulla-
nıcıları 112,5 milyar lira değerinde 37,5 milyon 
EFT işlemi, 92,2 milyar lira değerinde 42 milyon 
havale işlemi gerçekleştirdi.

Mobil bankacılık uygulamalarında en çok kul-
lanılan hizmetler içerisinde ikinci sırada kredi 
kartı işlemleri yer alıyor. Kullanıcılar 26,1 mil-
yon işlemde 20,7 milyar liralık kredi borcu öde-
mesi gerçekleştirirken 1,6 milyon işlemde ise 1,9 
milyar lira değerinde başkasının kredi kartı borcu 
ödendi.  1,3 milyon işlemde ise 901 milyon liralık 
nakit avans çekimi yapıldı.

-Mobil bankacılık üzerinden 3,2 milyar lira 
kredi ödemesi yapıldı
Mobil üzerinden en sık gerçekleştirilen işlemler 

içerisinde üçüncü sırayı ödemeler aldı. Monitise’ın 
araştırmasına göre 3,2 milyar lira değerinde 37,6 
milyon işlem ile fatura ödemesi gerçekleştirilirken 
5,2 milyon işlemde yine 3,2 milyar lira değerinde 
kredi ödemesi yapıldı. Bu işlemleri; 583 milyon 
lira değerinde 1,4 milyon işlem ile vergi ödeme-
si ve 159 milyon lira değerinde 204 bin işlem ile 
SSK ve Bağkur prim ödemesi takip etti.

Mobil üzerinden gerçekleştirilen yatırım işlem-
lerinin de hacminin oldukça yüksek olması araş-
tırmanın ortaya koyduğu bir diğer önemli nokta 
olarak öne çıktı. 30 milyar lira değerinde 1 mil-
yon vadeli hesap işlemi yapılırken 4 milyon döviz 

işleminin değeri 29 milyar dolar 
oldu. Mobil üzerinden ayrıca 28 
milyar lira değerinde 4,4 milyon 
hisse senedi ve 15 milyar lira de-
ğerinde 2,5 milyon yatırım fonu 
işlemi gerçekleştirildi. 

Monitise MEA COO’su Fı-
rat İşbecer “Mobil bankacılığın 

Türk ekonomisine 1 yılda sağladığı tasarrufun 
milyar dolarlar seviyesinde olduğunu söyleyebiliz. 
Monitise’da üzerinde çalıştığımız projeler ile biz 
de bu istatistiklere katı sağlıyoruz. Zira geliştirdi-
ğimiz mobil bankacılık uygulamalarının kullanım 
rakamlarına baktığımızda kullanıcıların ayda or-
talama 30 kez bu uygulamalara girip işlem yap-
tıklarını görüyoruz. 

Mobil üzerinden yapılan işlemlerin, tüm kanal-
lar içerisinde %20’den fazla bir paya sahip olduğu 
bankalarla çalışıyoruz. 2015 yılında mobil ban-
kacılığın geldiği nokta, mobilden sonra kullanıcı-
ların geleneksel online bankacılık anlayışını dahi 
reddetmeye başlaması olarak karşımıza çıkıyor. 
Artık mobilin, güçlü bir mobil strateji uygulayan 
bankalar için bir “ana kanal” olacağına dair şüp-
he yok.”

Monitise Hakkında
Monitise plc (LSE: MONI) teknoloji çözüm-

leriyle insanları yeni etkileşimler ve yeni iletişim 
kanalları üzerinden bir araya getiren bir dijital 
teknoloji firmasıdır. Ürünlerimiz, platformlarımız 
ve fikirlerimiz ile daha iyi ve daha pratik dene-
yimler oluşturup, finansal kuruluşların ve birçok 
markanın müşterileri ile arasındaki bağı güçlen-
diriyoruz. Bulut-tabanlı teknolojimiz, insan odaklı 
tasarımlarımız ve global yazılım ekibimiz ile her 
gün milyonlarca insanın hayatını kolaylaştırıyo-
ruz. Daha fazlası için www.monitise.com ’u ziyaret 
edebilirsiniz.

info-mea@monitise.com
monitise.com
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Yıl / Ay (%) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Yıllık
2013 (Türkiye) 72,4 72,2 72,7 73,6 74,8 75,3 75,5 75,5 75,4 76,4 75,6 76,0 74,6

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) 73,9 73,3 73,1 74,4 74,4 75,3 74,9 74,7 74,4 74,9 74,5 74,6 74,4

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) 73,7 72,8 72,4 74,1 74,9 75,1 75,9 74,8 75,9 75,5

2015 (Kocaeli) 70,9 70,6 70,3 71,8 71,5 70,7 70,8 70,4 70,3 70,6

Aylara göre kapasite kullanım oranlarının seyri

Kocaeli’de ekim ayında sanayinin 
kapasite kullanımı yüzde 70,6 oldu

Kocaeli Sanayi Odası tarafından her ay açıklanan Kocaeli sanayi kuruluşlarının kapasite kullanım oranı Ekim ayında yüzde 70,6 
olarak gerçekleşti. Kocaeli sanayinin kapasite kullanım oranı Ekim ayında geçen yılın aynı dönemine göre 1,1 puan düşerken, bir 
evvelki aya göre 0,3 puan arttı. Firmalardan Ekim ayında alınan geri bildirimlere göre kapasitelerdeki artış nedeninin mevsimsel 
ve siparişlerdeki artışlara bağlı olduğu görüldü. Ankete katılan firmaların yüzde 22’si yeni projelerinin devreye girmesiyle birlikte 

bu ay istihdamlarında artış gerçekleştirdiklerini belirttiler. Bu firmaların yüzde 13’ü ise istihdam ettikleri personelde azalışa gittik-
lerini ifade ettiler. Firmaların yüzde 19’u kasım ayında alınan iç piyasa sipariş miktarının artacağını, yüzde 55’i ise bu miktarın de-
ğişmeyeceğini ve yüzde 26’sı azalacağını bekliyor. Benzer şekilde ihracat yapan firmaların ise yüzde 19’u dış piyasa siparişlerinin 

artacağını, yüzde 58’i sipariş miktarında bir değişme olmayacağını ve yüzde 23’ü azalacağını beklediklerini ifade ettiler.

Ekim ayı anketine yanıt veren firmaların yüzde 22’sinin istihdamlarının arttığı, 
yüzde 65’inin ise istihdamlarında bir önceki aya göre değişim yaşanmadığı belirlendi.

Firma Bildirimleri Ekim (%)

Arttı 22

Değişmedi 65

Azaldı 13

İstihdam

Firmaların yüzde 19’unun Kasım ayında iç siparişlerinin arttığı belirtilirken 
yüzde 26’sının siparişlerinin azaldığı belirtildi.

Firma Bildirimleri Kasım

Arttı / Artacak 19

Değişmedi / Değişmeyecek 55

Azaldı / Azalacak 26

İç Siparişler

Ankete katılan firmaların yüzde 19’unun dış siparişlerinin Kasım ayında arttığını belirtirken, yüzde 23’ü ihracatlarında 
azalış bildirdiler. Firmaların yüzde 58’inin ise alınan dış sipariş miktarlarında bir değişim yaşanmadı.

Firma Bildirimleri Kasım

Arttı / Artacak 19

Değişmedi / Değişmeyecek 58

Azaldı / Azalacak 23

Dış Siparişler

[kapasite►
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Atık yönetiminde 
Türkiye’nin önde gelen 
kuruluşları arasında yer alan 
İZAYDAŞ, kısa adı TÜRKTAY 
olan Türkiye’de Tüm Yönleri-
yle Atık Yönetimi Paneli’nde 
yer aldı. İZAYDAŞ Genel 
Müdürü ve TAYÇED Yönetim 

Kurulu Başkanı Muhammet Saraç, iki gün süren panelin 
açış konuşmacıları arasında yer alırken İZAYDAŞ Genel 
Müdür Yardımcısı İsmail Uludağ ise “Tehlikeli atıkların 
yönetimi,  atıkların yakıt ve alternatif hammadde olarak 
değerlendirilmesi” başlıklı oturumda hazırladığı sunumu 
katılımcılarla paylaştı.

İZAYDAŞ, ITC, LASDER, TAYÇED, Recycling ve 
TÜMAKÜDER gibi etkin kurum ve kuruluşların desteklediği 
TÜRKTAY (Türkiye’de Tüm Yönleriyle Atık Yönetimi) 
paneli Ankara Hilton Sa toplantı salonunda düzenlendi. 
Atık Yönetimi’nin tüm yönleriyle ele alındığı ve sonuçların 
bundan sonraki süreçte konuyla ilgili çalışmalara rehberlik 
etmesinin amaçlandığı panele, TAYÇED Yönetim Kurulu 
Başkanı ve İZAYDAŞ Genel Müdürü Muhammet Saraç, 
Genel Müdür Yardımcıları İsmail Uludağ ve Bayram 
Karakuş ile İZAYDAŞ yöneticileri, Çevre ve Şehircilik 
Bakanlığı’ndan uzman yetkililer, çeşitli üniversitelerden 
çok sayıda akademisyen, STK temsilcileri ve sektörle ilgili 

kuruluşların temsilcileri katıldı.
İZAYDAŞ Genel Müdür Yardımcısı İsmail Uludağ, 

“Tehlikeli atıkların yönetimi,  atıkların yakıt ve alternatif 
hammadde olarak değerlendirilmesi” başlıklı oturumda 
hazırladığı sunumu katılımcılarla paylaştı.

İZAYDAŞ Genel Müdürü ve TAYÇED Yönetim Kurulu 
Başkanı Muhammet Saraç, “Türkiye’de Atık Yönetim 
Modelleri” başlığı altında iki gün süren panelde, atık 
yönetiminde kamu ve özel sektör temsilcilerinin, sektörün 
problemlerini karşılıklı tartışma fırsatını iyi değerlendirmesi 
gerektiğini kaydetti. 

İZAYDAŞ Türktay Paneli’nde...

TOBB Kadın Girişimciler Kurulu Karadeniz Bölge toplan-
tısı Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası ’nda gerçekleştirildi. 

Toplantıya, Trabzon Valisi Abdil Celil Öz, Trabzon Bü-
yükşehir Belediye Başkanı Orhan Fevzi Gümrükçüoğlu, eski 
Devlet Bakanı Faruk Özak, Trabzon Ticaret ve Sanayi Oda-
sı Yönetim Kurulu Başkanı Başkanı M.Suat Hacısalihoğlu, 
Meclis Başkanı M. Şadan Eren, TOBB Karadeniz Kadın Gi-
rişimciler Kurulu Bölge Temsilcisi Dr. H. Gülay Atik, Trab-
zon Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Hülya Ulusoy ve Ka-
radeniz Bölgesi illeri Kadın Girişimciler Kurulu Başkan ve 
üyeleri katıldı.

TOBB Trabzon Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Hülya 
Ulusoy, TOBB Kadın Girişimciler Kurulu’na desteklerinden 
dolayı TOBB Başkanı M.Rifat Hisarcıklıoğluna teşekkür 
ederek konuşmasına başladı. 

Ulusoy, “Bugün burada Karadeniz’de henüz istediğimiz 
düzeye getiremediğimiz kadın gücü düzeyini nasıl artırabile-
ceğimizi konuşacağız.  Halk arasında söylenen “Kadın elinin 

değdiği görülüyor” tabiri iş hayatında etkili olmaya başlamış 
ve her geçen gün de artarak bugünlere gelinmiştir.  Amacı-
mız Karadeniz’de kadın girişimci sayısını artırmaktır” dedi.  

TOBB Kadın girişimciler Kurulu Karadeniz Bölge Temsil-
cisi Dr. H.Gülay Atik de teknoloji, bilgi tabanlı, yenilikçi iş-
letmelerin oluşumunda kadın girişimcilerin desteklenmesinin 
gerekliliğini vurguladı. 

Toplantıya ev sahipliği yapan Trabzon Ticaret ve Sana-
yi Odası Başkanı M. Suat Hacısalihoğlu da konuşmasında, 
Türkiye’de girişimciliğin önünün açılmasının önemine deği-
nerek pozitif ayrımcılığı desteklediklerini ifade etti.

Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Başkanı M. Şa-
dan Eren ise, TOBB’un başlattığı kadın girişimciler projesi-
nin bu konuda Türkiye’de yapılan en önemli adım olduğunu 
belirterek “Kadın Girişimcilik, Türkiye’de eğer bugün gün-
demdeyse bunda en büyük katkı Türkiye Odalar ve Borsalar 
Birliği ve TOBB Başkanı Sayın Rifat Hisarcıklıoğlu’nundur” 
dedi.

Karadeniz’de kadın girişimci sayısı 
artırılacak
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TOBB Yönetim Kurulu Sayman Üyesi Faik Yavuz, Türki-
ye İş Kurumu (İŞKUR)’nun 8’inci Olağan Genel Kurulu’nda 
yaptığı konuşmada, Türkiye’nin en büyük sermayesinin beşe-
ri sermayesi olduğunu belirterek, “O yüzden iş dünyası ola-
rak bizim ekonomiye bakışımızdaki temel gösterge istihdam 
rakamlarıdır. Allah’a şükür dünyadaki bütün olumsuz ge-
lişmelere rağmen Türkiye istihdamda rekor kırmaya devam 
ediyor” dedi. 

Türkiye’nin son bir yılda istihdamını 900 bin kişi artırdı-
ğına değinen Yavuz, “Bu müthiş bir rakam, müthiş bir ba-
şarıdır. Bu başarıda, her şeye rağmen üretime, ticarete ve 
istihdama devam eden özel sektörümüzle beraber, kamunun 
ortaya koyduğu teşviklerin ve işçi işveren arasında köprü 
olan İş-Kur’umuzun çalışmalarının çok büyük rolü olmuştur” 
ifadelerini kullandı.

İstihdamın artırılması kadar, doğru kişinin doğru işte is-
tihdam edilmesinin de oldukça önem arz ettiğini vurgulayan 
Faik Yavuz, bu alanda, son dönemlerde İŞKUR’daki müthiş 
dönüşümü büyük bir memnuniyetle izlediklerini söyledi.

Yavuz, kamu kurumlarına işçi bulmak amacı ile kurulan 
İŞKUR’un, bugün sadece işçilere veya işsizlere değil, işve-
renlere de hizmet sunan, rehberlik eden bir yapı haline gel-
diğini, sadece iş bulmaya değil, işsizlerin eğitimine, mesleği 
olmayanların meslek sahibi yapılmasına odaklandığını ifade 
etti.

Aktif İşgücü Hizmetleri mevzuatındaki uygulamalarında 
yapılan değişiklik, iş ve meslek danışmanlarının İŞKUR kad-
rosuna katılması ve İŞKUR ve KOSGEB’in birlikte gerçek-
leştirdiği girişimcilik eğitim programı gibi pek çok başarılı iş 
yapıldığını anlatan Yavuz, 

“İş camiası olarak bizim de desteklediğimiz bu başarılı 
uygulamaların önümüzdeki dönemde devam edeceğine inanı-
yoruz. Zira istihdamda bizim için en öncelikli konu, insanı-

mızın “her işi yaparım” kalıbından çıkarak, belirli beceri ve 
mesleklerle donatılmasıdır. Yani mesleki eğitimdir. 

Bu alanda önemli yol kat ettik. Ama daha yapacağımız 
çok şey var. Bu konuda, politikaları ve projeleri oluşturur-
ken iş dünyası ile istişarenin çok önemli olduğuna inanıyo-
ruz. Zira, bizdeki işadamlarının büyük çoğunluğu işçilikten 
yetişmedir. 

Özellikle KOBİ’lerimizin büyük kısmı, işçilik yaptığı mes-
lekte kendini geliştirmiş, bu yeteneğini ticari zekası ile bir-
leştirip kendi işlerini kurmuş insanlardan oluşmaktadır. Yani 
camiamızın büyük çoğunluğu hem işçiliği, hem de işverenliği 
iyi bilen, bu nedenle politikaları en iyi değerlendiren insan-
lardır. Bundan dolayıdır ki; istihdam politikaları oluşturulur-
ken camiamızla işbirliği yapılmasından büyük memnuniyet 
duyuyoruz. En sağlıklı ve adil politikaların bu şekilde müm-
kün olacağını biliyoruz” şeklinde konuştu.

UMEM Beceri’10 projesinin bu işbirliğinin en güzel ör-
neği olduğunu belirten Yavuz, 5 yıl önce başlattıkları proje 
ile Milli Eğitim Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Ba-
kanlığı, İşkur Genel Müdürlüğü, TOBB ve TOBB-ETÜ olmak 
üzere 5 kurum birlikte çalıştıklarını, bu kurumlarla bir ilki 
başararak, kurumsal taassupları bir kenara bırakarak, mes-
lek kurslarında merkezde ve yerelde işbirliğini benimsedikle-
rini söyledi.

Proje ile 200 bine yakın kişiyi yetiştirdiklerini ve bu in-
sanların % 70’ine istihdam sağladıklarına dikkat çeken Ya-
vuz, “UMEM’le başlattığımız modelin, açılan tüm kurslarda 
uygulanmasını bekliyoruz. Bu kapsamda, TOBB olarak des-
tek vereceğimiz ve İŞKUR tarafından uygulanacak tek bir 
program geliştirilmesini öneriyoruz. İşgücü açığını, işveren 
tarafı olan Oda ve Borsa camiası olarak biz tespit edelim, 
İŞKUR da kursiyerleri temin ederek, iş arayanla iş vereni 
buluştursun istiyoruz” dedi.

UMEM kurslarından 200 bin kişi yetişti

[istihdam►
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Kocaeli Sanayi Odası Koordinatör-
lüğünde yürütülen TOBB Kocaeli Kadın 
Girişimciler Kurulu, Anadolu Sağlık 
Merkezi işbirliği ile ‘’ Meme Kanseri 
Açısından Riskli Kadınlara Yaklaşım’’ 
konulu bir panel düzenledi.

TOBB Kocaeli Kadın Girişimciler 
Kurulu Başkanı Bahar Baykal acılış 
konuşmasında “meme kanseri kadın-
larda görülen kanser tipleri arasında 
birinci sırada yer alıyor. Hayat boyu 
her 8 kadından birinin kansere ya-
kalanma riski olduğunu biliyoruz. 
Bu doğrultuda kadınlarımızın meme 
kanseri konusundaki farkındalıklarını 
arttırmak üzere bugün bu toplantıyı 
organize ettik. “ dedi.

 Anadolu Sağlık Merkezi Genel Cer-
rahi Uzmanı ve Meme Merkezi Yöne-
ticisi Prof. Dr. Metin Çakmakçı tara-
fından verilen panelde, dünyada her yıl 
1.6 milyon kadının Meme Kanserine 
yakalandığı, 500 bin kadının ise meme 
kanseri yüzünden hayatını kaybettiği, 
bu tür farkındalık toplantılarının bu 
kanser türü ile mücadelede önem arz 
ettiği belirtildi. 

Prof. Dr. Metin Çakmakçı “Her 
sekiz kadından birinde meme kanseri 
görülmesi, meme kanseri konusunda 
çok daha bilinçli olmak gerektiğinin 
önemli bir göstergesidir. Günümüzde, 
tıp dünyasındaki gelişmeler sayesinde, 
meme kanserinin tedavisindeki başarı 
oranı çok yükseklerde seyrediyor. An-
cak bu, tek başına yeterli değil. 

Kadınların meme yapılarını daha iyi 
tanımaları, memelerindeki değişiklikle-
rin farkına varmaları ve zamanı geldi-
ğinde meme taramalarını yaptırmaları 
gibi bilinçli davranışlar, günümüzün tıp 
teknolojisiyle de birleştiğinde, meme 
kanseri korkutmayan bir kanser türü 
haline geliyor” dedi.

 Prof.Dr.Metin Çakmakçı’ ya katkı-
larından dolayı teşekkür eden Kocaeli 
Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı 
Bahar Baykal panelin sonunda Prof. 
Dr. Çakmakçı’ya  plaket  takdim etti.

Meme Kanseri Farkındalığını Artırma 
Paneli KSO salonlarında yapıldı
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Ekvador Ticaret ve Yatırım Fırsatları Toplantısı, Ekva-
dor Dış Ticaret Bakanı Diego Aulestia, Ekvator’un Ankara 
Büyükelçisi David Roberto Betancourt Ruales ve çok sayı-
da işadamının katılımı ile TOBB’da gerçekleştirildi. 

Toplantıya ev sahipliği yapan TOBB Yönetim Kuru-
lu Sayman Üyesi Faik Yavuz,  Türk özel sektörü olarak, 
Güney Amerika ile ilişkilerin geliştirilmesine büyük önem 
verdiklerini söyledi.  Pazar zenginliği ve çeşitliliği ile öne 
çıkan Güney Amerika’nın, Türkiye’nin yakın zaman içinde 
ekonomik ilişkilerini geliştirmek istediği öncelikli bölge-
lerden birisi olduğuna değinen Yavuz, Güney Ortak Pazarı 
(MERCOSUR) ortak ülkesi olan Ekvador’un  bu sebeple 
diğer pazarlara açılmada büyük fırsatlar sunduğuna dikkat 
çekti.

 
-Biyoçeşitliliği dikkat çekti
Dünyanın biyoçeşitlilik açısından en zengin ülkesi olan 

Ekvador ile ilişkileri derinleştireceklerine inandığını belir-
ten Faik yavuz, TOBB’un yapısı ve çalışmaları hakkında da 
bilgi verdi.

Türkiye’nin on yılı aşkın süredir ekonomide müthiş bir 
kalkınma hamlesi başardığını anlatan Yavuz, “Özel sektö-
rün önünü açan, rekabet gücünü artıran reformlar yapıldı.  
Bu reformlarla birlikte makroekonomik alanda güçlü bir 
ekonomi haline geldik. Özel sektöre dayalı bir büyüme hi-
kayesi yazdık. Türkiye bu süreçte dünyanın en hızlı büyüyen 
ülkelerinden biri, Avrupa’nın en hızlı büyüyen ülkesi oldu. 
Türkiye bu coğrafyada petrol ve doğal gaz gibi yer altı 

kaynakları olmadan özel sektöre dayalı olarak zenginleşe-
bilmiş tek ülke. İtalya ile Çin arasındaki en büyük sanayi 
ülkesi. İhracatımız 12 yılda 4,4 kat arttı. 2002 yılında 36 
milyar dolarken, bu yıl itibariyle 158 milyar dolara ulaştı.  
İhracatımızın yarısını dünyanın en rekabetçi piyasalarına 
Avrupa ve Amerika’ya yapıyoruz. Ne yazık ki geçen yıl top-
lam ticaretimizin sadece 168 milyon dolarlık kısmını Ek-
vador ile gerçekleştirmişiz. Ekvadorlu dostlarımızla da çok 
daha geniş bir pazar üzerinde ortak iş yapma imkânımız 
olduğuna dikkat çekmek istiyorum” dedi.

 
-“Ticaretin önündeki engelleri kaldıralım”
Girişimcilerin önünü açarak, ticaretin önündeki engel-

leri kaldırarak aradaki bağların kuvvetlendirilebileceğini 
ifade eden Yavuz, bunun için ihtiyaç duyulan tek şeyin kar-
şılıklı siyasi irade olduğunu söyledi.  TOBB Yönetim Kurulu 
Sayman Üyesi Faik Yavuz şöyle konuştu:

“İkili ekonomik ve ticari ilişkilerimizin artırılması için 
Serbest Ticaret Anlaşması mahiyetindeki ‘’Kalkınma için 
Ticaret Anlaşması’’ müzakerelerinin en kısa zamanda ta-
mamlanması temennimizdir.

Teknolojinin gelişmesi, lojistik kabiliyetlerin artması 
ve piyasalardaki rekabet koşullarının iyice keskinleşmesi, 
firmaların uzak coğrafyalardaki piyasalarla yakından ilgi-
lenmesine neden olmuştur.

Türkiye’yi bölgeye açılan bir kapı olarak düşünün. 
Türkiye’yi bir üs haline getirerek Orta Doğu, Kuzey Afri-
ka, Orta Asya pazarlarına erişmek mümkündür. Birlikte 

Ekvador’da iş fırsatları 
Ankara’da masaya yatırıldı 

[ticaret►
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üçüncü ülkelerde iş fırsatlarını da değerlendireceğimiz iş-
birliklerinin yakın zamanda oluşacağına inanıyorum. Bu 
anlamda TOBB olarak biz de Türk firmaları tarafından he-
nüz tam keşfedilmemiş Latin Amerika bölgesi ile ekonomik 
ve ilişkilerimizin geliştirilmesine büyük önem veriyoruz.  
Bu yıl Latin Amerika Ticaret Odaları Birliği AICO’nun 
Türkiye’deki tek temsilcisi ve Stratejik Ortağı olduk.  Ay-
rıca Birliğe, Gözlemci ve Onursal üyeyiz. Önümüzdeki dö-
nemde AICO ile ortak çalışmalar yaparak Türkiye ile Latin 
Amerika ülkeleri arasındaki ekonomik işbirliğini daha da 
geliştirmeyi planlıyoruz.

 İş adamlarımız, Fransız Guyanası, Guyana ve Surinam 
dışında tüm Latin Amerika ülkelerine vize engeli olmadan 
gidebiliyor.  Aynı şekilde Latin Amerikalı işadamları da 
ülkemize rahatlıkla gelip iş yapabilme imkânına sahipler.

Bu fırsatı değerlendirmeliyiz. Diğer taraftan, Latin 
Amerika ülkeleri ile ikili ilişkilerimizi bu ülkelerdeki mu-
hatap Odalar ve diğer özel sektör kuruluşları ile Çalışma 
Komitesi Anlaşmaları imzalayarak geliştiriyoruz.

Bu anlaşmalar Birliğimiz ile ilgili kuruluş arasında po-
tansiyel arz eden sektörlerde proje bazlı uzun soluklu ça-
lışmalar yapma imkânı sağlamaktadır. Oluşturduğumuz bu 
mekanizmalar sayesinde ekonomik ilişkilerimizin sağlıklı 
bir şekilde gelişimini hedefliyoruz.”

 
- Ekvador Dış Ticaret Bakanı Diego Aulestia
 Ekvador Dış Ticaret Bakanı Diego Aulestia ise ülkesin-

deki yatırım fırsatlarını tanıtan bir sunum gerçekleştirdi. 
Bakan Aulestia, iki ülke arasında ticari ilişkilerin daha da 
artırılabileceğine inandığını dile getirdiği konuşmasında, 
TOBB’un bu süreçteki öneminin de farkında olduğunun al-
tını çizdi.

Bir ticaret anlaşması yapmanın iki ülke içinde olumlu 

şeyler getireceğini anlatan Aulestia, “Umuyorum ki yaptı-
ğımız görüşmeler sonrasında bir ticaret anlaşması imzala-
nır ve iki ay içinde yürürlüğe girer” dedi.

Türkiye’nin bütün bölge için bir köprü konumunda ol-
duğunu vurgulayan Konuk Bakan, “Biz Ekvador’u fırsatlar 
ülkesi olarak adlandırıyoruz” ifadesini kullandı. Para bi-
rimi olarak ABD dolarını kullandıklarını hatırlatan Diego 
Aulestia, bunun yatırımcılara önemli kolaylıklar sağlaya-
cağını ifade etti. Ekvador Dış Ticaret Bakanı, ülkesindeki 
kamu yatırımlarının yüksek buna mukabil kamu borçlarının 
ise düşük olduğuna değinirken, ülkelerinde siyasi istikrarı 
sağladıklarının altını çizdi. “Enflasyonumuz düşük. Gelir 
adaletsizliğinde azalma var. Son 8 senede rekabet alanında 
27 basamak yukarı çıktık” diyen Bakan Diego Aulestia, 
başta turizm ve tarım olmak üzere birçok alanda yatırım 
ve işbirliği fırsatından söz etti. Kahve üretiminde rekabet 
halinde olduklarını belirten Konuk Bakan mutfak araç ve 
gereçleri, mobilya, tarım kimyasalları, ilaç, petrokimyasal-
lar ve düz çelik konularında ilginç imkanlar bulunduğuna 
değindi.

Tersane kurulması konusunda ilgilenen yabancı firmalar 
bulunduğunu söyleyen Aulestia, yeraltı mineral kaynakları-
na ve özellikle bakır madenine işaret etti. Diego Aulestia 
özellikle Kanadalı ve Çinli firmaların bakır çıkarma işiyle 
ilgilendiklerini bildirdi.

Ekvadorda yatırım sözleşmesi adını verdikleri bir anlaş-
ma ile yatırımcılara önemli avantajlar sunduklarını açıkla-
yan Aulestia, yeni yatırımcılara çok önemli vergi teşvikleri 
getirdiklerini kaydetti. Ekvador Dış Ticaret Bakanı Diego 
Aulestia, “Yeni bir yatırımcıysanız önemli vergi indirim-
lerinden yararlanıyorsunuz.  Bu alanda 44 anlaşma imza-
ladık. Yeni yeni teşvikler getirmeye çalışıyoruz ki yerli ve 
yabancı yatırımcıların ilgisini çekebilelim” diye konuştu

Dünya Turizm Örgütü Bağlı Üyeler Yönetim Kurulu 
Başkan Yardımcılığı’na TOBB’u temsilen TOBB Turizm 
Meclisi ve Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) 
Başkanı Osman Ayık seçildi. 

TOBB, Birleşmiş Milletler Dünya Turizm Örgütü’nün 
(UNWTO) Genel Kurulu kapsamında gerçekleştirilen 
seçimlerde, yaklaşık 500 üyeden 
oluşan Bağlı Üyelerin ve UNWTO’nun 
büyük desteğini aldı. Mart 2012’den 
beri sürdürmekte olduğu Yönetim 
Kurulu Başkan Yardımcılığı görevine 
üst üste üçüncü defa seçilen TOBB’u, 
önümüzdeki iki yıl boyunca bu görevde 
Osman Ayık temsil edecek.

-Ayık’tan TOBB Başkanı 
Hisarcıklıoğlu’na teşekkür

Dünya turizmine yön veren ak-
törlerle birlikte en üst seviyede 
TOBB’u temsilen görev alacak olan 
Osman Ayık, seçim sonrası yaptığı 
değerlendirmede bu göreve seçilmekten 

gurur duyduğunu ifade etti. Çalışmalarına verdiği destekten 
ötürü TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu’na teşekkür 
eden Ayık, Türkiye’nin ağırladığı turist sayısı ile dünyanın 
en önemli turizm ülkeleri içinde yer aldığına dikkat çekti.

Önümüzdeki UNWTO 22. Genel Kurulu’nun Çin’de 
yapılacağının bilgisini de veren Osman Ayık; “TOBB’un ve 

Türkiye’nin 3. kez UNWTO Yönetim 
Kurulu’nda yer alacak olması ülkemiz 
adına son derece önemli bir adımdır. 
Türkiye turizm sektöründe 20 – 25 
yıllık süreç içerisinde çok önemli 
hamlelere imza atmıştır. Bu açıdan 
Türkiye’nin sektörde söz sahibi 
olmasını çok önemsiyoruz.” dedi.

 UNWTO Yönetim Kurulu’nda 
Türkiye’nin yanı sıra; Rusya, Jamaika, 
Uruguay, İspanya, ABD, İngiltere, Hol-
landa, Güney Afrika Cumhuriyeti, Na-
mibya, Kolombiya, Arjantin, Malezya, 
Hindistan, Azerbaycan ve Mısır’dan 
kuruluşlar yer alacak.

TÜROFED Başkanı Osman Ayık Dünya Turizm Örgütü yönetimine seçildi

TÜROFED Başkanı Osman Ayık
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KSO ve Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve 
Kontrol Dairesi Başkanlığı Ruhsat ve Denetim Şube Müdür-
lüğü işbirliği ile “İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı Bilgilen-
dirme Semineri” 22 Ekim’de KSO’da gerçekleştirildi.

Müteşebbisler ile Belediyeler arasında yaşanan müker-
rer işlemleri önlemek, koordinasyonu ve uygulamada bü-
tünlüğü sağlamak, işverenlerin faaliyetleri sırasında ruhsat 
mevzuatı ile ilgili mağduriyetleri ve dolayısıyla telafisi im-
kânsız zararları ortadan kaldırmak amacıyla KSO Konfe-
rans Salonunda düzenlenen seminere firmaların yetkilileri, 
OSB Müdürlüklerinin Ruhsat Birimleri ve çeşitli kurum ve 
kuruluşların temsilcileri iştirak etti.

Seminerde; Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Çevre Koru-
ma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı Ruhsat ve Denetim Şube 
Müdürlüğünden GSM Şefi Yüksel Demircan konuşmacı 
olarak yer aldı. Demircan; Gayri Sıhhi Müessese Ruhsatla-
rı (GSM) hakkında bilgilendirme yaptığı sunumunda İşyeri 
Açma ve Çalışma Ruhsatının amacı, yetki ve sorumlulukları, 
mevzuatı, ruhsatlandırma süreçlerine değindi. Ayrıca ruh-
satlandırma işlemlerinde dikkat edilmesi gereken hususlar 
konusunda da bilgi aktaran Demircan, imar durumu, vaziyet 
planı, işletmecinin değişmesi ve işyerinin nakli, birden fazla 
faaliyet konusu bulunan işyerleri, tesislerde yapılacak deği-
şiklik ve ilaveler, ruhsat değişikliği gerektiren haller ve faa-
liyetten men, ruhsat iptali ve kapatma işlemleri konularında 
da katılımcıları örneklerle bilgilendirdi. 

Demircan, şuan Başkanlıkları yetkisinde 686 adet gayri 
sıhhi müessese, 273 adet akaryakıt ve LPG istasyonu, 408 
adet sıhhi müessese ve 54 adet umuma açık istirahat ve eğ-
lence yeri olduğunu belirtti. Soru cevap kısmı ile seminer 
son buldu.

‘Mülakat ve İşe Alım Süreçleri Semineri’ düzenlendi
Firmaların mülakat sürecinin doğru yönetilmesi ve ih-

tiyaçlara en uygun aday seçiminin, kısa ve uzun dönemli  
hedeflerini ve başarılarını nasıl etkilediğinin ortaya konma-
sının  yanı sıra, yetkinlik bazlı mülakat tekniği ile katılım-
cıların doğru seçim yapabilme becerisinin geliştirilmesi ve 
yapılan hatalar noktasında farkındalıklarının sağlanması 
amacıyla 21.10.2015 tarihinde ‘Mülakat ve İşe Alım Sü-
reçleri’ semineri düzenlendi. Söz konusu seminer sırasında 
katılımcılar ve eğitmen arasında birebir diyaloglar sağlana-
rak fikir alışverişlerinde de bulunuldu. Çözüm İnsan Kay-
nakları ve Yönetim Danışmanlık Şirket Kurucusu, Betül 
Altınbaşak’ın verdiği seminerde; Mülakat nedir ve  neden 
önemlidir?, Yönetici için doğru seçimin  başarısına etkisi, 
Mülakat yöntemleri, Yetkinlik kavramı, Yetkinlik bazlı mü-
lakat tekniği, Soru sorma: s.t.a.r. metodu, Takip soruları 
ne zaman sorulmalı?, Mülakat sürecinde yapılan hatalar, 
Mülakata hazırlık, Mülakat süreci, Yetkinlikler sorgulama 
örnekleri konuları ele alındı.

İşyeri Açma ve Çalıştırma Ruhsatı Seminerine ilgi büyüktü

Mülakat ve İşe alım süreçleri

Seminerde Çev. Kor. ve Kont. Dair. Bşk.lığı Ruhsat ve 
Den. Şb. Md. GSM Şefi Yüksel Demircan konuşmacı 

olarak yeraldı 

KSO’da Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İşbirliği ile İşyeri Açma 
ve Çalışma Ruhsatı Bilgilendirme Semineri gerçekleştirildi

[seminer►
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Yeni yapılan düzenlemelerle güncellenen 
Tasarım Teşviki hakkında açıklamalarda bu-
lunan Destek Patent Yönetim Kurulu Başkanı 
Kemal Yamankaradeniz, “Firma başına 1,4 
milyon dolar tasarım teşviki, global pazardaki 
rekabetimiz için çok önemli bir gelişme. Bu 
teşvik sayesinde yerel markaların küresel reka-
bet gücü artacak” dedi.

Ülke ekonomimizin gelişimi için markala-
rımızın tasarım, Ar-Ge ve inovasyona yatırım 

yapması gerektiğini belirten Yamankaradeniz, 
“Global pazardaki rekabet ortamında aktif 
olarak varlığımızı hissettirebilmemiz için, ken-
di tasarım ve ürünlerimizin olması gerekiyor. 

Dünyanın en gelişmiş ekonomilerine, en büyük markalarına baktığımızda, 
Ar-Ge’de ve inovasyonda zirvede yer aldıklarını görüyoruz. Ekonomi Bakan-
lığı tarafından potansiyeli olan yerli firmalara, firma başına sağlanacak olan 
1,4 milyon dolarlık teşvik, ihracatta oluşturacağı ivme açısından çok büyük 
bir adım” diye konuştu. 

Yamankaradeniz, “Katma değeri yüksek ürünlerinş üretilmesi, ülkemize 
markalaşma yolunda önemli avantaj sağlayacaktır. Farklı teknolojiler kulla-
nılarak üretim yapılması, hem ekonomik gelişimimiz ve ihracat gelirlerimizi 
arttıracak hem de markalaşma yolunda atacağımız adımları hızlandıracak-
tır” dedi.

-Firma başına 1,4 milyon dolar
Tasarım ve Ürün Geliştirme Projesi’nde, teşviklerin 3 başlık altında 

toplandığını aktaran Yamankaradeniz, “Firmalar, mühendis, tasarımcı ve 
modelist istihdamı için 1 milyona kadar, yazılım ve tasarımda gerekli olan 
teçhizat için 250 bine kadar, seyahat masrafları için de 150 bin dolara ka-
dar teşvikten yararlanabilecekler. Üst limiti 1,4 milyon dolar olan teşvikten, 
firmalar bir defaya mahsus olmak üzere, en fazla 5 yıl süre ile faydalanabi-
lecekler” diye konuştu.

Tasarım teşviki ile 2023 hedeflerine daha kolay yaklaşılabileceğini belir-
ten Yamankaradeniz, “Belirli sektörlerdeki şirketlerimizin doğrudan teşvik 
edilmesi ve bu teşviklerin de doğru kulla-
nılması 2023 hedeflerine ulaşabilme adına 
atılmış en önemli adımların başında geliyor. 
Ciddi çalışmaların gerçekleştirildiği tasarım 
ofislerimiz ve teknoparklarımızın önünü 
açan teşvik, üretme kabiliyeti ve kapasite-
mizi artıracak, markalaşma vizyonumuzu 
sağlam temellere oturtmamızı sağlayacak” 
dedi.

Ekonomi Bakanlığı yetkilileri ise bu teş-
viklerle  firmaların ürün değerini ve ihracat 
kapasitelerini arttırmayı hedeflediklerini 
söylediler. Tasarım Teşviği ile destek zinci-
rinin son halkasını tamamladıklarını vurgulayan aynı kaynaklar: “Tasarım 
ve Ürün Geliştirme Projesi’yle stratejisi, hedefi olan, katma değeri yüksek 
ürün ihraç etmek için tasarım yapmak isteyen firmalarımıza teşvik vermek 
istiyoruz. Teşvikten yeni tasarım ünitesi kuran ya da mevcut tasarım depart-
manını geliştirmek isteyen firmalar yararlanabilecek. Firmalara kurdukları 
tasarım ünitesi için harcadıkları paranın yüzde 50’si devlet tarafından 
ödenecek.  Ancak ödenecek teşvik miktarı firma başına 1.4 milyon doları 
geçemeyecek.  Süresi maksimum 5 yıl olacak teşvikten firmalarımız sadece 
bir kez faydalanabilecek.”

Tasarım ve Ürün Geliştirme Projesi’nde teşvikler üç başlık altında 
toplanıyor. Her firmaya tasarımcı, modelist ve mühendis istihdamı için bir 
milyon, alet, techizat ve yazılım için 250 bin, seyahatler için de 150 bin 
dolara kadar teşvik ödemesi yapılabiliyor.

Katma değerli ihracatın gerçekleştirilmesini sağlamaya yönelik olarak 
kurgulanan ve Ekonomi Bakanlığı tarafından hazırlanan “Tasarım ve 
Ürün Geliştirme Projeleri desteği” olarak adlandırılan tebliğ ile;

-şirketlerin tasarım departmanı kurmaları,
-nitelikli tasarımcı istihdamının teşvik edilmesi
-tasarım departmanlarının geliştirmeleri sağlanması amaçlanıyor.

Tasarım ve ürün geliştirme proje önerileri, Ekonomi Bakanlığı 
tarafından uygun bulunduğu taktirde, şirketlerin söz konusu projeleri 
kapsamındaki tasarımcı, modelist ve mühendis istihdamı, alet, teçhizat, 
malzeme ve yazılım giderleri ile seyahat ve web sitesi üyeliğine ilişkin 
giderleri anılan Tebliğ’de belirtilen limitler dahilinde destekleniyor.

Yeni tasarım teşvikleri rekabete güç katacak

           [teşvikler ►
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TOBB KOCAELİ Kadın Girişimciler Kurulu 
‘Orhangazi Gönüllü Evi’ni ağırladı

Kocaeli Kadın Girişimciler Kurulu ve kadınlara meslek 
edindirmek, öğrendikleri mesleklerden para kazanmalarını 
sağlamak amacıyla kurulan Orhangazi Gönüllü Evi yetki-

lileri ile birlikte Kocaeli Sanayi Odasında yenen yemek ile 
başlayan ziyaret programında ilk durak Bizimköy Engelliler 
Üretim Merkezi Vakfı oldu. 

KSO Koordinatörlüğünde faaliyetlerini sürdüren TOBB Kocaeli Kadın Girişimciler Ku-
rulu İade-i ziyarete gelen Orhangazi Gönüllü Evi yetkililerini Kocaeli’nde ağırladı.

Kocaeli Kadın Girişimciler İcra Kurulu Başkanı Bahar Baykal, Başkan Yrd. Mukadder Doğanay, Üyeler 
Nuriye Köksal, Sibel Moralı, F. Sevgi Çiler, Hilkat Sönmez, Meryem Ustaoğlu, Hatice Duysak, Saliha 

Aksoy, Nurten Canayakın, Nazan Topdemir Bülbül, Seden Uzel, Nuran Doğan, Hülya Oran, Ayşen Barış, 
Orhangazi Gönüllü Evi Koordinatörü Berrin Tuğral ve ekibi  

[girişimcilik►
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Bizimköy Engelliler Üretim Merkezi Vakfı Müdürü Hüsnü Bayraktar, Kocaeli Kadın Girişimciler Kurulu 
ve Orhangazi Gönüllü evi yetkilileri birarada

 
Kocaeli Sanayi Odası’nın Engelli vatandaşlarımızın istihdama katılımı ile ilgili örnek ve ödüllü sosyal 

sorumluluk projesi olan ‘Bizimköy Engelliler Üretim Merkezi’ Vakıf Müdürü Hüsnü Bayraktar tarafından 
karşılanan ekibe, üretim birimleri gezdirildi ve ürünler tanıtıldı.
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Kocaeli Genç Girişimciler 
Kurulu Uzakdoğu gezisindeydi

Kocaeli Genç Girişimciler Kurulu 12-20 Ekim 
2015 tarihlerinde çeşitli temaslarda bulunmak 
üzere Uzakdoğu’ya gitti. Söz konusu gezi kap-
samında Hong Kong-Guanzghou-Singapur’da 

Oda ziyaretleri yapıldı, çeşitli görüşmeler ve fuarlara katı-
lım gerçekleştirildi.

Hong Kong’da, Hong Kong Ticareti Geliştirme Merkezi, 
Hong Kong Ticaret Odası, Hong Kong Ticaret Ataşeliği ve 
Hong Kong Elektronik Fuarları ziyaret edildi. HKTDC Hong 
Kong Ticareti Geliştirme Konseyi Uluslararası İlişkiler Mü-
dürü Benjamin Yau Genç Girişimciler Kurulu’na Hong Kong 
ticaret hayatı hakkında bilgilendirme yaptı. 

Hong Kong Ticaret Ataşesi Ayşe Gül Barkçin ziyaret edi-
lerek Hong Kong’daki iş ve yatırım ortamı hakkında bilgi 
alındı. Hong Kong Ticaret Odası Avrupa Komisyonu Başkanı 
Stephen Weatherseed tarafından üyelere Hong Kong Ticaret 
Odası ve Hong Kong ticareti hakkında bilgilendirme yapıldı. 
Daha sonra üyeler Hong Kong Elektronik Fuarını gezdiler.

Çin Guanzghou’da Uzakdoğu’nun en büyük, dünyanın 
üçüncü büyük fuarı olan Kanton Fuarı, ziyaret edildi. GSC 
(Guangdong Solid State) Elektrik Elektronik ve Aydınlatma 
Sanayi İnovasyon Merkezi’nde iş görüşmeleri yapıldı.

Gezinin son bölümünde Singapur İş Federasyonu ziyaret 
edildi. Söz konusu ziyarette Avrupa Küresel İş Bölümü Yöne-
ticisi Samantha Mark ve Singapur-Türk İş Derneği Başkan 
Yardımcısı Gökhan Ali Dorum ile görüşüldü ve Singapurlu 
firmalarla ikili iş görüşmelerinde bulunuldu. Ayrıca Singa-
pur Ticaret Ataşesi Ahmet İlhan Çalıkoğlu ziyareti edilerek 
Singapur ticaret hayatı hakkında bilgi alındı.

Söz Konusu geziye Kurul Başkanı Birol Bozkurt, Başkan 
Yardımcısı Tufan Şahinkesen, Üyelerden Ahmed Fatih Sarı-
çiçek, Atalay Kaya, Engin Karaman, Ercan Altınkaya, Halit 
Özel, Hasan Kaya, İlker Ertuğ, İsmet Temizel, Mehmet Söy-
ler, Mustafa Uğur Mican, Mustafa Zorcu, Sait Ertuğ, Sedat 

(Guangdong Solid State) Elektrik Elektronik ve Aydınlatma 
Sanayi İnovasyon Merkezi’nde iş görüşmeleri yapıldı.Singapur şehir turu

Singapur ‘Sentosa Adası’ gezisi

Hong Kong Ticaret Odası ziyareti 

Çin İnovasyon Merkezi ziyareti

[girişimcilik►
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Köse, Süleyman Bayraktar, Ulaş Erenkaya, Yücel Gül, Seç-
kin Ökte ve Yiv Tur’un sahibi Naci Madenus katıldılar.

Singapur Ticaret Ataşesi ziyareti

Singapur İş federasyonu ziyareti

Kanton Fuarı ziyareti

 
SİNGAPUR CUMHURİYETİ

Singapur, resmi adıyla Singapur Cumhuriye-
ti, Malay Yarımadası’nın güney ucunda, ekvatorun 
137 kilometre kuzeyinde yer alan bir ada ülkesidir. 
Kuzeyde Malezya’nın Johor eyaleti, güneyde ise 
Endonezya’nın Riau Adaları ile çevrili, dünyanın az 
sayıdaki şehir devletlerinden biridir.

Etrafı Hint Okyanusu’nun suları ile çevrili bu kü-
çük ada devletinin bir zamanlar toprakları tamamen 
tropikal ormanlarla kaplıydı. Bugün bunların yüzde 
85’i yok olmuştur. Bu durum hayvan popülasyonla-
rını da olumsuz etkilemiştir. Doğal kaynakları sınırlı 
olan ada, dışa bağımlıdır. Singapur’un Hint Okyanu-
su ile Güney Çin Denizi arasındaki stratejik konumu, 
hem küçük çapta hem de büyük petrol rafineri mer-
kezlerinde birine ev sahipliği yapmaktadır. 

2014 yılı Haziran ayı sonu verilerine göre 
Singapur’un nüfusu 5 milyon 469 bin 724 kişi-
dir. Bunun yaklaşık olarak 3 milyon 870 bin 739’u 
Singapur’un yerleşik nüfusunu oluşturur. Aynı tarih 
itibarıyle 1 milyon 598 bin 795 Singapur vatanda-
şı ülke dışında ikamet etmektedir. Nüfusun yüzde 
74’ünü Çin asıllılar, yüzde 13’ünü Malaylar ve yüzde 
9’unu Hintler, gerisini de diğer azınlıklar oluşturur. 
Yıllık nüfus artış oranı yaklaşık yüzde 1.3’tür. Nüfu-
sun çoğu genç ve şehirlidir. Yalnızca yüzde 25’lik bir 
kısmı köylerde ve kırsal bölgede yaşar.

Singapur, diğer Asya ülkelerine nazaran okuma-
yazma oranı yüksek olan bir ülkedir. Nüfusun hemen 
hemen yüzde 95.4’ü okur-yazardır. 

Singapurluların sağlık, sosyal ve kültür hayatları 
oldukça iyidir. Ülkede 17 modern hastane vardır. İn-
san ömrü ortalaması 70 yaşın üzerindedir. 

Singapur ekonomisinin büyük bir kısmı ticarete 
dayanır. Ayrıca ulaştırma, bankacılık, sigortacılık, 
haberleşme, tamirat ve depolama gibi hizmetlerden 
de önemli ölçüde gelir elde edilmektedir. Singapur 
ekonomisinin dayandığı diğer önemli gelir kaynağı 
endüstridir. Son zamanlarda mevcut işçi gücünün 
yüzde  52’sine yakın bir bölümü, endüstri alanında is-
tihdam edilmiştir. İşçi gücünün yüzde  33’lük bir bö-
lümü ticaret ve hizmetlerdeyken, tarım alanında yüz-
de  2 gibi küçük bir işçi grubu kalmıştır. Singapur’un 
önde gelen endüstri dalları; gemi yapımcılığı, petrol 
rafinerileri, elektronik aletler, tekstil, gıda ve kereste 
endüstrisidir. Turizm ülke için önemli bir gelir kay-
nağıdır. Balıkçılık da, özellikle son zamanlarda ülke 
ekonomisine önemli ölçüde gelir sağlamaktadır.
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Solunum yollarını tutan KOAH (Kronik Obstrüktif Akci-
ğer Hastalığı), nefes darlığı, hırıltılı solunum, nefes verirken 
ıslığa benzer ses, göğüste baskı hissi ve öksürük gibi belirti-
ler gösteriyor. Erken tanı ve uygun tedaviyle hastalığın seyri 
düzeliyor ve ilerlermesi durdurulabiliyor. Dr. Sönmez, KOAH 
hastalığında basit bir solunum fonksiyon testi ile erken tanı-
nın mümkün olduğunu vurguluyor. 

- Hava kirliliği ve beslenme düzeni 
hastalığı tetikliyor
Hava kirliliğinin artması ve beslenme düzeninin bozulması 

KOAH hastalığını tetikliyor. Hastalığın en büyük nedenlerin-
den birinin sigara olduğunu belirten Dr. Esra Sönmez, sigara 
içmeyen ancak sigara dumanına maruz kalan pasif içicilerin 
de bu hastalığa yakalanma riskinin olduğunu söylüyor.  Siga-
ra kullanımının azaldığı ülkelerde hastalık oranlarının gün-
den güne düştüğünü ifade eden Dr. Sönmez, kömür ve metal 
işletmeleri, tekstil atölyeleri ile kağıt imalathaneleri gibi ça-
lışanların toza ve dumana maruz kaldığı meslek gruplarında 

da hastalığın görülme oranın fazla olduğunu söylüyor.

- Hastalığın ilerlemesi tehlikeli 
Hastalığın belirtileri öksürük, balgam çıkarma, nefes dar-

lığı şeklinde görülüyor. Bu nedenle birçok kişinin belirtileri 
önemsemediğini ve yanlış algıladığını belirten Dr. Sönmez, 
hastalığın tedavi edilmediği taktirde yavaş yavaş ilerlediği-
ne dikkat çekiyor. KOAH, orta ve ileri evrede alevlenmelerle 
kendini gösteriyor. Hastanın doktora gidiş sebebi de çoğu 
kez bu alevlenmeler oluyor. Hızla kötüleşen çoğu hasta, ya 
hastaneye yatıyor ya da yoğun bakıma gereksinimi duyuyor. 
Hastaların ölüm nedeni ise ilerleyen solunum yetmezliği olu-
yor. Daha sonra ise sağ kalp yetmezliği ve enfeksiyonlardan 
kaynaklanan kayıplar geliyor.

- Kış aylarında aşı ile korunma sağlanabiliyor 
Solunum fonksiyon testleri, akciğer grafisi gibi görün-

tüleme yöntemleri sayesinde hastalığın şiddeti ve evresini 
belirlenerek, tedavi ve takip planı yapılıyor. Sigara içiminin 

KOAH hastalarının ‘aşı mevsimi’ geldi
19 Kasım Dünya KOAH Günü...

Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre; günümüzde 600 milyon KOAH hastası var. Her 
yıl 50 milyon kişi bu hastalığa yakalanıyor. 19 Kasım Dünya KOAH Günü’nde, Anado-
lu Sağlık Merkezi Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Esra Sönmez hastaların özellikle bu 

mevsimde olmaları gereken aşıları ihmal etmemeleri gerektiğine dikkat çekiyor.  

[sağlık►
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bırakılması, KOAH’ın gelişme riskini azaltan ve hastalığın 
ilerlemesini durduran tek ve en etkili girişim olduğunu söyle-
yen Dr. Sönmez,  yılda bir kez grip aşısı ve 5 yılda bir pnö-
mokok (zatürre) aşısı yaptırmanın da bu hastalar açısından 
son derece önemli olduğuna dikkat çekiyor. 

KOAH’ta kanser riskinin olduğunu vurgulayan Dr. Sön-
mez, “KOAH tanısı alan hastalar sigara içtiği için, akciğer 
kanseri konusunda da risk altında oluyorlar. Akciğer kanseri 
olan hastaların çoğunda da bu rahatsızlık görülüyor. Bu ne-
denle KOAH tanısı alan kişilerin akciğer kanseri açısından 
da değerlendirilmesi önem taşıyor’’ diyor. 

19 Kasım Dünya KOAH Günü’nde, Anadolu Sağlık Mer-
kezi Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Esra Sönmez KOAH 
hastalarının dikkat etmesi gereken önemli noktalara dikkat 
çekiyor. 

Sigaradan uzak durun. Gerekirse sigarayı bırakmak 
için destek alın. 

İlaçlarınızı doktorun söylediği şekilde kullanın. 

KOAH şikayetlerinizde artış olduğunda gecikmeden 
doktorunuzla paylaşın.

Aşılarınızı ihmal etmeyin.

Sağlıklı beslenin.

Düzenli olarak egzersiz yapın. Solunum egzersizle-
rini öğrenin. 

için destek alın. 

Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre; günü-
müzde 600 milyon KOAH hastası bulunuyor. 
Her yıl 50 milyon kişi bu hastalığa yakalanır-
ken, bunların 3 milyonu bu rahatsızlık nedeniy-
le hayatını kaybediyor. Son yıllarda hastalığın 
daha iyi anlaşılması ve erken tanı sayesinde 
hastalığın tedavisinde başarı oranı da artırı-
yor. 19 Kasım Dünya KOAH Günü’nde, Anado-
lu Sağlık Merkezi Göğüs Hastalıkları Uzmanı 
Dr. Esra Sönmez KOAH hastalığının basit bir 
test ile saptanabildiğini belirtiyor. 2030 yılın-
da KOAH’ın dünyada üçüncü ölüm nedeni ola-
cağını belirten Dr. Esra Sönmez bu hastaların 
özellikle bu mevsimde olmaları gereken aşıları 
ihmal etmemeleri gerektiğine dikkat çekiyor.  

www.anadolusaglik.org
44 44 276

Anadolu Sağlık Merkezi

Kronik obstrüktif akciğer 
hastalığı”nın baş harflerinden oluşan 
KOAH’ın belirtileri bir anda yada 
şiddetli bir şekilde ortaya çıkmaz. 
Belirtilerin dikkat çekici bir düzeye 
gelmesi bir kaç yılı bulabilir.

En sık görülen KOAH belirtileri 
nefes darlığı veya fiziksel aktiviteler 
sırasında nefessiz kalma, ısrarlı ök-
sürük ve hırıltılı solumadır. 

KOAH belirtileri kişi 35 yaşına gel-
meden fark edilemeyebilir ancak bu 
yaştan sonra şiddeti artan belirtiler 
hastanın günlük yaşamını etkileye-
bilir. KOAH belirtileri erken dönem 
ve ilerlemiş dönem belirtileri olarak 
ikiye ayrılabilir. Erken dönem KOAH 
belirtileri; Öksürük, Hırıltılı solunum, 
Göğüste baskı hissi, Israrlı, balgamla 
birlikte görülen öksürük, Sık yaşanan 
grip, nezle gibi hastalıklardır. İlerle-
miş KOAH belirtileri: Bacaklarda 
ve ayak bileklerinde ödem oluşumu, 
Kilo kaybı, Kaslarda zayıflık, güç 
kaybı, Sabahları yaşanan baş ağrısı, 
Kandaki oksijen seviyesinin azalması 
nedeniyle dudakların ve tırnakların 
morarması/grileşmesi.
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SETBİR: Kırmızı et tüketimi günlük 
diyetimiz içinde mutlaka yer almalı

Türkiye Süt, Et, Gıda Sanayicileri ve Üreticileri Birliği SETBİR, kırmızı et tüketimi ve faydaları hakkında 
açıklamada bulundu. 

Dünya Sağlık Örgütü’ne bağlı Uluslararası Kanser Araştırma Ajansı’nın yürüttüğü kanser riskinin belir-
lenmesine ilişkin çalışmalar kapsamında incelemeye aldığı bin’e yakın gıda ve gıda bileşeni için yürütülen 

çalışmalara ilişkin yapılan çalışmayı açıklayan SETBİR; şu bilgileri paylaştı:

Dünya Sağlık Örgütü’ne bağlı Uluslararası 
Kanser Araştırma Ajansı’nın yürüttüğü kan-
ser riskinin belirlenmesine ilişkin çalışma; et 
ve et ürünleri tüketimi ülkemize göre 4 kat 
daha fazla olan ABD’de yapılmış olup gün-
lük pişmiş kırmızı et ve et ürünleri tüketimi 
kişi başına miktarı ülkemizde 20 gr (sadece 3-4 
gramı şarküteri olmak üzere) civarındayken ABD 
ve Kuzey Avrupa ülkelerinde 70-75 gramdır. 

Ülkemizde Akdeniz Mutfağı olarak adlandırılan ve otori-
telerce tavsiye edilen beslenme şekli hâkimdir ve et tüketimi 
daha az olmasına karşın sebze & meyve gibi lifli gıdaların 
tüketimi yukarıda sayılan diğer ülkelere göre 4-4,5 kat daha 
fazladır.

Yeni açıklanan çalışma “kırmızı et tüketmeyin” deme-
mektedir; kırmızı etin ya da et ürünlerinin fazla tüketilme-
sinin riski artırma ihtimali olduğunu ifade etmektedir; pek 
çok gıda ya da gıda bileşeni için aşırı tüketimin benzer bir 
riski beraberinde getirdiği ifade edilmektedir. 

Dengeli sağlıklı beslenmenin bir parçası olarak kırmızı 
et tüketimi günlük diyetimiz içinde mutlaka yer almalıdır. 
Çünkü; kırmızı et taşıdığı hayati amino asitlerince zengin 

protein, demir, çinko ve B grubu vitaminler açısın-
dan yeri doldurulamayacak bir gıdadır. 

Dengeli ve sağlıklı beslenme vücudumuzun has-
talıklara karşı direncini desteklediğinden dolayı 

kırmızı et tüketiminin ihmal edilmesi kanser dâhil 
pek çok hastalık açısından risk oluşturabilecektir. 

Oxford Üniversitesinde yapılan bir çalışmada vejetaryen-
ler ile et yiyen denekler arasında bağırsak kanseri riski açı-
sından bir fark görülmemiştir. 

Kanser kompleks bir hastalıktır, tek bir nedene dayan-
mamaktadır; riski oluşturan etmenlerin çokluğu yanında her 
etmenin her zaman ve her koşulda kanser yapacağını söyle-
mek mümkün değildir.  

Et yememenin getireceği muhtemel riskler ve et yemenin 
faydalarının iyi dengelenmesi, tartılması gerekir. 

Her konuda olduğu gibi aşırıya kaçmadan, sağlıklı ko-
şullarda üretilmiş ve kontrolden geçmiş olan kırmızı et tü-
ketiminin günlük diyetimizin bir parçası olması sağlıklı ve 
dengeli beslenmemiz, vücudumuzun her türlü hastalıklara 
karşı dirençli olması için son derecede önemlidir.

kişi başına miktarı ülkemizde 20 gr (sadece 3-4 pek çok hastalık açısından risk oluşturabilecektir. 

16 Ekim ‘Dünya Anestezi Günü’
Dünyadaki ilk anestezi uygulama olarak 30 Mart 1942 

tarihinde Amerika Birleşik Devletleri‘nde Dr. Crwford Long 
tarafından James Venable isimli öğrenciye uygulanmıştır. 
Aynı şekilde ilk anestezi bir hastaya 16 Ekim 1946 tarihin-
de yine Amerika‘da General Hospital isimli hastanede Dr. 
John Collins Waren tarafından Gilbert Abbott isimli işçiye 
uygulanmıştır. Dünyadaki ilk lokal anestezi ise, Viyana ‘da 
Alman Hastanesi doktorlarından Karl Koller tarafından bu-
lunmuştur. Uygulanan ilk anestezi ardından 4 yıl sonra has-
tanede uygulaması gerçekleştirilen bu tıp buluşunda, James 
Venable isimli öğrencinin boynundaki kist alınmıştır. Böylece 
tıp tarihi eter ile tanışmış oldu. Ancak bu gelişme ardından 
gençler “eter” maddesine ilgi göstererek birbirlerine şaka-
lar yapmaya başladı. Bu esnada Dr. Long bu maddenin aşırı 
miktarda koklandığı zaman, kişiyi hiçbir şey hissetmeyecek 
hale getirdiğini öğrenmiştir. Bu sayede ameliyatlarda kulla-

nılmaya başlayan bu madde tıp tarihinde ilkler sayfalarında 
yer almıştır. Yapılan 9 farklı ameliyatta başarılısonuçlar 
alan Long, halk tarafından büyücülük ile suçlanmıştır. Bu 
nedenle araştırmalarına ara vermek zorunda kalmıştır.

Diğer yandan 16 Ekim 1846 tarihinde, Bostonlu bir 
dişçi olan William Morton ısrar ile eter tavsiye ederek, 
Dr.Warren‘in hastasını eter ile ameliyat öncesi uyutarak 
tedavisini yapmıştır. Sonucun başarılı olması, ardından da 
ameliyathane duvarına asılan; “hasta ameliyat sırasında hiç 
acı duymadığını söyledi ve 7 Aralık günü tamamen iyileşe-
rek taburcu edildi. Bu buluş, bu odadan tüm uygar dünyaya 
yayıldı ve cerrahide yeni bir çığır açıldı.” yazısı ile tarih 
sayfalarında yer almıştır.

Sonuç olarak ilk anestezi olarak her iki yaşanan olayı 
göz önüne alırsak, ilk defa 1842 tarihini göz önünde bulun-
durabiliriz.

[sağlık►
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Gerçek Hayatta Kaplumbağa 
Yaban Tavşanı Yarışını Kim Kazanır?

“Hey, bana bakın!” diyordu Yaban Tavşanı, diğer hayvanlara dönerek. “Ne kadar hızlı 
koştuğumu size göstereceğim” diye de böbürleniyordu, Aesop’un Kaplumbağa ile Tav-

şan masalında. Tavşan kesinlikle çok hızlıydı ve bunu biliyordu. Bu yüzden kaplumbağa 
tavşanla yarışmayı kabul ettiğinde diğer hayvanlar kaplumbağanın bu yarışta en ufak 

bir şansının dahi olmadığını düşündüler.
Sonuç hiç şaşırtıcı olmayacaktı, çünkü kaplumbağa tüm günün yarısından daha kısa bir 
süre hareket ediyor ve bunu yaparken hiç hızlı davranmıyordu. Ancak tüm hayvanlar-
da oluşan genel kanının aksine, kendine aşırı güvenen tavşan uzun bir öğle uykusunun 

ardından kaplumbağayı bitiş çizgisini geçerken buldu.
Gerçek hayatta yapılsa, bu yarışta kaplumbağa tavşanı alt edebilir miydi? Biz de soru-

nun cevabını bulmak istedik...

Arizona Üniversitesi’nden Genetik Bilimci Taylor 
Edwards, “Öncelikle bunun ne tür bir yarış olduğunu de-
ğerlendirmeliyiz. Bildiğimiz gibi farklı yarışlar için farklı 
gereksinimler ve farklı yarışmacılar gerekir. Eğer bunu üç 
farklı yarış olarak düşünürsek, her birinde farklı sonuçlarla 
karşılaşırız. Tıpkı olimpiyatlarda tek atletle tüm madalyaları 
kazanamayacağımız gibi.” diyor.

İlk olarak, sprint yarışında, saatte 50-60 kilometre hıza 
ulaşabilen Yaban Tavşanı şüphesiz favori olarak öne çıka-
caktır.

İkinci olarak, mevzu bahis dayanıklılık yarışı olduğunda 
bu iki hayvan için durum daha eşit sayılabilir. Çöl kaplumba-
ğaları uzun mesafelerde karşılaşacakları sert koşullara da-
yanıklılık gösterme kabiliyetine sahiptir. Aynı şekilde Yaban 
Tavşanları da uzun kulaklarının kendilerini güneşten koruya-
rak serin tutabilmesi sayesinde çöl koşullarına dayanıklıdır.

Üçüncü yarıştan bahsettiğimizde kaplumbağaların Yaban 
Tavşanına kıyasla önde olacağını belirtiyor Edwards; Evrim-
sel Yarış. Yaban Tavşanları en fazla 40 milyon yıldır yeryü-
zünde varlıklarını sürdürüyorlar. Oysa kaplumbağalar 200 
milyon yıldır yeryüzündeler. “Bu iki hayvanın yaşam süreleri 
düşünüldüğünde kaplumbağa kesinlikle öne çıkıyor.”

Ancak değerlendirebileceğimiz bir faktör daha var; bu iki 
hayvanın hayatları boyunca kat ettikleri mesafe. Yaşam sü-
resi daha uzun olduğu için kaplumbağa daha çok yol kat eder 
diyebilir miyiz? Edward’ın cevabı “Evet.” İşte nedeni;

Dev kaplumbağa kendi familyası içinde en çok yol kat 
eden türdür. Saatte 10 kilometre, saatte 60 metre gidebi-
lir. (Daha küçük çöl kaplumbağaları çok daha hızlı hareket 
edebilir: 3-5 km/h) Yaban Tavşanları saatte 50 kilometrenin 
üstünde bir hıza ulaşabilirler ancak tüm yıl boyunca 1-3 kilo-
metrekarelik yaşam alanlarından pek dışarı çıkmazlar.

Dev kaplumbağalar göç ederler ve ayrıca yaşam alanları 
10 ila 40 kilometrekare arasında, Yaban Tavşanlarına naza-
ran çok daha geniş bir alanı kapsar. Durum böyleyken, dev 
kaplumbağaların yılda 120 kilometre yol kat ettiklerini ve 
yaşam sürelerinin ortalama 100 yıl olduğunu da hesaba kat-
tığımızda, hayatları boyunca kat ettikleri toplam mesafenin 
120 bin kilometre olduğunu söyleyebiliriz.

Bir Yaban Tavşanı ise bu mesafe rekorunu, sadece 1 yıl-
da, günde 3 saat maksimum hızla koştu-
ğunda rahatça paramparça edebilir, ki bu 
da yılda 65000 kilometre gibi bir mesafe 
olarak karşımıza çıkar.

New York State Üniversitesi’nde dev 
Galapagos Kaplumbağaları üzerinde çalı-
şan bir diğer araştırmacı Guillaume Bas-
tille-Rousseau da mesafenin bu yarışta en 
önemli etken olduğu konusunda hemfikir. 
“Eğer mevzu bahis yarış bir saatin üzerin-
deyse kaplumbağanın hiç şansı yok.” An-
cak ömürlük bir yarıştan bahsediliyorsa o 
da tüm parasını kaplumbağaya oynayaca-
ğını söylüyor. 

Açık olarak şunu söyleyebiliriz ki bu iki 
hayvanı benzer nitelikte karşılaştırmak hiç 
kolay değil. Ve yaş, yaşam süresi ve yaşam 
alanı genişliği gibi değişkenler dikkate alın-
dığında cevap kazananın kim olacağından daha karışık bir 
hal alıyor.

Ancak biyolojik deliller de bize Aesop’un masalıyla pa-
ralel tavsiyelerde bulunuyor. Yavaş veya hızlı olmak fark et-
mez. Eğer hayatın boyunca istikrarlıysan, kazanan kesinlikle 
sen olursun.

           [doğa ►
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Kocaeli Sanayi Odası ve 
ABİGEM personeli akşam 

yemeğinde buluştu
23 Ekim 2015 Cuma akşamı Kocaeli Sanayi Odası 

Yönetim Kurulu Başkanı Ayhan Zeytinoğlu ve  Genel Sek-
reter Memet Barış Turabi tarafından Oda personeli ara-
sındaki dayanışmayı ve motivasyonu arttırması amacıyla 
akşam yemeği düzenlendi. 

Oldukça yoğun bir çalışma programı geçiren ve bunları 
aksaksız olarak tamamlayan Oda Yönetici ve çalışanla-
rı, düzenlenen bu yemekte gönüllerince eğlenirken ileriki 
günler içinde moral depolamış oldular. 

KSO Sosyal Tesislerinde düzenlenen yemekte persone-
le hatıra olarak Kocaeli Sanayi Odası 25. Yıl Almanağı 
dağıtıldı. Kocaeli Sanayi Odası’nın kuruluşunun 25. Yılına 
özel olarak bastırılan ve bugüne kadarki faaliyetlerin kro-
nolojik olarak yer aldığı böyle güzel bir çalışmanın içinde 
yer alan oda personeli de onore olmaktan duyduğu mem-
nuniyeti dile getirdi.

[etkinlik►
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Suriye’li Tambi Cimuk’tan 
Piyano Resitali

Suriye’deki savaştan kaçarak Türkiye’ye sığınan 
ve tesadüf eseri müzik dehası olduğu anlaşılan 17 

yaşındaki piyanist Tambi Cimuk, Kocaeli’de “Bırak 
Barış Yankılansın” sloganıyla konser verdi.

Suriye’deki savaştan kaçarak sığındığı Bursa’da müzik 
dehası olduğu anlaşıldıktan sonra Türk vatandaşlığına geçen 
Suriyeli genç piyanist Tambi Cimuk, Kocaeli Sanayi Odası 
(KSO) Kocaeli AB Bilgi Merkezi işbirliğinde hazırlanan “Bı-
rak Barış Yankılansın” çalışması kapsamında Kocaeli Sana-
yi Odası Orkestrası eşliğinde konser verdi. 

Kocaeli Sabancı Kültür Merkezi “Barış Konseri”nde 
sahne alan Cimuk, Rahmaninov, Mozart, Beethoven ve 
Rimski’nin eserlerini seslendirdi. Konseri, KSO Yönetim Ku-
rulu Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, KSO meclis üyeleri, iş adam-
ları, öğrenciler ve vatandaşlar izledi.

Bursa’ya yerleştikten sonra şans eseri keşfedilen ve ar-
dından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 
Türk vatandaşlığı onaylanan müzik dahası Tambi Cimuk, 
Türkiye’yi uluslararası yarışmalarda temsil etmesinin ar-
dından Kocaelili sanatseverlerle buluştu. 600 kişi kapasi-
teli ve tamamen dolu olan Kocaeli Sabancı Kültür Merkezi 
Salonu’nda yaklaşık 1 saat müzikseverlere piyano resitali ve-
ren Suriyeli piyanistin performansı sık sık alkışlarla kesildi. 

Cimuk’un ardından ise Özgür Günay şefliğindeki KSO Oda 
Orkestrası tarafından verilen konser ile program sona erdi.

           [sanat ►
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Kocaeli Sanayi Odası Koordinatörlüğünde faaliyetlerini 
sürdüren TOBB Kocaeli Kadın Girişimciler Kurulu, TOBB 
Kadın Girişimciler Kurulu Marmara Bölge Toplantısı için 
Bolu’ya gitti.

 TOBB. Bolu Kadın Girişimciler Kurulu ve Bolu Ticaret 
ve Sanayi Odası ev sahipliğinde gerçekleştirilen Bölge top-
lantısına Marmara Bölgesi Kadın Girişimciler İcra Kurulla-
rı katıldı. 

 Kocaeli Kadın Girişimciler Kurulu; Başkan Bahar Bay-
kal eşliğinde, Başkan Yard. Mukadder Doğanay, Üyeler 
Nurten Canayakın, Meryem Ustaoğlu, F. Sevgi Çiler, Vildan 
Aydın, Nuran Doğan, Ayşen Barış ve Seçil Gelişmen ile top-
lantıya katıldı.

TOBB. Bolu Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Narin 
Orkide İka  açılış konuşmasında  “Bizim 11,5 milyon çalış-
mayan ev hanımımız var. Kadınlar olarak, günümüzün or-

Kadın Girişimciler Bolu’da 
Marmara Girişimciler Toplantısı’nda  

Kocaeli Kadın Girişimciler İcra Kurulu Başkanı Bahar Baykal, Başkan Yrd. Mukadder Doğanay, Üyeler 
Nurten Canayakın, F. Sevgi Çiler, Vildan Aydın, Meryem Ustaoğlu, Nuran Doğan, Ayşen Barış, Seçil 
Gelişmen, Bolu Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Narin Orkide İka  ile birlikte Gala yemeği öncesi

[etkinlik►
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talama 4 saatini sadece ev işleriyle harcıyoruz. Erkeklerin 
ise buna harcadıkları zamanın ortalama 45 dakika olduğu-
nu ve aradaki farkı kendi istedikleri gibi değerlendirdikle-
rini düşünecek olursak, buradan şu basit sonuca varıyoruz. 
Anne kimliğimizle, eş kimliğimizle, ev hanımı kimliğimizle 
bu çalışma, üretme yarışına, bir erkeğe kıyasla yılda 50 gün 
geriden başlıyoruz.

Kadınlarımızın % 95’i okuryazar olmasına rağmen yarısı 
bile bilgisayar ve internet kullanmıyor veya kullanamıyor. 
Eğitim faktörüyle de birlikte değerlendirdiğimizde, bugün 
şöyle bir tabloyla karşı karşıya olduğumuzu görüyoruz: 

Her 100 girişimcimizden yalnızca 7 tanesi kadın,
Her 100 Cumhuriyet savcımızdan sadece 6 tanesi kadın,
Her 100 rektörümüzden yalnızca 6 tanesi kadın,
Her 100 milletvekilimizden yalnızca 14 tanesi kadın,
Her 100 büyükelçimizden yalnızca 14 tanesi kadın.
Nüfusta ortaya çıkan oransal eşitlik, burada yerini dik-

kat çeken bir oransal dengesizliğe bırakmış durumdadır. 
TOBB bünyesindeki İl Kadın Girişimciler Kurulları ola-

rak, Rifat Başkanımızın da ciddi destek ve katkılarıyla bu 
geniş yelpazenin girişimcilik kanadını güçlendirmek üzere 
yola çıktık……

 Kadınlarımıza ekonomik özgürlüklerini 
kazandırarak,kendi ayaklarının üzerinde durmalarına kat-
kı sağlamayı temel amaç edindik. Kadınlarımıza çalışma ve 
üretme bilinci aşılamak için, yurdun dört bir yanında Kurul-
larımız gönüllü elçiler olarak faaliyet gösterdi; göstermeye 
de devam ediyor. 

Ve bugün gelinen noktada, ilk dönemlere kıyasla ciddi 
anlamda yol kat ettiğimizi görmenin mutluluğunu yaşıyoruz. 
Toprağa atılan bu tohumların filiz vermeye başladığını gör-
mek bizlerin heyecanını daha da artırıyor. TOBB Başkanı-
mız Rifat Hisarcıklıoğlu’nun verdiği bilgilere göre, geçen yıl 
kurulan şirketlerin üçte birini işte bu kadın girişimcilerimiz 
hayata geçirmişlerdir. Bu yılki sonuçları da yıl sonunda hep 
birlikte göreceğiz. “ dedi 

Bolu Ticaret ve Sanayi Odası konferans salonunda ger-
çekleştirilen organizasyonda TOBB Bolu Kadın Girişimciler 
Kurulunun faaliyetlerinin tanıtımı ardından “ Bolu Kadın 
Girişimcisini Arıyor “ yarışmasında ödül kazanan yarışma-
cılar açıklanmış, Girişimcilik kursuna katılan kadın katılım-
cılarının sertifika töreni ve ardından, İl kadın başkanlarının 
faliyetlerini anlattıkları kısa konuşmalara yer verildi.
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Ticari ve Teknolojik İşbirliği Teklif ve Talepleri

Referans no: BRDE20150923001
Otomobil, kamyon, otobüs ve iş makinaları için yedek 
parçaları ve çimento sanayi ve madencilik ekipmanları 
ticareti yapan Alman firması ürün gamını geliştirmek için 
bu sektörlerde yeni tedarikçiler aramaktadır.

Referans no: BOUK20150427001
İngiltere’de bir şirket, uzak yerleşkeler için elektronik aygıt-
lar ve izleme sistemi tasarlamakta ve üretmektedir. Özellikle 
çevre izleme ve sel tespiti yapan/ seli önleyen konularda 
deneyimi olan su endüstrileri kapsamında distribütörler 
aranmaktadır. Buna ek olarak, kendi ürünlerini bu kamera 
modülüne entegre etmek isteyen üreticilerle de anlaşma 
yapılabilir.

Referans no: BRFR20150608001
Paslanmaz çelikten mamul merdiven korkuluğu, parmaklık, 
tel, cam ve metal korkuluk tutucuları ve cam tutucu (clamp) 
gibi ürünlerin satışında faaliyet gösteren Fransız firması 
yeni tedarikçiler aramaktadır.

Referans no: BOSI20150805002
Slovenyalı bir üretici, ısı için yüksek kalite ısı pompaları ve 
evlerde kullanılan sıcak su için ısı pompaları üretmektedir. 
Bu üretici, çevre dostu ısı teknolojilerinin dağıtımı ve satımı 
için iş ortakları aramaktadır. Bu şirket, ısı alanında, yeni 
ürünlerin üretimi ve geliştirmesinde tecrübeye sahiptir ve 
müşterilerinin ihtiyaçlarına uyum sağlayabilir.

Referans no: TODE20140902001
Alman mühendislik şirketi, tekstil atık suyunun daha etkin 
değerlendirilmesi için mikro filtreleme teknolojileri yönün-
den patent almış, işleyiş öncesi ya da üçüncül işleyiş olarak 
uygulanabilen bir sistem önermektedir. Bu teknoloji, çok 
ince gaz kabarcığı filtrasyonu ile çalışmakta olup organik 
renkleri ayırmada iyi sonuçlar vermektedir. Bu ürün, çok 
az kimyasal madde gerektirdiği için çevre dostudur. Ruhsat 
sahibi şirketler ve ortaklar ticari anlaşmalar için aranmak-
tadır. Bu anlaşmalar kapsamında teknik yardım verilecektir. 

Referans no: BRUK20150921001
Denizcilik sektörü için çok fonksiyonlu şişirilebilir platform-
lar üreten İngiliz firması bu platformların üstüne yapış-
tırılacak EVA (ethyl vinyl acetate) ve PE (polyethylene) 
malzemeden sünger levhalar aramaktadır.

Referans no: BRBG20150821001
İş kıyafeti üretimi ve kişisel koruyucular ticareti yapan 
Bulgar firması kişisel koruyucu ürünler (ayakkabı, eldiven, 
kask, yüz ve solunum maskesi, güvenlik gözlüğü vs. üreten 
imalatçılar aramaktadır.

Referans no: BRSE20150918001
Yeni başlamak üzere olan, beyaz renkte ev eşyalarının 
satışının yapılacağı, bir e-ticaret işi için İsveçli girişimci 
beyaz renkli ev tekstil ürünleri ve dekoratif eşya üreticileri 
ile iletişime geçmek istemektedir. 

AVRUPA İŞLETMELER AĞI DOĞU MARMARA ABİGEM
TİCARİ ve TEKNOLOJİK İŞBİRLİĞİ PLATFORMU

Yayınlanan profiller hakkında bilgi almak yada 
firmanıza uygun profili aramak için Doğu Marma-
ra ABİGEM ile iletişime geçebilirsiniz.

Avrupa İşletmeler Ağı,  Avrupa Birliği ile ilgili konularda, özel-
likle KOBİ ölçeğindeki kurumlar için önemli başvuru noktalarından 
biridir. Bu ağ, belirgin sorulara ana dilde ve pratik yanıtlar sunmak 
üzere organize olmuştur. Yapı içinde yaklaşık 600 adet yerel orga-
nizasyon bulunmakta, bu organizasyonlar yaklaşık 4 bin çalışanı 
ile girişimcilere rekabetçi güçlerini desteklemek amacıyla hizmet 
vermektedir.  Yaklaşık 4 bin çalışanın birbiri arasında iletişim kur-
mak için yapılandırılan ağ üzerinde iletişime geçtiğimiz KOBİ’lerin 
bilgileri potansiyel işbirliği fırsatları için yayınlanmaktadır. Proje-
nin amacı projeye dahil olan tüm ülkeler arasındaki ekonomik faa-
liyetleri geliştirmek ve genişletmektir.

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

Doğu Marmara ABİGEM 
Kocaeli Merkez Ofisi

0 262 323 08 56
Yelda Kanpara ve Burak Çakır

ykanpara@abigemdm.com.tr; bcakir@abigemdm.com.tr
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ODAVİZYON

İş dünyası ile buluşan Başbakan Davutoğlu  
“Krizleri fırsata çevirmek için 

ikinci nesil reformları gerçekleştireceğiz”

G-20 HEYECANI BAŞLIYOR, GÖZLER TÜRKİYE’DE

MATCH4INDUSTRY ikili iş görüşmelerine katılmaya gelen 

TATARİSTAN CUMHURİYETİ CUMHURBAŞKANI 
RUSTAM MİNNİHANOV 
KOCAELİ SANAYİ ODASI’NIN KONUĞU OLDU

Buluş Sermayesi’nin öncüsü
Edward JUNG

TÜRKİYE 
EMEA BÖLGESİNİN İNOVASYON 
MERKEZİ OLACAK

SPK Başkanı 
Vahdettin ERTAŞ

1 KASIM SEÇİM SONUÇLARI 
PİYASALARA 
OLUMLU YANSIDI

Devlet Eski Bakanı 
Kürşad TÜZMEN

ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE
SİYASET TİCARETİN ÖNÜNE 
GEÇTİ

ETKİNLİK
KSO’NUN  DÜZENLEDİĞİ MATCH4IN-
DUSTRY İKİLİ İŞ GÖRÜŞMELERİNE 
İLGİ BÜYÜK OLDU

ARAŞTIRMA
KOCAELİ’DE EKİM  AYINDA 
KAPASİTE KULLANIMI YÜZDE 70,6 
OLARAK GERÇEKLEŞTİ

YATIRIM
KOCAELİ’NİN EN BÜYÜK YATIRIM PRO-
JESİNE ‘ÇOK GÜÇLÜ LAZER LABORATU-
VARI’ İLE TÜBİTAK İMZA ATACAK 




