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KSO Yönetim Kurulu Başkanı Ayhan 
Zeytinoğlu Türk ekonomisinin yeniden 
olumlu bir konjonktüre girdiğine dikkat 
çekerek fırsatların iyi değerlendirilme-
si gerektiğini söyledi. 

Büyüme, sanayi üretimi, kapasite 
kullanımı ve ihracat gibi temel göster-
gelerde olumlu sinyallerin geldiğine 
dikkat çeken Ayhan Zeytinoğlu, bu se-
vindirici işaretlerin özellikle baz etkisi 
nedeniyle abartılmaması gerektiğine 
de vurgu yaparak başta cari açık ol-
mak üzere risklerin yapısında da bir 
değişiklik olmadığını ifade etti. 

Türkiye ekonomisinde istenen sıç-
rama ve yapısal değişikliğin gerçek-
leşmesi için AB çıpasının önemine dik-
kat çeken Ayhan Zeytinoğlu reel sektör 
açısından  ekonomik gelişmeler kadar 
Türkiye’nin uluslararası ilişkilerinin de 
istikrarlı bir şekilde kontrol altında tu-
tulması gereken bir değişken olduğu-
nu söyledi. 

Ayhan Zeytinoğlu  makro ekonomik 
göstergelerdeki gelişmeleri de şu şe-
kilde değerlendirdi: 

KAPASİTE KULLANIMI
Mayıs ayı kapasite kullanım oranı 

yüzde 78,8 olarak gerçekleşti. Bir ön-
ceki yıldan 1,1 puan, bir önceki aydan + 
0,4 puan daha yüksek. 

Kapasite kullanım oranlarında dü-
zenli artış trendine girdik. Umarız bu 

eğilim devam eder ve 2016’nın etkile-
rinden arınırız. 

Canlanan iç ve dış talebin de etki-
siyle sanayi üretiminin artmaya de-
vam edeceğini ve yeni sete göre ka-
pasite kullanımı oranının da yüzde 
80’lerin üzerine çıkabileceğini tahmin 
ediyoruz.

Kocaeli sanayi kuruluşlarının ma-
yıs ayı kapasite kullanım oranı ise yüz-
de 71,6. Bir önceki yıldan 1,5 puan,   bir 
önceki aydan 0,2 puan fazla. 

Hem ilimiz hem de ülkemizdeki 
kapasite kullanım oranlarındaki artışı 
üretimde canlanma sinyali olarak de-
ğerlendiriyoruz.

-DIŞ TİCARET
İhracat mayıs ayında yüzde 9,3 

artışla 13,2 milyar dolar olarak ger-
çekleşti. Yıllık olarak sürekli artış eği-
liminde olan 12 aylık ihracatımız 147,7 
milyar dolar oldu.

AB’deki talep artışı, komşu ülkeler 
ile normalleşmeye başlayan ilişkiler 
ve yeni pazarlar ile döviz kurundaki 
gevşeme ihracatı desteklemiştir.Yakın 
coğrafyamızın ihracatımızdan aldığı 
payın giderek artması memnuniyet 
vericidir.

İthalat ise yüzde 21.4 artışla 20,9 
milyar dolar  olarak gerçekleşti. İhra-
cat artış hızımızın, ithalat artış hızının 
gerisinde kalmasından dolayı dış tica-

ret açığında büyüme gördük.
Mayıs ayında 7,6 milyar dolar olan 

dış ticaret açığımız yüzde 50 artarak 
dikkat çekici boyuta ulaştı. 

Doların gerilemesi ile ithalatımız 
arttı. Ayrıca ithalat artışında gecikti-
rilen siparişlerin etkisi olduğunu da 
düşünüyoruz. Bu trend yıl sonuna ka-
dar devam ederse, geçen yıl 56 milyar 
dolara inen dış ticaret açığı bu yıl 65 
milyar doları aşabilir.

Yüksek dış ticaret açığına bağlı ola-
rak da cari açığın artması, ülkemiz için 
sürdürülebilir bir durum ve yapı değil. 
Dış ticaret açığının dengelenmesi ge-
rektiğini düşünüyoruz.

İlimiz ihracatı ise yüzde 40 artışla  
1,9 milyar dolar olarak gerçekleşti. En 
fazla artış gösteren sektörler otomo-
tiv, kimya, demir çelik, iklimlendirme, 
makina ve tekstil, ithalat ise yüzde 
14.2 artışla 4,1 milyar dolar olarak ger-
çekleşti. 

-ENFLASYON
Mayıs ayında TÜFE aylık yüzde 

0,45 artışla yıllık yüzde 11,72 oldu. ÜFE 
ise aylık yüzde 0,52 artışla yıllık yüz-
de 15,26  oldu. Beklediğimiz gibi düşüş 
başladı.

Kurlardaki düşüş ile enflasyondaki 
gerilemenin önümüzdeki dönemde de 
devam edeceğini düşünüyoruz.

Enflasyondaki gerilemeye rağmen, 

Fırsatları iyi kullanmak zorundayız

KSO Yönetim Kurulu Başkanı  Ayhan Zeytinoğlu;

“Olumlu bir ekonomik konjonktür yakaladık” diyen 
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gıda enflasyonu baz etkisi nedeniyle 
yüzde 16,91 ile 2010 Ekim ayından bu 
yana en yüksek seviyeye çıktı. Mev-
simsel etki ile gıda fiyatlarında da ge-
rileme bekliyoruz.

-SANAYİ ÜRETİMİ 
Sanayi üretimi nisan ayında yüzde 

2.3 artışla yıllık yüzde 6,7  olarak ger-
çekleşti. Sanayi üretimi yılın ikinci çey-
reğine güçlü bir performansla başladı. 
Bu ivmelenmenin önümüzdeki ay da 
süreceğini tahmin ediyoruz. Bu, Türki-
ye ekonomisi açısından sevindirici bir 
gelişme. 

Kapasite kullanımı ile birlikte üre-
timin artması hem ihracatın, hem eko-
nomik büyümenin artması anlamına 
geliyor.

-BÜYÜME
“Birinci çeyrekte yüzde 5 ile bek-

lentilerin üzerinde büyüdük. Türkiye 
ekonomisi için memnuniyet verici bir 
büyüme oranını yakaladık. Moralleri 
düzeltti. Bu oran yılın devamı için de 
olumlu bir sinyal veriyor. Devlet ve 
hane halkı harcamaları oldukça güç-
lü. Birinci çeyrekte hükümetimizin 
uygulamaya aldığı geçici vergi kesin-
tileri, ek teşvikler, kredi garanti fonu 
gibi desteklerin büyümeye ciddi katkı 
verdiğini düşünüyoruz. Bu teşvikler iç 
talebi canlandırdı. Bunun neticesin-
de hanehalkı harcamaları yüzde 5,1 
ve devletin nihai tüketim harcamaları 
yüzde 9,4 arttı.

Türkiye ekonomisinin ilk çeyrekteki 
yüzde 5 büyümesine ihracat ciddi kat-
kı verdi. Geçen yılın aynı döneminde 
yüzde 1,4 artan mal ve hizmet ihracatı, 
bu çeyrek yüzde 10,6 arttı. Bu yılın ilk 
çeyreğinde ihracatın katkısı 2,2 puan 
oldu. Özel tüketim 3,1, kamu tüketimi 
1,3 ve yatırımlar 0,6 puan büyümeye 
katkı verdi. Kalıcı büyümenin özellikle 
ihracatçı ve katma değerli sektörlere 
yönelik yapılacak yatırımlarla müm-
kün olduğunu düşünüyoruz.”

-DÖVİZ KURLARI
TL, son birkaç haftada başta Dolar 

olmak üzere, yabancı paralara karşı 
değer kazanmaya başladı. 1,05’e ka-
dar inen euro/dolar paritesi tekrar 1,1 
seviyesine çıktı. İthalatımızın yüzde 
63’ünü ve ihracatımızın yüzde 54’ünü 
dolar ile yapıyoruz. Doların değer kay-
betmesi ithalatçılarımızın lehine, ihra-
catçılarımızın aleyhine. Diğer taraftan 
Euro’nun dolara karşı değer kazanma-
sı ihracatçılarımızın lehine.

Bu arada Orta Doğu’da Katar olayı 
ile yeni bir jeopolitik riskle karşı kar-
şıyız. Gerginliğin büyümesi, petrol fi-

yatlarını yukarılara getirebilir, önemli 
dengeleri bozabilir. Umarız ülkemiz bu 
olaylardan etkilenmez.

-500 BÜYÜK İŞLETME
2016 yılı Türkiye’nin En Büyük 500 

işletmesi içerisinde geçen yıl olduğu 
gibi 80 firmamız var. 

Bu yıl da ilk on firma içerisinde;
*Türkiye’nin en büyük firması  TÜP-

RAŞ, 
*İkinci büyük firması Ford Otomo-

tiv 
*8’inci büyük firması Hyundai As-

san Otomotiv San. ve Tic. A.Ş. yer aldı.
İstanbul Sanayi Odası’nın açıkladığı 

listede ise 32 firma görünüyor. Örne-
ğin; Ford Otosan. 2016 yılı listesinde, 
2015 yılı listesinde yer alan 6 adet fir-
mamız yer almıyor. Diğer taraftan 2016 
yılı listesine 4 yeni firmamız girdi:

*Gazi Metal Mamülleri San. ve Tic. 
A.Ş.

*Kordsa Teknik Tekstil A.Ş.
*Öz-Ka Lastik ve Kauçuk San. Tic. 

A.Ş.
*İsmini açıklamayan bir firmamız
İki firmamız ise geçen yıl ikinci 

500’den bu yıl ilk 500’e girerek lig at-
ladı. 500 Büyük işletme içerisinde yer 
alan 80 firmamızın 25’i Meclis ve Mes-
lek Komitemizde temsil edilmektedir. 
Listede yer alan tüm firmalarımızı kut-
luyoruz.

-UFUK TURU
Biri PwC, diğer Birleşmiş Milletler 

tarafından yayınlanan iki rapora de-
ğinmek istiyorum.

PwC’nin “2050’de Dünya” araştır-
masına göre;

*2016-2050 yılları arasında küre-
sel ekonomi yüzde 130 büyüyecek

*Türkiye 2050 yılına kadar yüz-
de 3’lük oranla Avrupa’nın en hızlı 
büyüyen ekonomisi olacak

*Küresel ekonominin yüz-
de 35’ini oluşturan E7 ülkeleri 
2050’de yüzde 50’sini oluşturacak. 
E7 ülkeleri: Çin, Hindistan, Brezil-
ya, Rusya, Endonezya, Meksika ve 
Türkiye’den oluşmaktadır.

*Türkiye 2050 yılında dünyanın 
en büyük 11. ekonomisi olabilir

Öne çıkan sonuçlar
*Çin, ABD’yi en büyük ekonomi 

olarak geride bıraktı ve 2030 yılından 
önce dünyanın en büyük ekonomisi 
olabilir.

*2050 yılına kadar Hindistan ABD’yi 
geride bırakarak 2. sıraya yükselebilir.

*Endonezya, Japonya ve Almanya 
gibi ülkeleri geride bırakarak 4. sıraya 
ilerleyebilir.

*2050 yılından önce dünyadaki en 
büyük yedi ekonomiden altısı, geliş-
mekte olan ekonomiler arasında yer 
alabilir.

*Ekonomik reformlarda ilerleme 
kaydedilmesi durumunda, Türkiye 
2030 yılından önce İtalya’yı geride bı-
rakabilir.

*Vietnam 2050 yılına en hızlı büyü-
yen ekonomi olarak, 20. sıraya yükse-
lebilir.

*Önemli yapısal reformları gerçek-
leştirdiği takdirde Türkiye’nin, 2030 
yılında SGP (Satın alma Gücü Paritesi) 
bazında dünyanın en büyük 12. eko-
nomisi, 2050 yılında ise 11. ekonomisi 
olması bekleniyor.

*Bu durumda Türkiye, 2050 yılında 
SGP bazında GSYİH büyüklüğü bakı-
mından E7 ülkeleri arasında 2. sıradaki 
yerini koruyabilir.

Bir ülkenin ekonomik 
gücü: 

*Yaratılan kat-
ma değere

*Teknoloj i 
kapasitesine,

* S e r m a y e 
stokuna,

*İşgücünün 
eğitim düzeyine 
bağlı. 
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Kocaeli Sanayi Odası (KSO) tarafından 23’üncüsü 
düzenlenen Şahabettin Bilgisu Çevre Ödülleri Töreni 

Başiskele Wellborn Luxury Hotel’de gerçekleşti. 
KSO Başkanı Ayhan Zeytinoğlu’nun ev sahipliğinde 
düzenlenen ödül törenine Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 
Müsteşarı Prof. Dr. Mustafa Öztürk, Vali Yardımcısı 
Osman Sarı, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Zekeriya 
Özak, Başiskele Kaymakamı Atilla Kantay, Gebze Teknik 
Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Haluk Görgün, KSO Meclis 
Başkanı Hasan Tahsin Tuğrul, KOTO Başkan Vekili Volkan 
Yılmaz, Kocaeli Baro Başkanı Av. Sertif Gökçe, MARKA 
Genel Sekreteri Mustafa Çöpoğlu ve çok sayıda davetli 
katılım sağladı.

- Ekonomide ve ekolojide denge; 
işin sırrı bu dengede
Törenin açılış konuşmasını yapan Kocaeli Sanayi Odası 

(KSO) Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, “Ödülümüzün 
adını taşıyan ve henüz çevrenin konuşulmadığı 

70’li yıllarda, çevre sorunlarının çözümü için 
yoğun çalışmaları olan kurucumuz merhum 

Şahabettin Bilgisu’yu, bugünü vesile 
ederek buradan tekrar saygıyla ve 

rahmetle anıyorum. Şahabettin 
Bilgisu’nun; “Ekonomi’de ve 

Ekoloji’de denge; işin sırrı 
bu dengede” sözünü 

hiç unutmadık ve bugün bile kullanıyoruz.” dedi.

- Kocaeli Türkiye ekonomisini sırtlıyor
Bir sanayi kenti olan Kocaeli’nin sanayileşme 

sürecinin 1960-1975 yılları arasında başladığını ifade 
eden Zeytinoğlu şöyle devam etti: “Kocaeli, Türkiye’nin 8 
inci ili. Türkiye imalat sanayine yüzde 13 katkı veriyoruz. 
Otomotiv üretiminin yüzde 38’ini, kimya üretiminin yüzde 
yüzde 27’sini, metal üretiminin yüzde 20’sini karşılıyoruz. 
274’ü yabancı sermayeli olmak üzere 2 bin 500 firma 
faaliyet gösteriyor. İSO ilk 500 listesinde 80 işletmemiz 
var. 59 milyar dolarlık dış ticaret hacmine sahibiz. 35 
limanımızda 65 milyon ton yük elleçleniyor. İstanbul’dan 
sonra toplanan vergilerin yüzde 12,7’sini biz karşılıyoruz. 
72 ilin toplamı kadar vergi ödüyoruz. Özetle şehrimiz 
Türkiye ekonomisini sırtlıyor.”

- Firmalarımızın çevreye milyar 
dolarlık yatırımları var
Kocaeli’de 14 OSB ve 2 serbest bölge bulunduğunu 

dile getiren Ayhan Zeytinoğlu, “Kentimiz disiplinli sanayi 
gelişiminin en iyi örneklerinden biridir. Firmalarımızın 
çevreye yönelik milyar dolarlık yatırımları var. Vilayetimizin 
ve Büyükşehir Belediyemizin de çevre ile ilgili altyapı 
yatırımları Türkiye’ye örnek olacak seviyededir. 

Baca Gazı İzleme Sistemi Projesi Türkiye’de ilk defa 
ilimizde uygulanmaya başladı. Araç takip sistemi ile 
tehlikeli atık taşıma lisanslı araçların 24 saat online 
izlenmesi projesi yine ilimizde başladı. Büyükşehir’e 
ait hava uçağı ile Körfez’de olan kirlilik takip ediliyor. 
Akrilatlar ve diğer koku yapıcı kimyasallarda ilk 
defa ilimizde kara tankeri dolum ve boşaltım 
işlemleri kapalı sistemde yapılmaya başlandı.” 
diye konuştu.

- Sadece sanayici suçlanıyor
Başkan Ayhan Zeytinoğlu, “Resmi 

beyanlarda en çok tehlikeli atık 
beyanının yapıldığı il Kocaeli 
oldu. 2014-2015 yılı Kocaeli 
Kış Sezonu Raporu, 

“23. 
Şahabettin 

Bilgisu Çevre Ödülleri” 
sahiplerini buldu

[çevre ►
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hava kirliliğinin kış aylarında hissedilmesi sebebiyle 
ilimizdeki kirliliğin ısınmadan kaynaklandığını gösteriyor. 
Fakat sadece sanayicilerimiz suçlanıyor.” dedi.

- Bu yıl 26 firma başvuru yaptı
KSO’nun çevre konusundaki eğitim organizasyonları, 

projeleri ve KSO Çevre İhtisas Komisyonu hakkında 
bilgi paylaşan Ayhan Zeytinoğlu, “Şahabettin Bilgisu 
Çevre Ödülleri organizasyonumuz da diğer çalışmamız. 
Çevreye olan duyarlılığımızın bir göstergesi olduğunu 
düşündüğümüz Şahabettin Bilgisu Çevre Ödüllerimizi 
1995 yılından beri vermeye devam ediyoruz. Bu yıl ödül 
organizasyonuna katılan firma sayısı 26 ile rekor kırdı. 
Bu firmaların 10 tanesi İstanbul, Sakarya, Yalova, Bursa, 
Tekirdağ, Eskişehir, Manisa ve Batman illerindendir. 
Ödül organizasyonuna başladığımız ilk yıllarda seçim 
yaparken firmaların mevzuatsal şartları yerine 
getirmesini yeterli buluyorduk. Fakat 2013 yılından beri 
zorunlulukların ötesinde çevre konusunda yapılan iyi 
uygulama örneklerini göz önünde bulunduruyoruz. Bu 
sene organizasyonumuza başvuran 26 işletmemizin 
en iyilerini seçmekte gerçekten çok zorlandık. Bu ödül 
organizasyonun çevresel farkındalıkların artmasına ve 
bilinç seviyesinin yükselmesine de hizmet ediyor olması 
gurur verici. Ziyaretlerde, firmalarımızın mevzuatsal 
zorunlulukların ötesinde çevre konusunda çok fazla 
çalışma ve yatırım yaptıkları ve firmalarımızda birçok iyi 
uygulama örnekleri bulunduğu tespit edildi.” dedi.

Zeytinoğlu konuşmasını Jüri üyelerine, Kocaeli 
Büyükşehir Belediyesine ve İZAYDAŞ’a ödül 
organizasyonuna desteklerinden dolayı teşekkür ederek 
tamamladı.

- Zekeriya Özak: Arıtma oranı yüzde 98’e
Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Zekeriya 

Özak, “Ülkemiz ve şehrimiz için sanayileşme olmazsa 

olmazlarımızdandır. Sanayileşme aynı zamanda 

çevreyle uyumlu olmak zorundadır. Sanayileşme gelecek 
nesillerimize yük olmamalıdır. Kocaelimiz, Türkiye’nin 
en büyük sanayi kuruluşlarını içinde barındırmaktadır. 
Bunca sanayi kuruluşuna rağmen çevre kirliliği eskiye 
göre azalmıştır. Türkiye’nin ve Avrupa’nın en büyük 
arıtma tesislerinden birine sahibiz. Göreve geldiğimizde 
Körfez’deki arıtma oranı yüzde 20 iken şimdi yüzde 98’e 
ulaşmıştır. En büyük amacımız, bugünkü ve gelecek 
kuşaklarımızın daha sağlıklı daha temiz bir ülkede 
yaşamasıdır” ifadelerine yer verdi. 

Ardından Vali Yardımcısı Osman Sarı ise, çevreye 
duyarlı olan sanayicilere teşekkür etti.

- Dr. Mustafa Öztürk: Temiz hava solumak
 herkesin hakkı
Törende son konuşmayı gerçekleştiren Çevre ve 

Şehircilik Bakanlığı Müsteşarı Prof. Dr. Mustafa Öztürk, 
“Kaynakları birleştirirsek su ve hammadde kullanımını 

da minimize edebiliriz. Sıfır atık hedefi önceliklerimiz 
arasında. Bakanlık olarak biz de ISO 14064 belgesini almak 
için çalışmalar yaptık. Enerji yoğun sanayiden enerji alt 
yoğun sanayiye geçmek için özellikle evlerde iş yerlerinde 
ısı pompalarının yaygınlaştırılması için Bakanlık olarak 
yoğun çalışmaktayız” şeklinde konuştu.

Öztürk devamında “Türkiye’de bir çevre sanayi sektörü, 
bir atık sanayi sektörü doğurmamız lazım. Kocaeli gibi 
yerlerde bu sektörlerin oluşturulması mümkündür. Bazı 
tehlikeli atıklar var ki bu atıkları yakamazsın, gömemezsin. 
Bunlar için özel işlem uygulamak gerekir. Temiz hava 
solumak herkesin hakkıdır. Ne tür bir hava soluduğumuzu 
bilmek de hakkımızdır” diyerek konuşmasını tamamladı.
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Jüri Komisyonu Sözcüsü ve İZAYDAŞ Genel Müdü-
rü Muhammet Saraç tarafından ‘Büyük Ölçekli İşletme 

Kategorisi’nde ödül alan 5 firma gerekçeleri ile birlikte 
açıklandı. 

5 dalda ödül verildi

Büyük Ölçekli İşletme Kategorisi Kimya Sektörü Çevre 
Ödülü’nü almaya hak kazanan Procter&Gamble Tüke-
tim Malları San. A.Ş. İş Güvenliği ve Çevre Departmanı 

Müdürü İpek Ergenç, ödülünü KSO Meclis Başkanı 
Hasan Tahsin Tuğrul’dan aldı.

Büyük İşletme Kategorisi Ağaç ve Ağaç Ürünleri 
Sektörü Çevre Ödülü’nü almaya hak kazanan Yıldız 

Entegre Ağaç San. ve Tic. A.Ş. Manisa Fabrikası Yöne-
tim Kurulu Genel Sekreteri İlkay Ünal’a ödülünü KSO 

Başkanı Ayhan Zeytinoğlu takdim etti.

[çevre ►
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Büyük İşletme Kategorisi Metal Sektörü Çevre 
Ödülü’nü almaya hak kazanan Gazi Metal Mamulleri 
San. ve Tic. A.Ş. Sakarya Fabrikası Teknik Direktörü 

Tercan Açıkgöz, ödülünü Büyükşehir Belediyesi Baş-
kan Vekili Zekeriya Özak’tan aldı.

Büyük İşletme Kategorisi Otomotiv ve Yan Sanayi 
Sektörü Çevre Ödülü’nü almaya hak kazanan Ford 
Otomotiv San A.Ş. Kocaeli Fabrikası, Kocaeli Fabri-

kaları ve Yeni Projeler Genel Müdür Yardımcısı Cemil 
Cem Temel’e, ödülünü Vali Yardımcısı Osman Sarı 

takdim etti.

Büyük İşletme Kategorisi Karma Sektör Çevre 
Ödülü’nü almaya hak kazanan Nuh Çimento San. A.Ş. 
CEO’su Gökhan Bozkurt’a, ödülünü Çevre ve Şehircilik 

Bakanlığı Müsteşarı Prof. Dr. Mustafa Öztürk 
takdim etti.
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Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, 5 Ha-
ziran Dünya Çevre Günü dolayısıyla yayımladığı 
mesajında, çevre ve insanın, bir bütünün parçaları 

olduğunu belirtti.
Çevrenin korunması ve geliştirilmesinin insan hayatına 

olumlu katkılar sağladığını vurgulayan Özhaseki, çevrenin 
zarar görmesinin de felaketlere yol açabildiğini ifade etti.

Özellikle teknolojik gelişmelerle oluşan çevre kirliliğinin 
herkese sorumluluk yüklediğine değinen Özhaseki, çevreyle 
ilgili konuların devletlerin karar alma süreçlerini doğrudan 
etkilediğini bildirdi.

Çevrenin korunmasıyla ilgili ulusal ve uluslararası dü-
zeyde birçok toplantı yapıldığını ve protokoller oluşturuldu-
ğunu belirten Özhaseki, bakanlık olarak “çevre hassasiyeti 
oluşturma” şiarıyla düzenlenen tüm etkinliklere katkı sun-
duklarını kaydetti.

- En güzel miras, yaşanabilir bir dünyadır
Bakan Özhaseki, mesajında şu ifadelere yer verdi:
“Çevre ve insan ilişkisinin ideal hali, arı ve çiçek arasındaki 

ilişki gibi olmalıdır. Arılar çiçekleri dolaşır, polen toplarlar an-
cak bundan hiçbir çiçek zarar görmez. Çevreye dair insanoğ-
lunun yaklaşımı da zarar vermeden faydalanmak şeklinde 
olmalıdır. Medeniyetimiz, çevreyi gelecek nesillerin emaneti 
olarak kabul eder. Bu yüzden çevre hassasiyeti taşımayı ve 
çevre kirliliğiyle mücadeleyi asli bir vazife olarak görüyoruz. 
Çünkü bırakabileceğimiz en güzel miras, yaşanabilir bir dün-
yadır. Bu vesileyle 1972 yılında Birleşmiş Milletler tarafından 
ilan edilen Dünya Çevre Günü’nü kutluyor, çevremiz ve dün-
yamız adına hayırlar getirmesini temenni ediyorum.”

- Dünyada en çok işlenen konuların başında 
çevre günü geliyor

Dünya Çevre Günü’nün diğer güzel günler gibi 365 günü-
müze yaygınlaşması gerektiğini kaydeden Bakan Özhaseki, 
“Dünyada en çok işlenen konuların başında çevre günü ge-
liyor. İnsanlar büyük hassasiyet gösteriyorlar. Çevre konu-
sunda 12 büyük toplantı var. Ülkelerde sempozyumlarla, top-
lantılarla dikkat çekici bir takım eylemlerle çevreyi devamlı 
gündemde tutuyorlar. Doğru da bir eylem. 100 yıl öncesine 
kadar az üretip az tüketiyorduk. Dışarı attığımız atıklar da 
azdı. Sanayi devrimi ile birlikte insanların şehirlerde kalaba-
lık ortamlar oluşturarak yaşamlarını devam ettirmeleri, çok 
üretimin başlaması ve çok üretimin çok tüketimi tetiklemesi 
dışarı attığımız atıkların devasa yığınlar oluşturması; prob-
lemlerle yavaş yavaş bizi karşı karşıya getirdi. Sanayi devri-
mi ile birlikte mertlik bozuldu” ifadelerini kullandı.

- Çevre emanet, emanete ihanet olmaz
Çevre sorunları daha büyük sıkıntılar olarak karşımıza 

çıkacak. 3 tespit çok önemli birisi şu son yüzyıl içinde yüzey 
sıcaklığı 1 derece arttı, ikinci tespit denizlerin suyu 19 santi-
metre kadar arttı. Üçüncü tespit karbondioksit salınımında 
da yüzde 40’lara varan bir artış var. Toprak, su, hava, ener-
ji bunları eğer tahrip ederseniz, bozarsanız hayat çekilmez 
hale geliyor. 2000’li yılların başından itibaren bütün anlaş-
malara tarafız. Birçok yabancı dile baktım ‘emanet’ sözcüğü 
karşılığını bulamadım. Çevre emanet, emanete ihanet olmaz. 
Çevre dengesi ile yatırım dengesini bir arada götürebilmek 
çok da kolay bir iş değil. Çevre ile yatırım dengesi arı ile çiçek 
dengesi gibidir. Arı polenler toplar sonra da onu bal haline 
ve insanların faydasına sunarsa yatırım dengesinde de mut-
laka bizim bu işi aynı anlamda görmemiz gerekiyor. Türkiye 
dünyayı kirleten ülkeler içinde sonda yer alıyor” dedi.

- Mavi bayraklı plaj sayısında dünya ikincisiyiz
Mavi bayraklı plaj sayısında dünya ikincisi olduğumuzu 

hatırlatan Bakan Özhaseki, “Türkiye olarak dışarıyı kirleten 
unsurları düşündüğümüz zaman evlerimizden attığımız kirli 
sular. Atık suları arıtıp tabiata veriyoruz. Bine yakın tesisle 
yapıyoruz. Katı atıklar var, zamanla dağların patlamaların 
oluştuğu atıkları topluyoruz, ayrıştırıyoruz, arta kalanı gübre 
haline getirip yine kullanıyoruz. Gemilerden dışarıya atılan 
atıklar 269 tane limanda atık alım tesisleri kurduk. Artık de-
nizi kirletmiyorlar. Bir başka konu mavi bayraklı plaj sayımız 
444’e çıktı. Mavi bayraklı plaj sayısında dünya ikincisiyiz. 250 
yakın yerde dışardaki havayı kontrol eden istasyonlarımız 
var 24 saat online takip ediyoruz. Ozon tabakasını koruma 
onur ödülü madalyasını 2012, 2014’te Türkiye aldı. Yaptıkla-
rımızı önemseyelim. Ülke olarak üzerimize düşeni yapıyoruz. 
Her halükarda çevreyi tahrip edenlere karşı çıkmaya devam 
edeceğiz” diye konuştu.

Bakan Mehmet Özhaseki: Teknolojik 

gelişmelerle oluşan çevre kirliliği 

herkese sorumluluk yüklüyor
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Hayata dair olmayan, hiç bir sanayi ya da ticari faali-
yetten söz edebilmek mümkün mü? Üretim ve hizmete 
dayalı her ekonomik faaliyetin ortak paydası, hayata de-
ğer katmak olduğuna göre, hayatın sürdürülebilirliğini 
gözetmek, her işletmenin temel sorumluluğu olmalı. Yük-
sek karbon salınımı ya da daha popüler söyleyişle küre-
sel ısınma tehdidi ile karşı karşıya bulunan yerküremizi 
gelecek kuşaklara devredebilmek için, birey ve en küçük 
işletmeden, global şirketler ve devletlere kadar, her bo-
yutta sorumluluk taşıyoruz. Gelinen nokta, insanoğlu için 
artık dar anlamıyla sadece bir çevre kirliliği meselesi değil, 
aslında bir var olma mücadelesi…

Dünyanın koruma çeperini gün geçtikçe tahrip eden 
sera etkisine karşı, hayatın devamlılığını sağlamak üzere, 
global, bölgesel ya da yerel projeler üretilerek, bilimsel ve 
teknolojik önlemler alınmakla birlikte, aslında toplam et-
kiyi sağlayacak olan mikro duyarlılıklardır. Daha basit bir 
ifadeyle, artık herkesin üzerine düşeni yapma bilinciyle 
hareket etmesinden söz ediyor olmalıyız. Faaliyetin ya da 
ürün ve hizmetin türü ne olursa olsun, artık çevre maliye-
tini hesap ederek, bu tahribata olan katkımızı hesaplamak, 
yani karbon ayak izi-
mizi küçültmek zo-
rundayız. 

Üç kuşaktır, üret-
tiğimiz tüm yapı pro-
jelerini, bir yaşam 
alanı olarak tasarla-
ma bilinciyle hare-
ket eden Pekdemir 
İnşaat olarak, son 
projemizde de çev-
re duyarlılığımızın 
güzel bir örneğini 
sergilediğimize ina-
nıyoruz. Nisan ayının 
sonunda lansman ve 
satışına başladığı-

mız Çayırköy’deki 280 konutluk Semt Kocaeli’yi tasarlar-
ken, önceliği doğaya verdik. 

Ulusal Mimarlık Ödülü sahibi mimarımız Cem Sorguç 
ile birlikte, 34.000 metrekarelik proje alanımızda, blokla-
rın yerleşimini, anıt değeri kazanmış 50 yaşın üzerindeki 
meşe ağaçlarını yerlerinde koruyacak biçimde tasarladık. 
Mimarımız ile birlikte, orada yaşayacak olanların doğa ile 
komşuluk edebilecekleri ve zamanla adeta bulunduğu do-
ğanın bir parçası haline gelecek bir proje hayal ettik. Genç 
ağaçları ise, özenle projenin uygun bölümlerine taşıdık. 
Her bloğun giriş dublekslerine, özel peyzajlı bahçeler, si-
tenin ortak bölgelerine, gölgesinde çocukların oynayaca-
ğı, komşuların sohbet edecekleri, yeşil alanlar tasarladık. 
Böylece, projemizi bulunduğu doğayla bütünleştirdik. Bu, 
konuttaki “yeni lüks” anlayışımızın doğal bir yansımasıy-
dı…

Semt Kocaeli 2019 Mart ayında tamamlanıp, insan-
lar konutlarına taşınmaya başladıklarında, hayattaki en 
önemli lüksün, doğanın kucağında yaşamak olduğunu ta-
dacaklar. Ve biz, bir kez daha, en doğru adımı atmış olma-
nın, gururunu, huzur ve mutluluğunu yaşayacağız.

Mert Pekdemir: Hayata değer üretmek, 
doğanın değerini bilmekten geçiyor…

 İzmit Körfezi yapılan aralıksız denetim ve temizleme 
çalışmaları sayesinde önce kötü kokusundan arındı. Ardın-
dan denizdeki canlı sayısında büyük artı yaşandı. 

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, İzmit Körfezi’nin temiz-
lenmesi için yaptığı çalışmaların meyvesi olarak 2012 yılın-
da Karamürsel Altınkemer Halk Plajı ile ilk mavi bayrağını 
aldı. 2013 yılında ikinci mavi bayrağını da Kandıra Cebeci 
Halk Plajı ile alan Büyükşehir Belediyesi, 2015’te de bu iki 
mavi bayrağı korudu. 

2016 yılında ise Mavi Bayrak Jürisi tarafından Kandıra 
Kerpe Plajı da mavi bayrağa layık görüldü. Son olarak Ulus-
lararası Mavi Bayrak Jürisi, 2017 yılı Mavi Bayrak ödüllerini 

açıkladı. Ön Jüri (teknik) ve Ulusal Jüri’den sonra Uluslara-
rası Mavi Bayrak Jürisi tarafından yapılan değerlendirme 
sonucunda Bağırganlı Halk Plajı’na da mavi bayrak verildi.

- Atıklar artıma tesislerine
Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaos-

manoğlu, “Çevreye gösterdiğimiz hassasiyet sayesinde, 
artık İzmit Körfez’i bile denize girilebilir olundu. Deniz uçağı, 
deniz temizleme araçlarının yanı sıra, Körfez’e akan atık-
suların yüzde 100’nü arıtılarak denize ulaştırmayı başardık. 
İzmit Körfez’i 40 yıl önceki temizliğine ve güzelliğine tekrar 
kavuştu. Arıtma tesisleri ile yeni bir rekora imza attık” dedi. 

Kocaeli’de 1 plaj daha mavi bayrak aldı



10 Kocaeli Odavizyon

90 yıllık deneyimi ile sektörün önemli ailelerinden 
biri olan Gazioğlu Ailesi’nin şirketi Gazi Metal, 
sektöre 1927 yılında çelik ithalatı ile girdi. 60’lı 

ve 80’li yıllarda galvanizli sac üreticiliği de yapan aile; 
1987’den bu yana demir çelik ithalatı, ticareti ve çelik ser-
vis merkezi ile Gebze’de ‘Gazi Metal’ adı ile yoluna devam 
etmektedir. Şirketin Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı 
Mehmet Gazioğlu başarı hikayelerini ve çevre politikala-
rını şu şekilde özetliyor:

“2008 yılında soğuk sac üretimine girme kararı aldık ve 
bu amaç doğrultusunda çalışmalara başladık. 2011 yılın-
da, Karasu / Sakarya’ da, Soğuk Haddehane Tesislerinin 
temeli atıldı, SMS/Almanya ve EBNER/Avusturya firmala-
rından temin edilen ve son teknoloji ile donatılmış sistem 
ve ekipmanlardan meydana gelen ana üretim tesisleri ile 
2014 yılı 3. çeyreğinde üretim faaliyetlerine başladı. Soğuk 
haddehane Tesislerinin yıllık kapasitesi 750 bin tondur. 
Ağırlıklı olarak soğuk haddelenmiş sac üretilen tesislerde; 
asitlenmiş sıcak ara mamul de müşteri istekleri doğrultu-
sunda üretilmektedir.  

Yıllık üretimimiz 2016’da 290 bin ton  iken 2017’nin ilk 
5 ayında 150 bin tona ulaşıldı. Geçen yıl başlayan ihracat 
hamlemizde bu yılın ilk 5 ayında 50 bin tona ulaşıldı. Bu-
güne kadar 20 civarında ülkeye ihracat gerçekleştirildi. 
Amerika Birleşik Devletleri, Almanya, Brezilya, Yunanis-
tan, Japonya, Gürcistan, Azerbaycan, Tunus, Lübnan Uru-
guay bunlardan bazılarıdır. Ağırlıklı olarak çeşitli kaliteler-
de soğuk sac ihracatı yapıyoruz.

2016 yılının 125 milyon 100 bin dolarlık ciro değerine 
karşılık 2017 yılı ilk 5 ayında ulaşılan ciro değeri 81 milyon 
880 bin dolardır. 

- Çevre, firmamız için en öncelikli konudur
Üretim sürecinden kaynaklanan çevre etkilerinin mini-

muma indirilmesi için tedbirlerin hayata geçirilmesi, do-
ğal kaynaklar ve enerji kaynaklarının etkin kullanılması 
ve atıkların öncelikle azaltılması, mümkünse kaynağında 

yok edilmesi ve uygun yöntemler ile geri dönüşümü veya 
bertarafı hususunda gerekli çalışmaların yapılması firma-
mızın öncelikleri arasındadır. 

Bunun yanında işletme içerisinde güçlü iletişim ve eği-
tim ile tüm çalışanlarımızın katılımını sağlayarak; çevre 
performansımızı sürekli iyileştirerek doğal kaynakları et-
kin kullanmak,  çevreye olumsuz etki eden atıkları kayna-
ğında yok etmek ya da en aza indirecek önlemleri almak 
en üst yöneticiden en alt çalışana kadar bütün çalışanları-

mızın temel görevidir.
Doğal kaynakları etkin kullanma adına fab-

rikamızın 50 bin m2 kapalı alanın çatısından 
toplanan yağmur suyu bir depoda toplanarak 
su tesislerine gönderilmekte ve burada arıtıl-
dıktan sonra endüstriyel amaçlı üretimde kul-
lanılmaktadır. Kapalı alanlarımız gün ışığından 
maksimum verimlilikte faydalanmaya uygun 
olarak tasarımlanmıştır. Bu sayede ilgili yö-
netmelikte olması gereken aydınlatma değeri 
500 lux iken ulaşılan değer 3 bin 500 lux  ola-
rak ölçülmüştür.

Tesislerin tamamının tasarımı maksimum 
enerji verimliliğine göre yapılmış olup ekip-
manlar da buna göre seçilmiştir.  

Tesisimiz level 2 seviyesinde otomasyon 
ile işletilmekte, insan kaynağı ve madde-mal-
zeme kullanımında maksimum verimlilik pren-
sibi ile çalışılmaktadır. 

Enerjiyi etkin kullanma adına bünyemizde 
bulunan enerji yönetim birimi tarafından sürekli incele-
meler yapılarak enerji verimliliğini arttırmak için gerekli 
çalışmalar yapılmaktadır. Buhar kazanlarında atık ısının 
maksimum kullanımı için atık baca ısısından ekonomizer 
ile besi suyu sıcaklığı arttırılarak yakıt tasarrufu yapıl-
maktadır.

Kompresörler üzerinde bulunan ısı geri kazanım ünite-
leri ile hem buhar kazanını besleyen proses suyunun ısıtıl-
ması hem de kompresörün soğutulması sağlanmaktadır.

Tesislerdeki büyük güçlü motorlara frekans konvertö-
rü takılarak sabit devirle çalışan motorlara göre daha az 
enerji tüketimi sağlanmıştır. Rejeneratif sürücü sistem-
lerinin kullanıldığı tavan vinçlerinde enerji geri beslemesi 
sayesinde ciddi anlamda enerji geri kazanımı sağlanmak-
tadır. Bu şekilde vinçlerin elektrik enerjisi tüketimlerinde 
yüzde 30’lara varan enerji tasarrufu sağlanmıştır. 

ISO 50001 Enerji Yönetim Standardı belgesi için baş-
vuru yapılmış olup,  belgelendirme ile ilgili süreç devam 
etmektedir. 

Fabrikamızda atık geri kazanımı da yapılmaktadır. Üre-
tim sonucu oluşan kirli asit Asit Rejenerasyon prosesimiz-
de geri kazanılmaktadır. Özet olurak; Asitleme Hattında 
kullanılan asit zamanla doymuş hale gelerek temizleme 
özelliğini kaybeder. Normalde atılması gereken bu kirli 
asit, Asit Rejenerasyon Tesisinde işlenerek içerisinde-
ki demir, demir oksit formunda alınır. Böylece demirden 
arındırılan asit tekrar kullanılmak üzere hatta geri gön-
derilir. Bu proses sonucunda; 300.000 ton/yıl üretim için 

Emek yoğun Gazi Metal, çevreye 
duyarlılığı en ön planda tutuyor

Mehmet Gazioğlu

[çevre ►
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15000 m3 rejenere edilmiş asit geri kazanılmaktadır. 
Tesislerimizde uyguladığımız Çevre yönetim siste-

mi (TS EN ISO 14001) gereği atık azaltımı konusunda her 
yıl yeni hedefler belirlenmektedir. Bu hedeflere ulaşmak 
için tesislerde çalışan tüm personele her yıl atık yönetimi 
konusunda eğitim verilmektedir. Ayrıca iş başı yapan her 
personelimize de çevre oryantasyon eğitimi verilmekte-
dir. 

Atık su arıtma tesisinde hem fiziksel,  hem kimyasal 
hem de biyolojik arıtma yapılmaktadır. Ayrıca atık su arıt-
ma tesisinden günlük numuneler alınıp laboratuvarımız-
da analiz edilerek değerler kontrol altında tutulmakta ve 
yönetmelikte belirtilmiş olan standartlarına uygun olarak 
alıcı ortama deşarj edilmektedir. 

Tesis genelindeki emisyon kaynaklarının tamamında 
filtreleme sistemi mevcut olup, oluşan gazlar atmosfere 
verilmeden önce filtrelerden geçirilerek arıtılmaktadır. 
Toz toplama ünitemizde, Asitleme hattında tesis içinde 
çıkan tozlar emilerek filtreleme sisteminde tutulmaktadır. 
Asitleme ve Asit Rejenerasyon prosesi bacalarında; tesis-
lerin faaliyetleri sonucu oluşan zararlı gazları ve kokuları 
gidermek için gaz arıtma sistemleri bulunmaktadır. Hadde 
ve Temper hadde prosesinde oluşan gazlar ise bacaların-
da bulunan kaset tipi fitrelerden geçtikten sonra atmosfe-
re verilmektedir. Tesis bacalarında bulunan filtreler saye-
sinde baca gazı salınımında yönetmelik sınır değerlerinin 
100 kat aşağısında salınım yapılmaktadır.

- Çeliğin kendisi rutin olarak 
dönüştürülebilmektedir
Gelişen teknolojiyle beraber çelik üretimi artık, otomas-

yon bağlantılı imalatın öncülüğünde bir ileri teknoloji sana-
yii konumundadır. Geleneksel, büyük hacimli, emek yoğun 
çelik fabrikaları artık çok daha etkin, çevreye duyarlı, iş sağ-
lığı ve işçi güvenliği ön planda tutarak çalışmaktadır. Yeni, 
daha hafif çeliğin daha etkin üretimi, her nihai ürün için ihti-
yaç duyulan ham çelik miktarının çok daha az olması ve do-
ğal kaynakların ve enerji kaynakları kullanımının azalması 
anlamına gelmektedir.

1970’li yıllarda bir ton çeliğin yaklaşık yarısı katı atık ola-
rak kalırken bugün bu oran %4’e gerilemiştir. Çeliğin kendisi 
rutin olarak dönüştürülebilmektedir. Bugün, 300 milyon to-
nun üzerindeki hurda çelik (üretimin yüzde 40’ı) yeni çelik 
ürünlerinin üretiminde kullanılabilmektedir.

- 2015 sektör açısından olumlu geçecek
Geçtiğimiz yılın ilk beş aylık (Ocak-Mayıs) dönemi ile 

2017 yılının aynı dönemi karşılaştırıldığında, toplam sevki-
yat 104.5 bin tondan 129 bin tona yükselerek yaklaşık yüzde 
23,3 oranında artmıştır. Yılın geri kalan bölümünde sevki-
yat performansımızın giderek artarak 300 bin tonu geçmesi 
öngörülmektedir. Bununla birlikte, satış gelirlerimizde söz 
konusu dönemde daha yüksek yüzde 61,7 oranında bir artış 
gerçekleşmiştir. Öte yandan, ticari faaliyetlerine başlayalı 2 
yıl gibi kısa bir süre olmasına rağmen, Gazi Metal AŞ. bu yıl 
Türkiye’nin 500 büyük sanayi kuruluşu listesine 348.sıra-
dan girmeyi başarmıştır. Nisan ayının sonuna kadar yurti-
çinde yaşanan siyasi ve ekonomik belirsizlikler nedeniyle iç 
talebin sürekli ertelenmesi firmamızı ihracata yöneltmiştir. 
İlk beş ayda yurt dışından aldığımız sipariş 60 bin ton oldu. 
Halen bunun 40 bin tonu sevk edilmiştir.

Siyasi ve ekonomik belirsizlik ortadan kalktığı için ve 
Amerikan pazarı Türk demir çelik üreticileri için olumlu ol-
duğundan tüm sektör için 2017 yılı başarılı bir yıl olarak ge-
çecektir. Beklentimiz bu yöndedir.

Kocaeli Uluslararası Fuar Merkezi’nde yapılan Dünya 
Çevre Günü etkinlikleri renkli görüntülere sahne oldu.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve 
Kontrol Dairesi Başkanlığı tarafından Dünya Çevre 
Günü dolayısıyla program düzenledi. Uluslararası Fuar 
Merkezi’nde gerçekleştirilen “Dünya Çevre Günü” etkin-
likleri renkli görüntülere sahne olurken en fazla atık pil 
toplayan okullara ödüller verildi. Etkinliğe Kocaeli Vali 
Yardımcısı Osman Sarı, Kocaeli Büyükşehir Belediye 
Başkan Vekili Zekeriya Özak, Çevre ve Şehircilik İl Müdü-
rü Mehmet Ersan Aytaç, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi 
Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanı Necmi Kahra-
man, kurum müdürleri, veliler ve öğrenciler katıldı. Halk 
oyunları gösterisinin ardından Karamürsel Masal Dün-

yam Kreşi öğrencilerinin atık malzemelerden oluşan giy-
si defilesi programa renk kattı. 

Dünya Çevre Günü nedeniyle yıl içerisinde en çok atık 
pil toplayan İlçe Belediyelerine plaket verilirken, okullara 
da ödülleri verildi. Çevre sektöründe faaliyet gösteren 30 
firmanın katıldığı programda, halk oyunlarının ardından 
İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü çok sesli çocuk korusu ve 
etkinliğe katılan öğrencilere bisiklet dağıtımı ile program 
son buldu. Öğrencilere ayrıca çevre bilincinin arttırılma-
sına yönelik materyaller dağıtıldı. 

‘Dünya Çevre Günü’ 
Kocaeli’de kutlandı
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Procter&Gamble (P&G) olarak, dünyada 180 yıldır, 
Türkiye’de ise 30 yıldır yaşamları iyileştirebilmek 
için çalışıyoruz. Gillette, Fairy, Orkid, Ariel, İpana, 

Prima gibi lider markaları bünyesinde barındıran bir şirket 
olarak, dünyada her yıl yenilikçi ürünlerimizle 5 milyardan 
fazla kişiye ulaşıyoruz. 

P&G olarak, Türkiye’deki faaliyetlerimize 1987 yılın-
da başladık. Hali hazırda iki ayrı lokasyonda bulunan üç 
üretim tesisimizle 700’den fazla kişiye istihdam sağlı-
yoruz.  Türkiye’de satılan ürünlerimizin yüzde 60’ını yine 
Türkiye’de üretirken, aynı zamanda P&G Türkiye olarak 
gerçekleştirdiğimiz üretimin yüzde 20’sini de Kafkasya, 
Orta Asya, Ortadoğu ve Balkanlardaki 10’dan fazla ülke-
ye ihraç ediyoruz. Gebze fabrikamızda üretilen Prima ve 
Orkid markalarımızla son dokuz yıldır kağıt kategorisinde 
ihracat şampiyonları arasında anılmaktan gurur duyuyo-
ruz.  

Şu anda Türkiye’de Alo, Ariel, Braun, Fairy, Febreze, 
Gillette, Head & Shoulders, İpana, Olay, Oral-B, Orkid, 
Pantene, Prima, Rejoice, Tampax ve Venus olmak üzere 
toplam 16 lider markamız bulunuyor. Bugün Türkiye’de 
her 10 evden 9’unda en az bir P&G ürünü kullanılıyor. Her 
yıl Türkiye’de yaklaşık 2 milyon bebek Prima ile büyürken; 
Orkid, 8 milyondan fazla kadının hayatını kolaylaştırıyor. 
Kişisel bakım ve temizlik alanlarındaki diğer P&G marka-

ları da milyonlarca hanede bulunuyor. 

- Şahabettin Bilgisu Çevre Ödülü bize büyük 
mutluluk verdi

Türkiye’de üç tesisimizle üretim faaliyetlerimizi ger-
çekleştirdiğimiz Kocaeli’nde Sanayi Odası tarafından ‘Çev-
re Ödülü’ne layık görülmüş olmaktan büyük bir mutluluk 
duyuyoruz. 

Üretimden tüketime her aşamada çevresel etkileri en 
aza indirerek bugün ve gelecek nesiller için yaşamları iyi-
leştirmeyi amaçlayan bir şirket olarak, globalde 2020 yılı 
için önemli sürdürülebilirlik hedefleri belirlemiş durum-
dayız. Bu hedefler arasında 2020 yılına kadar enerji tüke-
timimizi, su kullanımını, CO² salınımını ve atık bertarafını 
yüzde 20 azaltmak var. Türkiye’de globaldeki bu hedefle-
rimizi desteklemek üzere önemli gelişmelere imza attık. 
Böylece P&G Türkiye olarak 2017 itibarıyla ürün başına 
enerji tüketimimizi 2009 yılına göre yüzde 19, toplam CO² 
salınımımızı yüzde 27, bertaraf edilen atık miktarını ise 
yüzde 88 azaltmayı başardık.

Son üç yılda hayata geçirdiğimiz önemli çalışmalar 
içinde şunlar yer aldı: 

• Enerji verimliliği projelerimizle elektrik ve yakıt tüke-
timini 2009 yılından bu yana %19 oranında azalttık. 

• Kasım 2015 itibarıyla Gebze ve Şekerpınar fabrika-
larımızdaki üretim kaynaklı atıkların geri dönüşümünü 
sağladık. Böylece P&G’nin global hedeflerinden biri olan 
“Depolamaya Gönderilen Üretim Kaynaklı Sıfır Atık” hede-
fini öngördüğümüzden çok daha erken sürede gerçekleş-
tirdik.

• Lojistik alanında yaptığımız iyileştirmelerle yıllık 650 
adet daha az tır sevkiyatı yaparak, 800.000 km daha az 
yol, 270.000 litre daha az yakıt ile 1000 ton CO² salınımını 
engelledik.

• Deterjan paketlerinde kullandığımız vakumlu, polieti-
len ve geri dönüşümlü torbalarla ambalaj malzemesi ge-
reksinimini %80 azalttık.

• Bebek bezi üretiminde hava sağlayan kompresör sis-
temini yeniden tasarlayarak yıllık 340 ton CO² salınımını 
engelledik. 

• Likit üretim tesisinde buhar jeneratöründe yapılan 
iyileştirme ile buharı dışarı atmak yerine işlenen suyun 
ısıtılmasını sağlanarak yıllık doğalgaz tüketimini birim 
üretim başına %60 oranında azalttık.

• Renkliler için üretilen deterjanda yapılan formülas-
yon değişimi ile yıllık 17.000 ton atık suyu azalttık.

• Bulaşık deterjanı kapsülünden, inovasyonun limitle-
rini zorlayarak ve ürün performansını da artırarak fosfat 
kullanımını kaldırdık. Bu sayede artık bulaşıkları makineye 
koymadan önce sudan geçirmeye gerek kalmıyor. Bu da 
dünyada yılda 9.000 Olimpik havuzu doldurabilen 21 mil-
yar litre su tasarrufu sağlanması anlamına geliyor. 

- Global çevre programını Türkiye’deki üretim
 tesislerimizde de uyguluyoruz
Türkiye’deki üretim tesislerimizde yerel yönetmelikle-

rin yanı sıra Global Çevre Programı’nı uygulayarak üretim-

P&G gelecekte de tüketicilerin hayatlarını 
iyileştirme taahhüdünü sürdürecek

Tankut Turnaoğlu
P&G Türkiye ve Kafkasya Yönetim Kurulu Başkanı

[çevre ►
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den tüketime her aşamada çevresel etkileri en aza indir-
meye ve böylece ulaştığımız ekosistemde sürdürülebilirlik 
anlamında önemli gelişmeler sağlamaya çalışıyoruz. Glo-
bal Çevre Programımız dahilinde tesislerimizde istihdam 
ettiğimiz uzman kişiler ‘Fabrika Enerji Sorumlusu’, ‘Fabrika 
Çevre ve Sürdürülebilirlik Lideri’ ve ‘Atık ve Su Sorumlusu’ 
gibi görevler üstlenerek hazırlanan çevresel eylem plan-
larımızın hayata geçirilmesinde önemli rol oynuyorlar. Bu 
pratiklerimiz ve tecrübemizi iş ortaklarımızla da paylaşa-
rak sektörümüzün sürdürülebilirlik anlayışı açısından ge-
lişimine destek olduğumuza inanıyoruz.  

P&G olarak Türkiye’de yarattığımız iş ekosistemiyle 2 
bin 500 kişiye doğrudan ve dolaylı istihdam sağlıyoruz. Bu 
açıdan da sürdürülebilirlik alanında yaptığımız çalışmalar, 
iş ortaklarımız için de önemli bir sorumluluğu ifade edi-
yor.  Örneğin iş ortaklarımızın yeşil lojistikle ilgili projeleri-
ni yakından takip ederken mevcut operasyonlarımızda da 
uyguladığımız bazı kurallarımız var. Nakliye operasyonla-
rımızda 10 yıldan daha eski araçları kesinlikle kullanmıyo-
ruz ve bu sayede yeni teknoloji kullanan ve 
karbon salınımını azaltan araçlara destek 
oluyoruz. Buna ek olarak depolama ope-
rasyonlarımızda hiçbir şekilde enerji ve 
su israfına taviz vermiyoruz. Maliyeti ne 
olursa olsun bu tür konularda direkt ola-
rak israfın engellenmesine yönelik proje 
oluşturup en kısa sürede gerçekleşmesi 
için çaba gösteriyoruz. Lojistik operas-
yonlarımızdaki iş ortaklarımızın karbon 
ayak izi ve karbon salınımını azaltmaları, 
enerji ve su kaynaklarını tasarruflu kul-
lanmaları ve atık yönetimi konusunda dik-
katli davranmaları konusunda teşvik edici 
ve bilinçlendirici programlar uyguluyoruz. 
Bu konuda iş ortaklarımızın bilinçli olma-
sını önemsiyoruz. 

- Türkiye’de 30’uncu yılımızı kutluyoruz
2017 P&G Türkiye için oldukça önemli bir yıl, çünkü bu 

yıl Türkiye’de 30’uncu yılımızı kutluyoruz. Bu kutlamayı 
da gerek yatırımlarımız, gerek yeni çalışma felsefemiz, 
gerekse spor ve sporcuları desteklediğimiz özel projele-

rimizle taçlandırıyoruz. 
Yıla 250 milyon TL yatırımla teknolojisini yenilediğimiz 

Gebze fabrikamızdaki yeni hatların resmi açılışını ger-
çekleştirerek başladık. Bu yeni yatırım sayesinde Prima 
ve Orkid markalarımızın yaklaşık yüzde 90’ını Türkiye’de 
üretmeye başladık. Gebze fabrikamız için gerçekleştirdiği-
miz bu yatırımla son 30 yılda Türkiye’ye yaptığımız toplam 
yatırım miktarını 2 Milyar TL düzeyine ulaştırmamız, Türk 
tüketicileri için değer yaratma isteğimizin bir yansıması. 
Değer yaratan inovasyonlarımızla ve Türk ekonomisine 
katkıda bulunan ürün, hizmet ve toplumsal sorumluluk 
çalışmalarımızla fark yaratmaya ve dünya standartların-
da teknolojileri Türkiye’ye getirmeyi sürdürüyoruz. 

- Yeni ofis yeni çalışma felsefesi
Buna ek olarak 2017 itibarıyla yeni ofisimizle birlikte 

yeni bir çalışma felsefesine geçiş yaptık. Kimsenin oda-
sının olmadığı bu yeni ofiste daha hızlı, daha iç içe, daha 
heves uyandıran bir çalışma ortamı oluşturduk. Böylece 

çalışanlarımızın önemli bir bölümünü oluşturan Y kuşağı-
nın ihtiyaçlarına yanıt vermeye çalıştık. 

2017’nin ilk yarısında ayrıca spor, sporcular ve anne-
leri destekleme yönünde iki önemli projeyi açıkladık. Bun-
lardan biri Türkiye’deki 30’uncu yılımızda 30 sporcu ve 

Olimpiyatlar yolunda yarışan bu sporcuları 
yetiştiren annelere desteğimizi açıklamak 
oldu. Güreşten yüzmeye, badmintondan 
eskrime farklı spor dallarından Olimpiyat-
lar yolunda yarışan bu parlak gençlerimizi 
desteklemek bizim için en büyük 30’uncu yıl 
kutlaması oldu. 

Spor alanındaki bir diğer projemiz ise 
ise Gillette ve Ariel markalarımız ile birlikte 
Türkiye Futbol Federasyonu ile özel bir iş 
birliğine imza atmamız oldu. Gillette, Türk 
Milli Futbol Takımı Erkek Bakım Markası ve 
Ariel, Kadın Futbol Takımının Resmi Spon-
soru olurken P&G olarak biz de Milli Takım-
lar Kamp ve Tesislerinin Resmi Tedarikçisi 
olduk. 

Yaşamları iyileştirmeyi misyon olarak 
gören bir şirket olarak sporun iyileştirici 
gücüne inanıyor ve sürdürülebilirlik ça-
lışmalarımızda bu desteklerimizi oldukça 
önemsiyoruz. Gelecekte de tüm tüketicile-
rimizin hayatlarını iyileştirme taahhüdü-
müzü sürdürüyoruz. 
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TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu

Dünyada ilk 10 ekonomi arasına gireceksek 

reform ateşini canlı tutmalıyız

Dünya Bankası İş Ortamı Raporu 
Bilgilendirme Toplantısı’nda konuşan 
TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, 
“Eğer dünyada ilk 10 ekonomi arasın-
da olmayı hedefliyorsak reform ateşini 
canlı tutmalıyız ve yatırımcı güvenini ye-
niden tesis etmek için çok hızlı ve kararlı 
adımlar atmalıyız” dedi. Hisarcıklıoğlu 
yapılanların da bir iletişim stratejisi çer-
çevesinde kamuoyuyla ve yatırımcılarla 
düzenli şekilde paylaşması gerektiğinin 
altını çizdi. TOBB Başkanı konuşmasında 
ayrıca, küresel ekonomide korumacılığın 
arttığına dikkat çekti. 

Dünya Bankası İş Ortamı Raporu’nun 
değerlendirildiği “Türkiye’de İş Orta-
mı” toplantısı, TOBB İstanbul Hizmet 
Binası’nda Hisarcıklıoğlu’nun ev sahipli-
ğinde, Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent 
Tüfenkci ve Ekonomi Bakanlığı Müste-
şarı İbrahim Şenel’in  de katılımıyla ger-
çekleştirildi.

Ekonomi Bakanlığı, Gümrük ve Ticaret 
Bakanlığı ile Gelir İdaresi Başkanlığı’nın 

üst düzey bürokratları Türkiye tarafın-
dan gerçekleştirilen iyileştirmeler ve 
reformlar hakkında bilgilendirmede bu-
lunurken, STK’ların temsilcileri de önü-
müzdeki dönemde odaklanılması gere-
ken konular ve reform alanlarını masaya 
yatırdılar. Toplantıda; YOİKK Üyesi Ba-
kanlıkların yetkilileri, Dünya Bankası İş 
Ortamı Raporu’nun anket katılımcıları, 
iş dünyası örgütlerinin temsilcileri, mali 
müşavirler ve sektör meclisi temsilcileri 
ile İstanbul’da bulunan oda/borsaların 
temsilcileri yer aldı.

Toplantının açılışında konuşan 
TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğ-
lu, Türkiye’nin hedeflerine ulaşmasını, 
daha fazla yatırım çekmesini, daha hu-
zurlu olmasını, daha zengin olmasını 
istediklerini vurguladı. Bunun için de 
kamu-özel sektör el ele verip, doğru 
stratejileri uygulaması gerektiğini ifade 
eden Hisarcıklıoğlu, bu sürece daima 
destek veren Bakan Bülent Tüfenkci’ye 
teşekkür etti.

-Dünyadaki gelişmeler
Dünyanın ilginç bir zaman-

dan geçtiğini bildiren Hisarcıklıoğlu, 
“İngiltere’nin AB’den çıkış kararı Brexit, 
Avrupa’da artan terör olayları, ve aşırı 
uç siyasetin yükselişi, Amerika Birleşik 
Devletleri’ndeki başkanlık seçimi, dün-
ya gündemine damgasını vurdu. Küre-
sel ekonomi, hala kriz öncesi seviyele-
re ulaşamadı. Üstelik giderek büyüyen 
korumacılık tehlikesiyle karşı karşıya-
yız. Amerika Birleşik Devletleri’ndeki 
yeni yönetim, Avrupa’daki seçimlerde 
yükselen popülizm; korumacılık yan-
lısı politikaların artacağı sinyalini ve-
riyor. Dünyada bunlar olurken, çevre 
coğrafyamızda sıkıntılar devam ediyor. 
Suriye’de ve Irak’ta uzun yıllardır kar-
maşa devam ediyor. Yine bu süreçte, 
sözde birbiriyle alakası olmayan terör 
örgütleri, aynı anda ülkemizi hedef aldı. 
Ama en önemli olayı 15 Temmuz gecesi 
yaşadık. Milletimiz ve devletimiz, hain 
ve canice bir darbe girişimi sonrasında, 

[reform ►
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uçurumun kenarından döndü. Ama bu 
millet, ayağa kalktı ve hain darbecileri 
yenilgiye uğrattı” diye konuştu.

 
-“Bardağın boş tarafı”
Küresel ekonomide dalgalı denizler-

de yol alındığına değinen TOBB Başkanı 
M. Rİfat Hisarcıklıoğlu, bölge coğrafya-
sının zor bir dönemden geçtiğinden söz 
etti. Son 2 yılda zor günler yaşansa da, 
bardağın boş tarafına fazla odaklanıldı-
ğı kanaatinde olduğunu ifade eden Hi-
sarcıklıoğlu şunları söyledi:

“Bu durum, maalesef ekonomimizin 
dinamizmini, girişimcilerimizin gücü-
nü, son yıllarda atılan yatırımcı dostu 
reformları görmemizi engelliyor. Son 
yıllarda Türkiye’de iş ortamının iyileşti-
rilmesi için neler yapıldı bunları konuşa-
lım istiyoruz. Bundan sonra Türkiye’de 
iş ortamının daha da iyileşmesi için ne-
ler yapacağımızı konuşalım istiyoruz. 
Çünkü küresel rekabette daha iyi yer-
lerde olmak zorundayız. Burada küresel 
ölçekte kullanılan göstergelerden en 
önemlilerinden biri Dünya Bankası’nın 
Doing Business sıralamasıdır. Burada 
maalesef istediğimiz noktada değiliz. 
190 ülke arasında 69’uncu sıradayız. 
Alt kırılımlarda 22.sırada olduğumuz 
gösterge de var, 128.sırada olduğumuz 
gösterge de var. Hedefimiz de çok net. 
Madem dünyanın en güçlü 20 ekonomi-
si arasındayız ve ilk 10’u hedefliyoruz, o 
zaman tüm göstergelerde ilk 20 içinde 
olmalıyız. Bunun için 2 şey yapmamız 
lazım. Birincisi reform ateşini canlı tut-
malıyız. Yatırımcı güvenini yeniden tesis 
etmek için çok hızlı ve kararlı adımlar at-
mamız lazım.Türkiye, artık içine kapanır, 
kendine gelemez diyenlere inat, daha 
yükseğe sıçramamız lazım.

Aslında son dönemde çok güzel iş-

ler de yapıldı. Hükümetimiz çok önemli 
adımlar attı. Şirket kuruluşlarında oda-
larımızın tek durak ofis haline geldi. 
Yatırımların proje bazında desteklen-
mesine ilişkin düzenlemeyi çıktı. Özel-
likle KOBİ’lerimiz için devrim niteliğinde 
olan Taşınır Rehni Kanunu çıktı. Vergi 
konusunda önemli sorunlarımızı çö-
zen 2 tane önemli torba kanun hayata 
geçti. Kangren hale gelen sistemi ıslah 
etmeye çalışan bilirkişilik kanunu çıktı. 
Krediye erişimde dünyaya örnek olacak 
KGF uygulamasıyla 250 milyar liralık 
bir kredi imkanı şirketlerimize sunuldu. 
Sanayimizin özellikle araziye erişim so-
runlarının çözümünde ciddi bir reform 
niteliği taşıyan Üretim Reform Paketi 
bugün Meclis gündeminde. İş davaların-
da arabuluculuk reformu son aşama-
sına geldi. Son 50 yılda 5 kere meclise 
gelmesine rağmen bir türlü yasalaşa-
mayan 193 maddelik Patent Kanunu, 3 
gün gibi kısa bir sürede Meclis’ten geçti. 
Bunlar yatırımcılara devletin sahip çıktı-
ğının en önemli göstergesi. Türk devle-
tinin reform iştahının da kanıtıdır. Bu tür 
reformlara hız kesmeden devam etme-
miz gerekiyor. Ama yapmamız gereken 
bir şey daha var. Yaptıklarımızı daha iyi 
anlatmamız gerekiyor. Reformları bir 
iletişim stratejisi çerçevesinde kamu-
oyuyla ve yatırımcılarla düzenli şekilde 
paylaşmamız gerekiyor. Çünkü aslında 
yatırım ortamı dediğimiz konu bir algı 
meselesi. Sizin ne kadar iyi veya kötü 
olduğunuz kadar, nasıl algılandığınız da 
önemli bir faktör.

Bugün salonda Dünya Bankası’nın 
Doing Business anketlerini dolduran 
şirketlerimizin ve müşavirlerimizin 
temsilcileri ile beraberiz. Belki, bugün 
konuşacağımız reformların bir kısmını 
ilk defa burada duyacaksınız.Belki bazı-

larında düzenleme yapıldı, ama uygula-
ma sıkıntıları var. İşte tüm bunları daha 
etkili bir iletişim stratejisi ile aşabiliriz. 
Yani önce reformları yapacağız, sonra 
bunları sizlere anlatacağız, uygulamada 
yaşanan sorunları sizden dinleyip, gere-
kirse ince ayarları yapacağız.Böylece ül-
kemizi Doing Business sıralaması başta 
olmak üzere tüm küresel sıralamalarda 
üst sıralara taşıyacağız”

 
-“Tüm iş dünyası örgütleriyle 
birlikte çalışıyoruz”
Bu toplantıyı uzun süreli bir işbir-

liğinin ilk aşaması olarak gördüğünü 
belirten TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, 
artık daha fazla bir araya geleceklerini 
anlattı. TOBB olarak bu süreci başlattık-
larını ancak TİM, TÜSİAD, MÜSİAD, YA-
SED başta olmak üzere tüm iş dünyası 
örgütleriyle birlikte çalıştıklarını bildiren 
Hisarcıklıoğlu, “Hükümetimiz de sağol-
sun bizim sürekli arkamızda. Gümrük 
ve Ticaret Bakanımız Bülent Tüfenkci 
bugün bizlerle. İş dünyası dostu, böyle 
bir bakanımız olduğu için gerçekten çok 
şanslıyız. Taşınır rehni ve şirket kuru-
luş işlemleri başta olmak üzere bir çok 
reformda kendisinin bizzat imzası var. 
Ayrıca, bu reformlar için çok önemli bir 
platform olan Yatırım Ortamının İyileş-
tirilmesi Koordinasyon Kurulu’nun koor-
dinasyonundan sorumlu Müsteşarımız 
İbrahim Şenel ve çok kıymetli bürokrat-
larımız bizlerle. Dünya Bankası Doing 
Business Reform Danışma Grubu’ndan 
Sayın Iva Hamel de bugün misafirimiz. 
Hem son dönemde Türkiye’de yapılan-
ları bizlerden dinlemek, hem de başarılı 
reform uygulamaları konusunda bizlere 
bilgi vermek için aramızda. Kendisine 
de davetimize icabet ettiği için teşekkür 
ediyoruz” ifadesini kullandı.
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Kocaeli Sanayi Odası faaliyetlerine, Türkiye’nin 
11’inci Sanayi Odası olarak 22 Haziran 1989 yılın-
da 371 sanayi kuruluşuna, 6 çalışanı ile hizmet 

vererek başladı. 
Bugün ise Kocaeli Sanayi Odası 39 çalışanı ile Kocaeli 

Fuarı içindeki hizmet binasında faaliyetine devam ediyor. 

Ayrıca; 2009 yılında Çayırova’da, 2010 yılında Dilovası’nda, 
2012 yılında Gebze’de ve 2015 yılında İMES OSB’de açtığı 
Temsilcilikleri ile üyelerinin ihtiyaç duyduğu tüm hizmet-
lere en kısa sürede ulaşmalarını sağlıyor. 

Kocaeli Sanayi Odası’nda 34 meslek komitesi olup üye 
sayısı 170 kişidir. KSO Meclisi ise 68 üyeden oluşuyor.

[kuruluş yıldönümü ►
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Hizmet vermeye başladığı ilk yıllardan itibaren 
üyesi olan sanayi kuruluşlarının mevcut ve 
olabilecek ihtiyaç ve beklentileri doğrultusun-

da sürekli kendini geliştirmeyi ve yenilemeyi gündemin-
de tutan KSO, Toplam Kalite Yönetimi kültürünün bir ya-
şam biçimi olarak yerleşmesi ve uygulanmaya başlaması 
amacıyla, 1997 yılında “Yeniden Yapılanma” süreci baş-
latarak, KSO kurum değerlerini, misyonunu, vizyonunu 
belirledi ve ‘Stratejik Yönetim Sistemi’ni oluşturdu. 

- 18 yıldır ‘Ulusal Kalite Hareketi’ içerisinde
Ülkemizde toplam kalite anlayışının bir yaşam fel-

sefesi olarak yerleşmesi ve yaygınlaştırılması amacıyla 
1999 yılında “Ulusal Kalite Hareketi”ne katılan KSO, 2000 
yılında EFQM Mükemmellik Modeli doğrultusunda  “Öz-
değerlendirme” çalışmasını başlattı.

- İlk kamu sektörü kategorisinde 
Ulusal Kalite Büyük Ödülü’nün sahibi
KSO, 2002 yılında Türkiye’de ilk “Kamu Sektörü Kate-

gorisi Ulusal Kalite Büyük Ödülü”, 2004 yılında “Avrupa 
Kalite Büyük Ödülü” ve 2007 yılında “Mükemmellikte Sü-
reklilik Ödülü”nü alan kuruluş oldu.

- Kocaeli Sanayi Odası Vizyonu
Yenilikçi uygulamalarla, sanayicilerimiz, çalışanları-

mız ve toplumumuz için değer ve fark yaratarak, sadece 
bölgemizde değil ulusal boyutta da tercih edilen, güve-
nilen ve vazgeçilmez bir referans kurum olmak.

- Kocaeli Sanayi Odası Misyonu
İlimizin, bölgemizin ve ülkemizin kalkınmasında kat-

kıda bulunan, bölge sanayicilerimizin beklentilerini kar-
şılayan, çalışanlarımıza değer yaratan ve toplumda al-
gımızı yükselten öncü bir kurumdur.

- Kocaeli Sanayi Odası Kurum Kültürü
Kocaeli Sanayi Odası; dünyadaki gelişmelere açık, 

öğrendiğini yaşama geçiren ve paylaşan, sanayicile-
rinin, paydaşlarının ve çalışanlarının beklentilerine ve 
ihtiyaçlarına önem veren, toplumsal sorumluluk sahibi, 
öncü ve örnek bir kurumdur.      

          
- Kocaeli Sanayi Odası Kalite Politikası
Kocaeli Sanayi Odası olarak; yenilikçi uygulamalar-

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

20 yıl önce ‘yeniden yapılanan’ KSO
‘Stratejik Yönetim Sistemi’ni oluşturdu

Kocaeli Sanayi Odası 1997 yılında “Yeniden Yapılanma” süreci başlatarak, KSO kurum 
değerlerini, misyonunu, vizyonunu belirledi ve ‘Stratejik Yönetim Sistemi’ni oluşturdu. 
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- Kocaeli Sanayi Odası Çevre Politikası
Sürdürülebilir kalkınma ve sağlıklı bir çevre için; 
• Çalışanlarımızı, üyelerimizi ve toplumumuzu, yenile-

nebilir kaynak kullanımına teşvik etmeyi, eğitimlerle çevre 
bilincini geliştirmeyi ve yaygınlaştırmayı, 

• Üyelerimizin çevre konusundaki sorunlarının çözü-
münde yol gösterici olmayı,

• İyileştirmelerin sürekliliğini sağlamayı, 
• Yürürlülükte olan yasal yükümlülüklere uymayı, ta-

ahhüt ediyoruz. 
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Kocaeli Sanayi Odası kurulduğu yıldan bu yana 
Kocaeli ekonomisine ve üyelerine katkı sağlayan 
birçok projenin ve girişimin öncüsü oldu.  Bölge-

nin gelişimine yönelik ortaya koyduğu görüşlerin ve pro-
jelerin ülke ekonomisiyle bağını her zaman vurgulayarak 
takipçisi olmaya da devam ediyor.

- “Nitelikli Mesleki İstihdam için Mesleki ve
 Teknik Uygulama Modeli ve Strateji Geliştirme
” Projesi
KSO, “Nitelikli Mesleki İstihdam için Mesleki ve Teknik 

Uygulama Modeli ve Strateji Geliştirme Projesi”ni, Doğu 
Marmara Kalkınma Ajansı’ndan (MARKA) doğrudan faali-
yet desteği ile gerçekleştirdi. 

TOSB seminer salonunda düzenlenen “Proje Bilgilen-
dirme Toplantısı” ile başlayan çalışmanın ikinci etabında 
ise TOSB Otomotiv Yan Sanayi İhtisas Organize Sanayi 
Bölgesi’nde bulunan işletmelerde staj yapan öğrencilere 
ve bu öğrencilerin velilerine yönelik olarak bir seminer 
gerçekleştirdi. Söz konusu seminere Hatice Bayraktar 
Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi ile Gebze Mesleki ve Tek-
nik Anadolu Lisesi öğrencilerinden TOSB’da yer alan işlet-
melerde staj yapan öğrenciler ve bu öğrencilerin velileri 
katılım sağladı.

Proje nihayetlenmiş olup, projeye katkı sağlayan mes-
lek komitesi üyelerinin katılımlarıyla 10 Mart 2017 tarihin-
de düzenlenen basın toplantısı ile projenin sonuç raporu 
ile ilgili bulgular kamuoyu ile paylaşıldı.

- Mesleki Yeterlilik Sınav ve Belgelendirme
 Hizmeti
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın yayınladığı 

tebliğ ile zorunlu hale gelen mesleki yeterlilik belgeleri 
için KSO, 2016 yılında mesleki yeterlilik sınav ve belgelen-
dirme hizmeti vermeye başladı. Bu kapsamda KSO, sertifi-
kalı mesleki eğitim programlarını düzenlemeye ve mesleki 
yeterlilik sınav ve belgelendirme hizmetlerini vermeye hız 
kesmeden devam ediyor. 

- “Mesleki Eğitim ve İstihdam Seferberliği”
 Projesi
2016 Ağustos ayı itibariyle UMEM projesi günümüz 

şartlarına revize edilerek TOBB, Çalışma ve Sosyal Güven-
lik Bakanlığı (ÇSGB) ve İŞKUR arasında imzalanan protokol 
ile “Mesleki Eğitim ve İstihdam Seferberliği” projesi olarak 
devam etmektedir. KSO proje kapsamında, üyelerinin ni-
telikli personel ihtiyacını, çalışanlarının mesleki eğitimini, 
mesleki yeterlilik belgesi taleplerini ve stajyer ihtiyaçlarını 
toplayarak, Oda içerisinde devreye alınan “İŞKUR Hizmet 
Noktası” aracılığı ile yerinde ve hızlı bir şekilde cevap ve-
riyor.

- “Liman İşletmelerinde Nitelikli İşgücü ile İş
 Verimliliği ve Etkinliği Modelimizle Türkiye’de
 Öncü Oluyoruz” Projesi
Doğu Marmara Kalkınma Ajansı (MARKA) Mali Destek 

Programı çerçevesinde, KSO ve TÜRKLİM işbirliği ile hazır-
lanan, “Liman İşletmelerinde Nitelikli İşgücü ile İş Verim-
liliği ve Etkinliği Modelimizle Türkiye’de Öncü Oluyoruz” 
projesi MARKA tarafından destek almaya hak kazandı. 

Proje ile Türkiye’deki liman işletmelerinin büyük ço-
ğunluğunun bulunduğu Kocaeli’nde; hem teorik, hem de 
pratik limancılık eğitim hizmetlerini sunabilecek bir “Kari-
yer Port Mükemmeliyet Merkezi” kurulması hedefleniyor. 

KSO, 2016 yılında söz konusu proje kapsamında Tür-
kiye Liman İşletmecileri Derneği (TÜRKLİM) ile bir işbirliği 
protokolü imzaladı. İhale dosyaları ve ihale şartnamesi 
hazırlayarak 26 Aralık tarihinde projenin mal alım ihale-
sini gerçekleştirdi.   

Proje kapsamında eğitim merkezi olarak kullanılacak 
olan Astakoz eğitim salonunun yapım işlerini tamamla-
yan KSO, bu süreç içerisinde simülatör cihazının ihale ve 
alım sürecini tamamladı. 

Proje süreci ile ilgili değişiklik taleplerine ilişkin zeyil-
name revize edilmekte olup makine teslim ve tetkik çalış-
maları devam ediyor.

- “İstihdam Pazarında İşsizlik ve İşgücü
Bulamama Arasındaki Uyumsuzluğun
Nedenlerini Belirliyoruz” Projesi 
KSO; Doğu Marmara Kalkınma Ajansı tarafından yü-

rütülmekte olan 2017 yılı Teknik Destek Programına “İs-
tihdam Pazarında İşsizlik ve İşgücü Bulamama Arasındaki 
Uyumsuzluğun Nedenlerini Belirliyoruz” başlıklı bir proje 
hazırladı ve 30 Mart 2017 tarihinde başvurusunu yaptı.

- KSO- Yahya Kaptan Teknik Meslek Lisesi
İşbirliği Projesi
KSO ve Yahya Kaptan Teknik Meslek Lisesi ile imzala-

nan protokolün ardından teknik lisede yapılan dersler için 
ERASMUS +Ka2 projesi (DEVOLITY) kapsamında, Yahya 
Kaptan Teknik Meslek Lisesi koordinatörlüğünde, KSO ve 
Kocaeli İl Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliği ile 4 ülkeden 5 
yabancı ortak ile proje yazıldı ve başvurusu yapıldı.

- Sanayi Destek Merkezi-SADEM
KSO; 2015 yılında kurduğu SADEM ile Oda üyelerinin 

beklenti ve ihtiyaçlarını yerinde dinleyerek, alternatif ce-
vaplar sunacak hizmet sağlayıcıları ile birlikte katma de-
ğer yaratmayı hedefliyor. 

Bu kapsamda üyelerinin ihtiyacı olan konularda ala-

KSO, bölgenin gelişimine yönelik ortaya 
koyduğu görüşler ve projelerin takipçisi

Kocaeli Sanayi Odası, bölgenin gelişimine yönelik ortaya koyduğu görüşlerin ve projele-
rin ülke ekonomisiyle bağını her zaman vurgulayarak takipçisi olmaya da devam ediyor.

Mesleki Eğitim

Sanayiciye Destek

[kuruluş yıldönümü ►
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nında uzman  ve deneyimli hizmet sağlayıcıların bulun-
duğu Hizmet Sağlayıcı Havuzunu 2016 yılında oluşturdu. 
Verimlilikten, dış ticarete, çevreden mevzuat yükümlü-
lüklerine üyelerini ilgilendiren konularda hizmet verecek  
tedarikçi firmalar ile görüşmeler yaparak protokoller im-
zaladı. 

Ayrıca; 2016 yılında Oda üyesi işletmelerin eğitim ma-
liyetlerini azaltmak için SADEM kapsamında düzenledi-
ği yasal zorunluluklarla ilgili ve kurumsal gelişimlerine 
katkı sağlayan eğitimlere finansal destek sağladı. 2016 
yılında 22 adet eğitimi piyasa koşullarının çok altında bir 
bedelle organize etti. Diğer taraftan firmaların talep ve 
ihtiyaçlarını tespit edebilmek için saha ziyaretleri ger-
çekleştirdi. 

- “Kocaeli İlinde KOBİ’ler Gelişim Süreçleriyle 
Model Oluyor” Projesi
KSO; 2012 yılında başlattığı tedarikçi gelişim progra-

mını 2016 yılı içerisinde KOSGEB’den destek alınan “Ko-
caeli İlinde KOBİ’ler Gelişim Süreçleriyle Model Oluyor” 
isimli proje ile devam ettirdi. Bu kapsamda Kocaeli’de 
faaliyet gösteren büyük firmaların tedarikçisi konumun-
daki KOBİ’lerin geliştirilmesi hedeflendi. Proje kapsamın-
da otomotiv sektöründe bulunan bir firmanın tedarikçisi 
konumundaki 8 adet KOBİ’nin iş verimliliği ve etkinliğinin 
geliştirilmesi için çalışmalar yapıldı. Amaç; büyük iş-
letmelerin tedarikçilerini belli standartlara ulaştırarak 
dünya şirketleri olmaları yönünde destek vermek olan 
projede, seçilen her bir KOBİ için danışmanlık ve eğitim 
hizmetleri verildi. 

- Ortak Satın Alma Projesi
KSO; üyelerinin daha uygun maliyetler ve daha güven-

li sözleşme koşulları ile elektrik enerjisi tedarik edilebil-
mesi amacıyla “Ortak Elektrik Enerjisi Temini Çalışması”nı 
2016 yılında daha sistematik hale getirdi. Bu kapsamda 
elektronik ihale hizmeti vermekte olan Valuable Touch 
Enerji Hizmetleri firması ile işbirliği başlattı. Bu işbirliği 
çerçevesinde Valuable Touch firması tarafından üyeleri-
nin her ay elektrik tüketimleri analiz ediliyor, tavan fiyat 
belirleniyor ve e-ihale süreci yönetiliyor. Odanın her ay 
düzenlediği ortak elektrik enerjisi tedarik çalışmasının 
amacı, üyelerin enerji tedarikini toplu bir şekilde e-ihale 
yöntemiyle sağlayarak tek başına ve klasik yöntemlerle 
üreteceğinden daha uygun bir fiyat ve sözleşme koşulu 
elde etmektir. 

- 3. Doğu Marmara Sanayi ve Teknoloji Fuarı -
 SANTEK’16 
KSO koordinatörlüğünde 26-29 Mayıs tarihleri ara-

sında düzenlenen 3. Doğu Marmara Sanayi ve Teknoloji 
Fuarı’nda 7500 m2 üzerinde  180 firma stand açtı.  26 bin 
300 kişinin ziyaret ettiği fuarda KSO; Deniz Kuvvetleri Ko-
mutanlığı, ASELSAN ve ROKETSAN’ı tedarikçi firmalar ile 
bir araya getirerek ikili iş görüşmeleri yapmalarını sağ-
ladı. SANTEK fuarı ile eş zamanlı olarak ROKETSAN 184 
adet görüşme, ASELSAN 114 adet görüşme ve Deniz Kuv-
vetleri Komutanlığı 132 adet görüşme gerçekleştirdi. 

2017 yılının Kasım ayında 4’üncüsü düzenlenecek olan 
SANTEK fuarı çok daha kapsamlı gerçekleştirilecektir. 

Kocaeli’nin Ticari Hayatına Destek
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- “Savunma Sanayi Yerlileştirme” Projesi
KSO; 2014 yılından bu yana Kocaeli’de Türk Silahlı Kuv-

vetleri envanterinde bulunan yerli malzeme oranını arttı-
rabilmek, yurtdışından tedarik edilen malzemelerin ildeki 
yerli sanayi imkânları ile üretilebilirliğini tespit etmek ve 
yurtiçinden temin edilen malzemelerde rekabet ortamı-
nı tesis etmek amacıyla “Savunma Sanayi Yerlileştirme 
Projesi”ni yürütüyor. Üyelerinin savunma ve havacılık 
sanayinin tedarikçisi konumuna gelebilmeleri için Deniz 
Kuvvetleri Komutanlığı, ASELSAN ve ROKETSAN ile işbirliği 
yaparak projeler üretmesi için çalışmalar yapıyor.

Bu proje kapsamında KSO; 2016 yılında Deniz Kuvvet-
leri Komutanlığı ile birlikte envanterindeki 27 adet firmaya 
ziyaret gerçekleştirdi. Ayrıca; Deniz Kuvvetleri Komutan-
lığı, ASELSAN ve ROKETSAN’ın Doğu Marmara Sanayi ve 
Teknoloji Fuarı (SANTEK)’na katılımını, fuar alanında yer-
lileştirilecek ürünlerini sergilemelerini ve tedarikçi ola-
bilecek üyeleri ile bir araya gelerek iş birliği görüşmeleri 
yapmalarını sağladı. SANTEK’16 da toplam 430 ikili iş gö-
rüşmesi yapıldı. 

- Nükleer Sanayi Kümelenmesi – NÜKSAK
Nükleer Güç Santrallerinin projelerinde Kocaeli’den 

yerli katkının arttırılması hedefi doğrultusunda, firmaların 
mevcut kapasitelerinin yükseltilmesi ve nükleer endüstri-
de rekabet yetkinliği kazandırılması amacıyla Kocaeli Sa-
nayi Odası ortaklığında, Ankara Sanayi Odası koordinatör-
lüğünde kurulan Nükleer Sanayii Kümelenmesi (NÜKSAK), 
Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından 5 yıl des-
teklenmeye hak kazandı. Kümelenme destek sözleşmesi 
2 Mayıs 2017 tarihinde Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı 
Faruk Özlü’nün katılımları ile Bakanlıkta düzenlenen bir 
törenle imzalandı. Kümede yer alacak KSO üyesi 5 firma-
nın yetkilileri de törende yer aldı. 

Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı desteğiyle yürü-
tülecek projede, KSO, İstanbul ve Adana Sanayi Odaları; 
İstanbul Teknik Üniversitesi, Gedik Üniversitesi ve Hacet-
tepe Üniversitesi’nin tecrübeleri nükleer sektörde üretim 
yapmak isteyen Türk firmalara yansıtılacak. 

- Kamu-Üniversite-Sanayi İşbirliği Çalışmaları 
KSO; Ar-Ge ve inovasyon kültürünün, becerisinin ve 

kapasitesinin arttırılması amacıyla 2016 yılında Kocaeli 
Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi, Gebze Teknik Üni-
versitesi Teknoloji Transfer Ofisi ve TÜBİTAK-MAM işbirli-
ği ile çalışmalar yaptı.

KOÜ TTO’nun TÜBİTAK 1601 Teknoloji Transfer Ofisi 
Destekleme Programına yönelik Proje çağrısının başvuru 
dosyasına katkı verdi. Firmaların araştırma kurumları ve 
üniversitelerle bir araya getirilmesine aracılık etti. Bu kap-
samda;

• *Kimya sektöründe faaliyet gösteren firma temsilci-
lerinin, TÜBİTAK MAM ile TÜBİTAK MARTEK’i ziyareti,

• *KSO Çevre İhtisas Komisyonunun, Gebze Teknik 
Üniversitesi’ne ziyareti,

• *Plastik ve kauçuk meslek grup temsilcilerinin, Gebze 

Teknik Üniversitesi Mühendislik Fakültesine ziyareti,
• *Demir dışı metaller sanayi grubu temsilcilerinin, 

Gebze Teknik Üniversitesi Alüminyum Araştırma ve Uy-
gulama Merkezi (AAUM) ve TÜBİTAK-MAM’a ziyaretlerini 
organize etti.

Ayrıca; Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ve KSO iş-
birliği ile KSO’da Bilim ve Teknoloji Genel Müdürü Doç. Dr. 
İlker Murat Ar’ın katılımlarıyla, yeni açıklanan Ar-Ge Re-
form Paketi konulu toplantı yaptı.

Ar-Ge ve Tasarım Merkezi olmak için mevcut fırsatlar 
konusunda firmaları bilgilendirmek ve Ar-Ge ve Tasarım 
Merkezi olma potansiyeline sahip firmaların bu destek-
lerden yararlanmasını sağlamak üzere Bilim, Sanayi ve 
Teknoloji Bakanlığı ile KSO ikinci bir toplantı daha orga-
nize etti.

- “Restore Edilen Eski İzmit Evleri Konaklama
 İşletmesi Olarak Tarihe Can Veriyor” Projesi
KSO bu proje kapsamında; Odanın mülkiyetinde bulu-

nan ve 2013 yılında satın alınan 3 evin konaklama işletme-
si olarak restorasyonunu amaçlıyor. Bu evlerle öncelikle 
iş turizmi amacıyla ziyarete gelen yerli ve yabancı turist-
ler için tarihi ve kültürel bir deneyim yaşatacak farklı bir 
hizmet sunulması hedefleniyor. Toplamda 14 odalı konak-
lama imkanı ve 150m2 restoranı ile hizmet verecek olan 
Kapanca Sokak İzmit Evleri Projesi ile İzmit’in tarihi mira-
sına katkıda bulunulacak.

Proje; 2016 yılında Doğu Marmara Kalkınma Ajansı 
(MARKA) Mali Destek Programı çerçevesinde destek al-
maya hak kazandı. 

KSO; 19 Aralık 2016 tarihinde projenin ilk mimari iha-
lesini gerçekleştirdi. 24 Nisan 2017 tarihinde ise yapım işi 
ihalesi yapılan projenin Haziran ayında da temel atma tö-
reninin gerçekleştirilmesi planlanıyor.

- AB Bilgi Merkezi
Kocaeli Sanayi Odası; Avrupa Birliği konusunda farkın-

dalığın oluşturulması noktasında Kocaeli’nin en önde ge-
len kurumlarından birisi olarak yıl boyunca birçok etkinlik 
gerçekleştirdi. Bu etkinliklerde çocuklar, gençler, kadınlar, 
öğrenciler ve iş adamları gibi birçok hedef grup ile çalışıl-
dı.

KSO; 9 Mayıs Avrupa Günü kutlamaları çerçevesinde, 
KSO Oda Orkestrası ve Luis Ernosto Gomez-Gülseren Go-
mez Latin JazzBand eşliğinde 16 Mayıs 2016 tarihinde KSO 
Sosyal tesislerinde konser organize etti.

KSO AB Bilgi Merkezi, 04 Haziran 2016 tarihinde Çevre 
Günü etkinlikleri kapsamında “AB Yolunda Çevreye Pedal-
la” etkinliğini düzenledi. 

AB Bilgi Merkezinin hedef grupları arasında yer alan 
çocuklar için 09 – 10 Haziran 2016 tarihinde “çocuk tiyat-
rosu” organize etti.

Kadına karşı şiddete dikkat çekmek amacı ile Kocaeli 
AB Bilgi Merkezi öncülüğünde;  halk eğitimlerinde yer alan 
ev hanımlarına yönelik 24-25 Kasım 2016 tarihlerinde ki-
şisel gelişim eğitimi ve bilgilendirme günü düzenledi. 

Avrupa Günü kutlamaları çerçevesinde, 13 Mayıs 2017 
tarihinde düzenlenen etkinlikte 300 kişilik bisikletli grup 
ilk kez Osmangazi köprüsü üzerinden geçiş yaptı.

Kümelenme Girişimleri

Ar-Ge ve inovasyonu Sürekli Desteklemek

Kocaeli Sanayi Algısını Güçlendirmek

[kuruluş yıldönümü ►
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- Match4Industry Eşleştirme Etkinliği 
Kocaeli Sanayi Odası Doğu Marmara ABİGEM işbir-

liği ile Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Fuar Merkezi’nde, 
26-27 Mayıs 2016 tarihlerinde, SANTEK Fuarı ile eş-
zamanlı olarak Match4Industry etkinliğini gerçekleş-
tirdi. Etkinliğe 43 adet yabancı, 107 adet Türk firma 
katıldı ve 737 adet iş görüşmesini gerçekleştirdi. Mat-
ch4Industry etkinliği ile katılımcılar, sektörün önde 
gelen firmalarına ürünlerini ve hizmetlerini tanıtarak, 
dış pazarlara ilişkin fırsatları değerlendirme, ticari ve 
teknolojik yeni işbirlikleri kurma olanağı buluyor. 2017 
yılındaki Match4Industry etkinliği ise 2-5 Kasım ta-
rihleri arasında düzenlenecek SANTEK’17 Fuarı ile eş 
zamanlı organize edilecek.

Ayrıca KSO, üyelerinin yeni pazarlara açılmalarını 
sağlamak amacıyla yurt dışına heyet organizasyon-
ları gerçekleştiriyor. 2016 yılında Kosova, İngiltere ve 
İran’a heyet ziyaretleri gerçekleştirilirken 2017 yılı ba-
şından bu yana Belarus ve İsrail’deki fuarlar ziyaret 
edildi.

- Kocaeli Sanayi Odası Şahabettin Bilgisu 
Çevre Ödülleri
Kocaeli Sanayi Odası, 1995 yılından bu yana çevre 

bilincinin gelişmesine, çevrenin korunmasına ve iyi-
leştirilmesine katkıda bulunan sanayi kuruluşlarının 
ödüllendirilmesi amacıyla düzenlediği “Kocaeli Sana-
yi Odası Şahabettin Bilgisu Çevre Ödülleri”nde 2014 
yılında ilk defa sektörel bazlı ayrım yapmaya başladı. 
Büyük ölçekli firma ve KOBİ kategorisinde Çevre Ödül-
lerinin yanı sıra Otomotiv ve Yan Sanayi, Kimya, Gıda, 
Metal, Makine, Enerji ve Atık Geri Kazanım-Bertaraf 
vb. ana sektörler başlığı altında da ödüller dağıtılıyor. 

KSO; 2016 yılında ise ödül organizasyonunun kap-
sadığı alanı stratejik olarak genişletti ve organizasyo-
nu tüm Türkiye’deki sanayi kuruluşlarına açtı.

09 Haziran 2016 tarihinde T.C. Çevre ve Şehir-
cilik Bakanı Sayın Mehmet Özhaseki’nin iştirakle-
ri ile düzenlenen “22. Şahabettin Bilgisu Çevre Ödül 
Töreni”nde 7 firma ödül almaya layık görüldü.

KSO; “23. Şahabettin Bilgisu Çevre Ödül Töreni”ni 
ise 18 Mayıs 2017 tarihinde Çevre ve Şehircilik Bakan-
lığı Müsteşarı Prof. Dr. Sayın Mustafa Öztürk’ün ka-
tılımı ile gerçekleştirdi. Ödül töreninde büyük ölçekli 
işletme kategorisinde 5 sektörde ödüller dağıtıldı. 

Kocaeli Sanayi Odası Sektörel Performans 
Ödülleri

9. Sektörel Performans Değerlendirme Ödülleri 28 
Kasım 2016’da düzenlenen törenle sahiplerini buldu. 
Marmara Bölgesinde faaliyet gösteren başarılı sanayi 
kuruluşlarının ödüllendirilmesi amacıyla düzenlenen 
organizasyonda Büyük Ölçekli Kuruluşlarda  “Belgin 
Madeni Yağlar Tic. Ve San. A.Ş.”, KOBİ dalında “Cryo-
can Basınçlı Kaplar Endüstriyel Tesisler San. ve Tic. 
Ltd Şti.” firmaları büyük ödülü almaya hak kazandı. 

Organizasyonda her sektörün en başarılı KOBİ’si 
ile Büyük Ölçekli firması belirlenerek ödüllendiriliyor. 
Yapılan jüri değerlendirmesi sonucunda, 2016 yılında 
17 firmaya Sektör Ödülü verilmesine karar verildi.

Hedef: Daha Fazla Ticaret

Marka Ödül Organizasyonları

Sarkuysan A.Ş.

Demir Dışı Metaller

+90 (262) 676 66 00 +90 (262) 676 66 80
info@sarkuysan.com Web: www.sarkuysan.com
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Güncel olayların takip edilmesi ve 
ekonominin genel görünümünün  her 
ay rapor halinde üyelerle paylaşıl-
ması, sektöründe ve alanında başa-
rılı olan bürokratik şahsiyetlerle özel 
firma temsilcilerinin buluşturulması 
olumlu ve yerinde icraatlardır.

Sanayi Odası Başkanı’nın; genç, 
dinamik ve heyecan dolu yapıya sahip 
olması sanayicilere güven vermekte-
dir.

Bu vesileyle, Kocaeli Sanayi 
Odası’nın 28.nci kuruluş yıl dönümü-
nü tebrik eder, başarılarının devamını 
dilerim. 

Abubekir Yağız 
Ergaz Grup Genel Müdürü

Türkiye’nin en büyük ve en etkin sanayi odası olan Kocaeli Sanayi Odası, 
çalışmalarıyla, bir taraftan ülke sanayinin gelişimine katkı sağlarken diğer ta-
raftan da üyelerinin uluslar arası arenada dinamik bir şekilde yer alması için 
her türlü imkanı yaratmaktadır. Her ay gerçekleştirilen meclis toplantılarında, 
başta bakanlarımız olmak üzere, ülkemiz ekonomisinin önde gelen diğer ka-
rar vericilerini de ağırlamak suretiyle, onları bilgilendirmek ve sorunlara çö-
züm önerileri sunmak suretiyle, ülke ekonomisinin gelişiminde önemli bir işlevi 
yerine getirmektedir. Kocaeli Sanayi Odası gerçekleştirdiği sosyal sorumluluk 
projeleriyle de, ülkemizin diğer kurum ve kuruluşlarına örnek teşkil edecek ça-
lışmalarda bulunmaktadır. Oda’mıza, tüm çalışmalarında katkıda bulunmak biz 
sanayiciler için de ayrı bir görevdir düşüncesindeyiz.

Ertuğrul Işıksoy
KOSBAŞ Genel Müdürü

Türkiye ekonomisinin belkemiği 
olan Kocaeli, imalat ve sanayinin her 
alanında çok önemli şirketlere ev sa-
hipliği yapmaktadır. Bu ev sahipliğin-
den dolayı Assan Alüminyum olarak 
Kocaeli Sanayi Odası’na (KSO) teşek-
kür ederiz. 

Dünyadaki gelişmelere açık, yeni-
liklerin yaşama geçirilmesine önayak 
olmasıyla örnek bir kurum olan KSO, 
paydaş beklentilerine de önem ver-
mektedir. 

KSO’nun 28. yıldönümünü kutlar, 
Türk sanayiine daha nice katkılarda 
bulunmasını temenni ederiz.

Göksal Güngör
Assan Alüminyum Genel Müdürü

Kocaeli’nde gelişen, büyüyen 
ve bir dünya markası haline ge-
len Ford Otosan olarak, bölgenin 
ekonomik ve ticari açıdan kal-
kınmasında büyük rol oynayan 
Kocaeli Sanayi Odası’nın (KSO) 
kuruluşunun 28. yıldönümünü 
en içten dileklerimle kutluyo-
rum. Son 2 yıldır “Türkiye’nin 
ihracat şampiyonu” unvanı-
nı elde ederken, evimiz olarak 
gördüğümüz Kocaeli ile birlikte 
büyümekten gurur duyuyoruz. 
Kocaeli Sanayi Odası’nın bölge-
mize ve dolayısıyla Türkiye’ye 
sağladığı değerli katkıların bi-
linciyle Yönetim Kurulu Üyesi 
olarak hizmet etmekten kıvanç 
duyuyor ve tüm çalışanları teb-
rik ediyor, gösterdikleri emek 
için bir kez daha teşekkürlerimi 
sunuyorum. 

Bununla birlikte; Kocaeli 
Sanayi Odası’nın diğer Sanayi 
Odaları ile mukayese edildiğin-
de oldukça aktif ve dinamik bir 
yapıya sahip olduğunu gözlem-
lediğimi ifade etmek istiyorum. 
Bu vesileyle, Oda Başkanımız 
Ayhan Zeytinoğlu ile Oda Mec-
lis Başkanımız Hasan Tahsin 
Tuğrul’a tüm çalışmaları ve 
KSO’ya ayırdıkları vakit için te-
şekkürlerimi sunuyorum. 

KSO’nun bugüne kadar oldu-
ğu gibi bundan sonra da Türkiye 
sanayisi ve ekonomisinin ilerle-
mesi ve gelişmesindeki rolünü 
başarıyla sürdüreceğine inanı-
yorum.

Haydar Yenigün
Ford Otosan Genel Müdürü

[kuruluş yıldönümü ►
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Sanayimizin gelişmesi ve büyüme-
sinde yüklendiği misyonla çok değerli 
örnek çalışmalar yapan Oda’mızın 28. 
yaşını içtenlikle kutluyor, nice yıllar  
diliyorum. 

Dinamik yapısı ile sanayimize kıy-
metli katkılarını sürdürmesini temen-
ni ediyor, Oda’nın değerli mensupla-
rına teşekkürlerimi ve iyi dileklerimi 
sunuyorum. 

Hayrettin Çaycı
Sarkuysan A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı

İhsan Tolga Akar
Assan Panel Genel Müdürü

Kocaeli Sanayi Odası günü-
müz şartlarında küresel geliş-
melere açık, projelerini hayata 
geçirmeye çalışan, paylaşımcı, 
toplumsal sorumluluk sahibi, 
doğa ve çevreye saygılı, örnek 
bir kurum olarak 28 yıldır Kocae-
li sanayicisine tüm olanakları ile 
hizmet vermektedir. Ülkemizin 
dış ticaret ve satış hacmi açısın-
dan ön sıralarda yer alan kuru-
luşlarını bünyesinde barındıran 
odamız başarılı çalışmaları ile 
örnek teşkil etmektedir. Önce-
likle çeyrek asrı aşan müddet 
içinde çalışmalarda ve başarı-
larda emeği geçenleri kutlamak 
istiyorum.

Kocaeli Sanayi Odası bu ba-
şarılı çalışmalarına ek olarak ül-
kemiz sanayisinin ihtiyacı olan, 
çağdaş koşullara uyum sağla-
mamız bakımından önem arz 
eden konularda projeler hazırla-
yarak, sanayicimizin gelişiminde 
yeni yol haritaları hazırlaması 
beklentilerim arasındadır. Ayrı-
ca ihracatımızı geliştirecek, kat-
ma değer yaratan ürünlerimiz 
için pazar teşkil eden ülkelerin 
sanayi odaları ile en kısa za-
manda irtibata geçmesi ve ikili 
ilişkilerin geliştirilmesi gerekli-
dir düşüncesindeyim. 

Mesleki eğitim konusunda 
gösterdiğimiz hassasiyetin yanı 
sıra Ar-Ge ve Inovasyon beklen-
tilerimizin karşılanabilmesi için 
temel eksiğimiz olan matematik 
ve fen bilimleri ağırlıklı eğitim 
ihtiyacımızı da destekleyen fa-
aliyetler içinde olmamız faydalı 
olacaktır.

Kocaeli Sanayi Odamız’ın 28. 
yaşını kutlar, başarılarının de-
vamını dilerim.

Melih Karakaş
Teknocoat AŞ. ve Sunkem AŞ. 

Yönetim Kurulu Başkanı

Sanayi için imalat, adeta buzulun su üzerinde görünen kısmı... Oysa sanayi demek, 
aynı zamanda, tasarım, teknoloji, eğitim, istihdam, ekonomik ve sosyal katma değer de-
mek… Kocaeli, bugün artık ülkemizin tartışmasız en güçlü sanayi merkezlerinden biri ise, 
bu başarıda Sanayi Odamız’ın kuşkusuz çok önemli bir payı bulunuyor. Kentimizde sana-
yinin, planlı ve yenilikçi bir yapıda gelişmesinde, büyük yeri ve rolü olan Kocaeli Sanayi 
Odamız, bu yıl 28. kuruluş yıl dönümünü kutluyor.  Kocaeli Sanayi Odası, 2200 saygın üyesi 
kanalıyla gerçekleştirdiği üretim, istihdam, dış ticaret ve vergi geliri sayesinde, ülkemiz 
ekonomisine, büyük bir metropol ölçeğinde katkı sağlıyor. Kocaeli Sanayi Odamız, fakat 
aynı zamanda, çevre, eğitim, kültür-sanat gibi alanlardaki, birbirinden değerli projeleri ve 
etkinlikleriyle de, kentimizin gelişmesi ve hemşehrilerimizin yaşam kalitelerinin yükseltil-
mesine destek veriyor, öncülük ediyor. 

Kocaeli merkezli 73 yıllık bir şirket olarak, Kocaeli Sanayi Odası çatısı altında, ülke-
mizin birçok önemli şirketi ile bir arada, iş birliği ve dayanışma içinde olmaktan gurur ve 
mutluluk duyuyoruz. Bölgemiz ve ülkemizde, sanayinin gelişmesine katkı sağlamak üzere 
sunduğu hizmetleri sürekli geliştirme gayreti içinde olan, Odamız yöneticileri ve çalışan-
larına, teşekkür ediyoruz. Kocaeli Sanayi Odası’nın, ülkemizin köklü sanayi odaları arasın-
da özel bir yere sahip olmasında, bugüne kadar katkısı ve emeği bulunanları da minnetle 
anıyoruz.  

Kocaeli Sanayi Odası’nın 28’nci yılını kutlarken, Türkiye’nin aydınlık geleceğinde, daha 
nice on yılları, yine hep birlikte kutlamayı diliyorum.

Mert Pekdemir
Pekdemir İnşaat Genel Müdürü

Kentimizde bizleri gururla temsil 
eden Kocaeli Sanayi Odası’nın (KSO) 
28’inci yılı, hepimiz için kutlu olsun…

Kocaeli kentimiz Türkiye Gayri 
Safi Milli Hasılası’nın (GSMH) yüzde 
69.9’luk kısmını oluşturan bir mega 
kenttir. Bölgenin en güçlü sanayi 
kenti olmasının yanı sıra sağladığı 
katma değer ile Türkiye ekonomisinin 
de adeta lokomotifi konumundadır. 
Ülkemizin en büyük 100 sanayi kuru-
luşunun 18’inin Kocaeli’de bulunması, 
bu söylemlerin en büyük kanıtıdır.

Kocaeli Sanayi Odası (KSO), Geb-
ze, İzmit ve Körfez ilçelerinde yoğun-
laşan, temsil ettiği 1.300 sanayi ku-
ruluşuyla birlikte sinerji oluşturarak, 
bugüne kadar çok başarılı faaliyetler 
gerçekleştirmiştir.

Bu vesile ile bir kez daha sizin 
nezdinizde (KSO Başkanı Ayhan Zey-
tinoğlu) yönetim kurulu başkan yar-
dımcılarınızı, yönetim kurulu üyele-
rinizi ve Kocaeli Sanayi Odası (KSO) 
çalışanlarınızı tebrik eder, sanayi 
odamızın kent ve ülke ekonomisi adı-
na gerçekleştireceği çalışmalarda 
başarılar dilerim.
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Kocaeli Sanayi Odası, Kocaeli 
Bölgesi’nin ve ülkemizin kalkınması-
na katkıda bulunmakta, bölgede fa-
aliyet gösteren sanayi kuruluşlarının 
beklentilerinin karşılanması ve so-
runlarının çözülmesinde önemli so-
rumluluklar almaktadır.

Odamızın 28. kuruluş yıldönümü-
nü kutlar, emeği geçen herkese te-
şekkürlerimi sunarım.

Okan Gedik
Assan Hanil Genel Müdürü

Osman Aksoy
Hayat Holding Genel Sekreteri

Türkiye’nin en önemli sanayi şehirlerinden biri olan Kocaeli’nin gelişimi 
için 28 yıldır durmadan çalışan, üreticiyi destekleyen ve sanayinin daha fazla 
gelişmesi için faaliyet gösteren Kocaeli Sanayi Odası Ailesi’ni yürekten tebrik 
ederim.

Kocaeli’ne ilk adım attığımız günden itibaren şehrimize toplamda 2.7 mil-
yar TL yatırım yaptık, 2.250 kişiye istihdam sağladık. Son iki yılda sektörünün 
en büyük Ar-Ge merkezinden, bebek bezinin olmazsa olmaz ”non-woven’’ 
tekstili ve tüm ürünlerinin ambalajını üreten tesise ve Avrupa’nın en büyük 
otomatik deposuna kadar uzanan büyük yatırımlarımızı yine Kocaeli’ne yap-
tık.

Tüm bu süreçlerde Kocaeli Sanayi Odası’nın gösterdiği destek bizler için 
çok kıymetlidir. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da, Kocaelimizin ge-
lişimi için hep birlikte, var gücümüzle çalışacağız.

Kocaeli Sanayi Odası’nın kuruluşunun 28. yılını Hayat Kimya Ailesi adına 
tebrik eder, şehrimizin sanayisinin gelişiminde bugüne kadar gerçekleştir-
diğiniz katma değerler için teşekkürlerimizi sunar, başarılarınızın devamını 
dilerim. 

Şirketlerin tek başına yapamaya-
cağı sayısız işi kurumsal kimlikle ya-
parak sorunlarımızı hafifleten, bün-
yesinde görev aldığım, Kocaeli Sanayi 
Odasına nice 28  yıllar diliyoruz.

Yusuf Alan
Körfez Döküm AŞ. Yönetim Kurulu Başkanı

+90 (262) 426 00 47 / +90 (312) 496 01 09 +90 (312) 496 01 59
odavizyon@anadolubasinmerkezi.com ; sektorel@kureselanahaber.com

Web: www.anadolubasinmerkezi.com ; www.kureselanahaber.com

Her zaman için beraber çalışmaktan büyük keyif 
duyduğumuz, yaptığı ve takip ettikleri ile ve üyesi olan 
şirketleri ile, Türkiye ekonomisinin sürükleyicilerinden 
Kocaeli Sanayi Odası’nın 28.yaşını kutluyor, başarılı 
çalışmalarının devamını diliyoruz.

Beraber nice başarılara...
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Railport Terminal İşletmeleri AŞ 
Kartepe Suadiye’de 265.3 milyon li-
ralık harcama gerektiren Kartepe In-
termodal Lojistik Terminali yatırımını 
başlattı.

195 bin metrekare alan üzerinde 
kurulacak olan tesis 24.6 bin metre-
kare kapalı alana sahip olacak. Proje 
tamamlandığında yaklaşık 300 kişiye 
istihdam imkanı sağlanacak.

Türkiye’de multimodal lojistik mer-
kezlerinin geliştirilmesi, Avrupa ile 
Asya arasında intermodal ağın yay-
gınlaşması amacıyla yapılacak Kar-
tepe İntermodal Lojistik Merkezinde 
demiryolu ve karayolu olmak üzere iki 
farklı taşıma sisteminin kullanılması 
planlandı.

Marmaray’ın tamamlanması ile 
söz konusu lojistik merkezine doğru-
dan bir bağlantı sağlanacak, İstanbul 
ve tüm bölge için bir giriş kapısı olacak. 
Sektördeki tüm şirketlerin kullanımına 
açık olacak bu merkezden Asya ile Av-
rupa, Avrupa ile Balkan ve Orta Asya-
ülkeleri arasında taşıma yapılacak.

Proje, Trükiye’nin orta ve uzun va-
deli dış ticaret hedefleri ile bu ticarette 
demiryolu taşımacılığında hedeflenen 
payları yakalayabilmesi için gerekli 
olan demiryolu bağlantılı lojistik mer-
kezi yatırımından oluştu.

Demiryolu ve karayolu olmak üze-
re iki farklı taşıma modunun kullanıla-
bileceği bir terminal olarak planlanan 
projenin, özellikle Marmaray tünelinin 
yük taşımaları için kullanılmaya baş-
lanması ve Bakü-Tiflis-Kars demiryo-
lu hattının hizmete açılması ile ticaret 
hatlarına doğrudan bağlantılı bir lojis-
tik merkezine dönüşmesi öngörüldü. 
Proje, bu konumu ile hem ithalat ve ih-
racat yüklerine hem de transit yüklere 
hizmet verebilecek durumda olacak. 
Proje kapsamında konteyner, genel 
kargo ve TIR dorsesi yüklerine hizmet 
verilmesi planlandı. Lojistik merkezin-
de tehlikeli kimyasal madde haricinde 
ki tüm malzemeler depolanacak.

Çevresel etki değerlendirme aşa-
malarını da geçen yatırımın kısa sü-
rede devreye sokulması beklentiler 
arasında.

Tesisin kapasitesi; Konteyner 
360.000 TEU, Treyler (Tır Dorsesi) 
125.000 Adet, Genel Kargo/Paletli Yük 
1.500.000 Ton olacak. 

250 metre uzunluğundaki demir-

yolu bağlantı hattı, yük trenlerinin 
konvansiyonel demiryolu hattından 
projeye konu lojistik merkeze veya 
lojistik merkezden konvansiyonel de-
miryolu hattına geçişini sağlamak için 
kullanılacaktır

Depolanacak Malzemelerin Am-
balaj Türleri: - Konvansiyonel Amba-
lajlar: 450 lt ve/veya 400 kg’a kadar 
kapasiteli olup; IBC Ambalajlar: 450lt 
ve/veya 400 kg’dan başlayıp 3000 
lt’ye kadar ulaşabilecek. 

Railport’tan 282 milyon liralık intermodal 
lojistik merkez yatırımı
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Railport Terminal ĠĢletmeleri A.ġ. Kartepe Intermodal Lojistik Terminali 
Projesi Nihai Proje Tanıtım Dosyası 

 
 
ġekil 18. Faaliyet Alanının Konumu 
 

b) EK-5’deki Duyarlı Yöreler Listesi Dikkate Alınarak Korunması Gereken Alanlar 
 

II.6. Koruma Alanları 
 
 1.Ülkemiz mevzuatı uyarınca korunması gerekli alanlar 
a) Milli Parklar Kanunu‟nun 2 nci maddesinde tanımlanan ve bu Kanunun 3 üncü 
maddesi uyarınca belirlenen "Milli Parklar", "Tabiat Parkları", "Tabiat Anıtları" ve "Tabiat 
Koruma Alanları", kapsamında yer almamaktadır. 
b) Kara Avcılığı Kanunu uyarınca belirlenen "Yaban Hayatı Koruma Sahaları, Yaban 
Hayatı Geliştirme Sahaları ve Yaban Hayvanı Yerleştirme Alanları", kapsamında yer 
almamaktadır. 
 
c) Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu‟nun 3 üncü maddesinin birinci 
fıkrasının "Tanımlar" başlıklı (a) bendinin 1 inci, 2 nci, 3 üncü ve 5 inci alt bentlerinde 
"Kültür Varlıkları", "Tabiat Varlıkları", "Sit" ve "Koruma Alanı" olarak tanımlanan ve aynı 
Kanun ile 17/6/1987 tarihli ve 3386 sayılı Kanunun (2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını 
Koruma Kanunu‟nun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi ve Bu Kanuna Bazı Maddelerin 
Eklenmesi Hakkında Kanun) ilgili maddeleri uyarınca tespiti ve tescili yapılan alanlar, 
kapsamında yer almamaktadır. 
 
ç)  Su Ürünleri Kanunu kapsamında olan Su Ürünleri İstihsal ve Üreme Sahaları, 
kapsamında yer almamaktadır. 

Arkas ile Avrupa’nın en büyük intermodal lojistık terminali (kara limanı) işletmecisi 
duisport’un ortaklığı ile kurulan Railport bir süre önce  Rekabet Kurumu’nun onayın-
dan geçmişti. Arkas Holding Yönetim Kurulu Başkanı Lucien Arkas ve duisport CEO’su 
Erich Staake’un katıldığı imza töreni Kasım 2015’te, Logitrans Lojistik Fuarı kapsa-
mında  gerçekleştirilmişti. İki ortağın intermodal lojistik merkezlerinin Türkiye’de 
geliştirilmesi amacıyla yeni bir iş ortaklığı kurduklarını açıkladıkları törene Kuzey 
Ren-Vestfalya Ulaştırma Bakanı Michael Groschek de katılmıştı. Arkas Holding 
Yönetim Kurulu Başkanı Lucien Arkas ise ortaklığa ilişkin yaptığı açıklamada: “Orta 
Avrupa’nın lider multimodal lojistik hub işletmecisi ile Türkiye’de ortaklık kuruyoruz. 
Bugüne kadar yatırımlarımızı hep sektörün ihtiyaçlarını öngörerek gerçekleştirmeye 
çalıştık. Türkiye’nin 2023 yılı dış ticaret hedeflerin gerçekleşmesinde yük taşımacılı-
ğında demiryolunun payının %15 olması bekleniyor. Bu hedeflerin yakalanabilmesi 
için lojistik ve demiryolu yatırımlarına ağırlık verilmeli. Bu anlamda yatırımlarımıza 
hız vermiş durumdayız.” şeklinde konuşmuştu. 
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KÖRFEZ DÖKÜM de yatırımların büyük bölümü bitti ve tam otomasyonla 
çalışılıyor. Şimdi Robotik üretim zamanı… ama üzerinde çalışılan şoförsüz 
araba konusuyla simgeleşen yapay zeka, inanamadığımız bir hızla etrafı-

mızı sarıyor.

Körfez Döküm’de zaman 
robotik üretimi gösteriyor

Körfez Döküm’de yatırımların büyük bölümü bit-
ti ve tam otomasyonla çalışılıyor. Şimdi Robotik 
üretim zamanı… ama üzerinde çalışılan şoförsüz 

araba konusuyla simgeleşen yapay zeka, inanamadığımız 
bir hızla etrafımızı sarıyor.

Hukukçu bir yakınım bir mail göndermiş, Roger Stapley 
imzalı yazıdan bir bölüm aktaralım;

“ABD’de genç avukatlar 
işsiz. Avukatların ilgilendi-
ği çok karmaşık olmayan 
hukuki konularda gerekli 
öneri veya çözüm yollarını 
saniyeler içinde ve yüzde 
90 doğrulukla “IBM Wat-
son Programı”ndan ala-
bilirsiniz. Aynı işlem avu-
katlarla yapılırsa doğruluk 
oranı yüzde 70’den yukarı 
çıkmıyor. Eğer hukuk tah-
sili yapıyorsanız hemen 
bırakın, yakın gelecekte 
avukat sayısı bugünkün-
den yüzde 90 daha az ola-
cak, sadece özel konularda 
yetişmiş olanlar kalacak.” 
Aynı şekilde tıpta da  yapay 

zeka  vs. devam ediyor.
Bu gelişmeleri kendi sektörü-

müzde de izliyoruz.
Döküm çapaklarını taşlayan-işle-

yen robotlar günlük hayatımızın bir 
parçası oluyor. Hem kalite yükseliyor 
ham de çok şey tasarruf ediyorsu-
nuz. Siz zamana uymaz iseniz zaman 
sizi kendi bildiği tarafa sürükler.

Tüm bu makineleşmeler olurken 
yine görüyoruz ki bunları da yine 
işçimiz kullanıyor. Hem de çabucak 
kavrayarak ve mutlu olarak. Bir bü-
yük tesiste CNC operatörü bir ba-
yanın daha önce ne iş yaptığını sor-
dum-“Bulaşıkçıydım”-dedi..

Ar-Ge Kapsamında devam ettiği-
miz ‘seramik takviyeli’ kırıcılar konu-
su daha çok yurt dışı olmak üzere bir 
düzene oturdu.

Sürekli iyileştirmeler ile kullanı-
lan parçaların ömrü uzuyor, yeni dizayn ve malzemeler ile 
daha basit ve masrafsız tesisler kuruluyor. Yıllardır tüm 
ürünlerini sizden alan müşterinizden daha kısıtlı talep ge-
liyor. Bu da sürekli kapasite artışının sonuna yaklaştığımızı 
gösteriyor diye düşünüyoruz. Bu nedenle çözüm Ar-Ge de 
diyelim, ya da “Sadece özel konularda yetişmiş olanlar ka-
lacak” cümlesini iyi okuyacağız…
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Özel sektörün AB konusundaki uzman kuruluşu 
İktisadi Kalkınma Vakfı ve Ege Bölgesi Sana-
yi Odası işbirliği ile İzmir’de, ‘Türkiye’nin AB 

Gündemi: Güncellenen Gümrük Birliği’nin İş Dünyası’na 
Etkileri semineri’ düzenlendi. 

İktisadi Kalkınma Vakfı 
(İKV) ve Kocaeli Sanayi Odası 
Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, 
çalışmalarının ana hedefinin 
AB’ye tam üyelik olduğunu 
söyledi. Başkan Zeytinoğlu, 
Gümrük Birliği (GB) sürecinde 
Türk sanayisinin teknoloji, 
kalite ve kapasite olarak artış 
kaydettiğini, bazı sektörlerde 
dünyada söz sahibi olduğunu 
hatırlattı. 

Ayhan Zeytinoğlu; 
“Türkiye’nin sıçraması GB ile 
değil asıl 2004-2005 yılların-
da tam üyelik müzakerelerinin 
başlamasıyla oldu. Yabancı 
sermaye girişleri 1 milyar dolar değilken 20 milyar dolar-
lara çıktı. GB müzakereleri tam üyelikle olmalı.” dedi. 

- Prof. Dr. Haluk Kabaalioğlu: 
“Türkiye imajına dikkat etmeli”
Toplantıyı yöneten İKV Başkan Yardımcısı Prof. Dr. 

Haluk Kabaalioğlu, AB ile Gümrük Birliği anlaşması im-
zalanırken kısa zamanda tam üyeliğin gerçekleşmesinin 
hedeflendiğini hatırlattı. Prof. Dr. Haluk Kabaalioğlu, “AB 
bizim için önemliyse Türkiye’nin imaj sorununa da önem 
verilmesi gerekir” dedi.

- Doç. Dr. Çiğdem Nas: Tam üyelik olmadan çözüm zor
İKV Genel Sekreteri Doç. Dr. Çiğdem Nas da, Cumhur-

başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, Mayıs’ın son haftası 
Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Donald Tusk ve AB 
Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker ile görüşmele-
rinin AB tarafında yarattığı olumlu havaya dikkat çekti. 
Türkiye için AB’nin “alternatifi olmayan pazar” konumu-
nunu hatırlatan Doç. Dr. Nas, 

“Gümrük Birliği sürecinde uluslararası yatırımlarda, 
rekabet gücü ve verimlilik kazanmada artış yaşadık. 
Avrupa üretim zincirlerine katıldık. Üretim standartla-
rı, rekabet, fikri mülkiyet ve tüketici haklarında uyum 
sağladık. Türkiye’nin orta gelir tuzağından kurtulması için 
Gümrük Birliği güncellemesinin olumlu katkıları olabilir” 
diye konuştu.

Doç. Dr. Nas, Türkiye kadar AB’nin de ekonomik ilişki-
lerin güçlendirilmesini istediğini vurgularken, “AB’nin Ser-
best Ticaret Anlaşması imzaladığı ülkelerle Türkiye’nin 
de anlaşma imzalaması kazanç sağlar. Türkiye kendi 
üzerine düşeni yapıyor ama tam üyelik olmadan çözüm 
zor” dedi.

- Gökhan Kilit: 
Müzakerelerde en zor kısım tarım sektörü
İKV İş Geliştirme Müdürü Gökhan Kilit, GB müzake-

relerinde en zor kısmı tarım sektörünün oluşturduğunu 
anlattı. Korumacı davranırken 
sektörel sorunların çözülemeye-
ceğini belirten Kilit, bu tip anlaş-
maların ilgili sektörlerde reform 
sürecini başlatması gerektiğini 
dile getirdi. Kilit, şunları söyledi: 
“Dünyanın 190 ülkesine 18 milyar 
dolarlık tarım ürünü ihraç ediyo-
ruz. En çok ihracat yaptığımız 10 
ülkede AB üyesi ülkelerin payı 10 
milyar dolar. AB ülkeleri organik 
ürünleri tercih ediyor, biz de or-
ganik tarım ürünlerimizin yüzde 
90’ını ihraç ediyoruz. Organik 
tarım ürünü ne kadar artarsa bu 
sektörde dış ticaretteki payımız 
da o kadar artar.”

- Çisel İleri: Proje teklif çağrıları takip edilmeli
İKV Araştırma Müdürü Çisel İleri ise, KOBİ’lerin ka-

liteli üretim, ihracat ve nitelikli personel istihdamında 
AB fonlarından yararlanabileceğini ifade etti. AB’nin 6. 
Çerçeve Programı bütçesinin 17.5 milyar Euro, 7. Çerçeve 
Programı bütçesinin 53.2 milyar Euro, halen yürürlük-
te olan Horizon (Ufuk) 2020 bütçesinin ise 78.6 milyar 
Euro olduğunu hatırlatan İleri, “Bunlar dünyada en büyük 
sivil bütçeli programlar. Türkiye’nin 450 milyon Euroluk 
katkı yapmasına karşılık projelerden aldığı pay 70 milyon 
Euro. Erasmus+ programının bütçesi 14.7 milyar Euro. 
Biz almazsak paramız başkalarının araştırmacılarına, 
KOBİ’lerine, öğrencilerine gidiyor. Proje teklif çağrıla-
rı takip edilmeli, proje hazırlama ve üretim kapasitesi 
oluşturulmalı, iyi uygulama örnekleri incelenmeli, proje 
pazarlarına ve ortak ağlara katılım artmalı, ulusal irtibat 
noktasıyla iletişim güçlendirilmeli” dedi.

- EBSO Yönetim Kurulu Üyesi Deniz Gündüz: 
Gümrük Birliği revizyonu memnuniyet verici
Toplantının açılış konuşmasını yapan EBSO Yönetim 

Kurulu Üyesi Deniz Gündüz, iş adamları olarak küresel 
ekonomi ve küresel siyasetteki değişimleri yakından takip 
ettiklerini hatırlattı. Küresel işbirliklerinde uluslararası 
anlaşmaların kıtalar boyutunda çeşitlenerek arttığına 
dikkat çeken Deniz Gündüz, Gümrük Birliği revizyonunun 
da memnuniyet verici bir gelişme olduğunu söyledi. De-
niz Gündüz, işbirliklerinin Türkiye gibi üreten ve ürettiğini 
satmak isteyen gelişmekte olan ülkeler için büyük önem 
taşıdığını belirtirken, sözlerini şöyle sürdürdü: “Gümrük 
Birliği sürecinde AB ile 20 yılı aşkın ticari ortaklığımız söz 
konusudur. Bu öylesine güçlü bir ilişkidir ki; ihracatımızın 
yüzde 48’ini, ithalatımızın yüzde 40’a yakınını, doğru-

İKV ve KSO Başkanı Ayhan Zeytinoğlu:

Çalışmalarımızın ana hedefi 
AB’ye tam üyelik

Soldan sağa: İKV ve KSO Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, 
EBSO Yönetim Kurulu Üyesi Deniz Gündüz, 

İKV Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Haluk Kabaalioğlu
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dan yabancı sermayeli yatırımların yarısından fazlasını, 
ülkemize gelen turistlerin de yüzde 52’sini AB ülkeleri 
oluşturmaktadır. Bu güçlü ilişki, AB ile olan bir pürüzde 
anında aleyhimize işleyip ekonomimizi zor durumda 
bırakmaktadır.”

Türkiye’nin Gümrük Birliği ile Avrupalı şirketlere ara 
malları üreterek AB sanayisine dahil olduğunu, ancak 
aradan geçen süreçte ülkemiz aleyhine dezavantajlı du-
rumlar yaşandığını ifade eden Deniz Gündüz, “AB ülkele-
rinin yaptığı her serbest ticaret anlaşmasında Türkiye tek 
taraflı kapılarını açmış, ucuz ithal mallar nedeniyle dış 
ticaret açığı yükselmiş ve milli sanayimiz tehdit altında 
kalmıştır. Böyle bir durumda oluşan haksız rekabeti kabul 
etmemiz mümkün değildir. Sonuç olarak önemli bir adım 
atılmaktadır ve Gümrük Birliği güncellemesi Türk ekono-
misi için büyüme fırsatına çevrilmelidir” dedi.

EBSO Yönetim Kurulu Üyesi Gündüz, AB’nin Türkiye 

için önemli bir çıpa olduğuna görevi gördüğüne inandığını 
vurgularken, iş dünyasının en önemli beklentileri ara-
sında Türkiye’nin AB karar alma mekanizmalarında yer 
alarak STA’ların yarattığı dezavantajların giderilmesi, vize 
muafiyeti, tarım ve hizmet sektörleri ile kamu alımlarının 
da birlik kapsamına alınmasını saydı.

 Almanya Başbakanı Angela Merkel’in “Biz Avrupalılar 
kaderimizi kendi ellerimize almalıyız” açıklamasına dikkat 
çeken Ege Bölgesi Sanayi Odası Yönetim Kurulu Üyesi 
Deniz Gündüz, “Bundan sonra, ilişkilerimizi iyileştirme ve 
geliştirme sürecinde çok daha atak ve stratejik davran-
mak durumundayız. 

Gümrük Birliği başta olmak üzere dezavantaja dönü-
şen hususları çözüme kavuşturmalı, kazan-kazan ilkesi 
kapsamında anlaşmalara imza atmalıyız. Bu anlamda 
Hükümetimize de büyük görev düşmektedir” diye konuş-
tu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan NATO zir-
vesi için gittiği Brüksel’de Avrupa Birliği (AB) 
Konseyi  Başkanı Donald Tusk ve AB Komisyonu 

Başkanı Jean-Claude Juncker ile görüştü. Türkiye-AB iliş-
kilerinde fırtınalı bir döneme denk gelen görüşme sonrası 
ortak açıklama yapılmadı. Basına kapalı gerçekleştirilen ve 
yaklaşık bir saat süren görüşmede, Türkiye-AB ilişkilerinin 
konuşulduğu belirtildi. Görüşmede, Türkiye ile AB arasında 
Mart 2016’da imzalanan mülteci  anlaşmasının hayata ge-
çirilmesi gerektiği ifade edildi. Olumlu bir atmosferde geç-
tiği belirtilen görüşmede, Türkiye-AB  ilişkilerinin yeniden 
canlandırılmasının önemine ayrıca terörle mücadelede 
işbirliğini güçlendirmenin gerekliliğine de değinildi.  Kıbrıs 
meselesiyle ilgili ise adil ve kalıcı bir çözüm bulunması-
nın  önemli olduğu vurgulandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 
NATO Zirvesi çerçevesinde ikili temaslarını sürdüreceği 
kaydedildi.

AB Konseyi Başkanı Tusk görüşme sonrası Twitter he-
sabından yaptığı paylaşımda “işbirliğinin gerekliliği” ko-
nusunu görüştüklerini belirterek, “insan hakları konusunu 

Erdoğan ile görüşmenin odağına taşıdığını” kaydetti. 
Erdoğan, Tusk ve Junker’le görüşmesinin ardından Av-

rupa Parlamentosu  (AP) Başkanı Antonio Tajani ile bir ara-
ya geldi.

Deutsche Welle (DW) Türkçe’nin haberine göre, Av-
rupa Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker’in sözcüsü 
Margaritis Schinas da görüşme öncesi Twitter’da yaptığı 
paylaşımda “AB ve Türkiye birlikte çalışmak zorundadır 
ve birlikte çalışacaktır” ifadelerine yer vermişti. Erdoğan, 
NATO zirvesine katılmak üzere Brüksel’e hareketinden 
önce Esenboğa Havalimanı’nda yaptığı açıklamada “Bizim 
AB’den kopmak gibi bir derdimiz yok ama AB’nin de üzeri-
ne düşeni yapması gerekiyor… Bu görüşmelerde kendileri-
ne söyleyeceğiz, AB bizim olmazsa olmazımız değil, onun 
bilinmesi lazım… AB Türkiye kendisi çekilsin istiyor” diye 
konuşmuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 15 Temmuz darbe 
girişiminin ardından ilk kez bir Batı ülkesine yaptığı ziya-
ret kapsamında Almanya Başbakanı Angela Merkel’in de 
aralarında bulunduğu Avrupalı liderlerle ikili görüşmeler 
yapacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan
AB Liderleri ile görüştü
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[sektör: otomotiv ►

Taşıt Araçları Yan Sanayicileri Derneği (TAYSAD) 
Yönetim Kurulu Başkanı Alper Kanca, Türkiye’nin 
araç parkı konusunda diğer dünya ülkelerine göre  

ortalamanın altında bir seyir izlediğini kaydetti. Alper Kan-
ca şunları söyledi: “Ülkemizde kişi başına düşen otomobil 
sahipliği, özellikle Avrupa ortalamalarının oldukça altında 
seyrediyor. İç pazarda yaşanan daralma ya da gelişme-

nin yenileme pazarı üzerindeki etkisi büyük oluyor. Örne-
ğin araç teknolojisi geliştikçe, yenileme pazarının da aynı 
yönde ve hızda gelişmesi, hatta dönüşmesi gerekir. Bugün 
itibariyle yaklaşık yüzde 30-40 seviyesinde olan elektronik 
aksam kullanımı, 2030’larda yüzde 50’nin üzerinde seyre-
debileceği öngörülmekte. Dolayısıyla özellikle Yenileme 
Pazarı’nda varlığını sürdürmek isteyen firmalarımızın, yeni 
teknoloji ve eğilimleri yakından takip etmesi önemlidir.”

Yenileme pazarına ilişkin rakamsal verileri aktaran 
Kanca, “Dünyada kullanılmakta olan araç sayısı 1,21 Mil-
yar adedi aştı. Türkiye ise bu pazarın yüzde 1,3’ünü tem-
sil ediyor. Mevcut durumda 5 milyar dolarlık hacme sahip 
olan Türkiye Yenileme Pazarı’nın 2020’de 6,5 milyar dolara 
ulaşması öngörülüyor. Türk otomotiv tedarikçileri olarak 
uluslararası standartlara uygun üretim yapma kabiliyeti-
miz oldukça yüksek. Bu konudaki çalışmalarımızın birçoğu 
ile ilgili uluslararası otoritelerden ve OEM firmalarından 
ödüller de aldık. Bu başarının sürdürülebilir olması için, 
sadece OEM veya OES parçalarında değil, aynı zamanda 
IAM (Independent Aftermarket) parçalarında da stratejik 
olarak belirlenmiş kalite seviyesinin sürdürülmesi gerek-
mekte. Ayrıca Türk tedarikçilerin, sadece standart ürünleri 
üretmeyip, katma değeri yüksek ürünlere yönelmelerinin 

mümkün olduğunu görüyoruz. Bu teknolojik alt yapı ve Ar-
Ge kabiliyeti firmalarımızda bulunmakta” diye konuştu.

- İhracatta yeni rekorlar kırmayı hedefliyoruz
Türkiye’nin ihracat şampiyonu olan otomotiv endüstri-

sinin üretim kapasitesi ile de Avrupa’nın en önemli üretim 
merkezlerinden biri olduğuna dikkat çeken Otomotiv İhra-
catçıları Birliği (OİB) Başkanı Orhan Sabuncu şunları kay-
detti: “Otomotiv Endüstrisi açısından 2016 yılı başarılı bir 
yıl olarak geride kaldı. Otomotiv Endüstrisi İhracatı 2016 
yılında önceki yıla göre yüzde 13 artarak 23,9 milyar do-
lar olarak gerçekleşmiştir. Ülkemizin ihracat şampiyonu 
olan otomotiv endüstrisi, aynı zamanda 1,9 milyon adetlik 
üretim kapasitesiyle Avrupa’nın en önemli üretim merkez-
lerinden birisidir. 2016 yılı üretim verilerine göre ülkemiz 
Avrupa’nın en büyük ticari araç üreticisi olma konumunu 
da sürdürmektedir. Hem üretimde hem de adet bazında 

ihracatta yeni rekorlar öngörüyoruz. Bu yılın üçte biri ge-
ride kalırken otomotiv ihracatımız yüzde 23 artmış ve 9,3 
milyar dolar olarak gerçekleşmiştir. Türkiye Otomotiv Sek-
törü, sadece bir üretim merkezi olmayı değil aynı zamanda 
Avrupa’nın en gelişmiş Ar-Ge Merkezlerinden birisi olmayı 
hedeflemektedir. Bu nedenle katma değeri yüksek ürünler 
üretmek, Ar-Ge ve inovasyona yatırım yapmak endüstri-
miz açısından vazgeçilmezdir. Ülkemizdeki Ar-Ge merkez-
lerinin yaklaşık beşte biri otomotiv sektöründe faaliyet-
lerini sürdürmektedir. Ülkemizdeki ortalama araç yaşının 
yüksek olması aftermarket pazarının önemini ve büyüklü-
ğünü giderek artırmaktadır. Dolayısıyla destekleyicisi ol-
duğumuz Aftermarket Konferansı, Yenileme Pazarı’ndaki 
güncel sorunları, fırsatları, uygulamaları küresel boyutta 
değerlendirebilme ve tartışma fırsatı sunması açısından 
oldukça değerli bir platformdur” dedi.

Alper Kanca: Yenileme pazarımızı sürücüsüz 
araç teknolojisine göre revize etmeliyiz

TAYSAD Başkanı Alper Kanca, Türk otomotiv tedarik sanayinin küresel Yenileme 
Pazarı’nda varlığını sürdürebilmesi için sürücüsüz araç teknolojisine göre dönüşmesi 

gerektiğine vurgu yaptı.
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Türk çimento sektörünün klinker kapasitesi 2016 
yılsonu itibariyle 80 milyon ton olarak gerçek-
leşmiştir. Bu rakamın planlanan kapasite artışla-

rıyla 2017 yılsonunda 82,5 milyon ton olması beklenmek-
tedir. Sektörümüzün, yılsonunda ise yaklaşık 500 milyon 
ihracatla geçen sene olduğu gibi bu yılda ülke ekonomisine 
büyük katkı sağlamasını bekliyoruz.

Türkiye çimento sektörü son 10 yılda üretimde yakala-
dığı sürdürülebilir başarı ile Avrupa 1’incisi olurken, dün-
yada Çin, Hindistan, A.B.D ve İran’la birlikte ilk 5’te yer al-
maktadır. İhracatta dünya sıralamasında ilk üçte yer alan 
Türkiye Çimento sektöründe, 2017 yılı Ocak-Şubat döne-
minde yaklaşık yüzde 15,4’lük ihracat gerçekleştirilmiştir.

Geçtiğimiz yıl, iç satış büyüklüğünü 3 milyar dolar, ihra-
catı da 550 milyon dolar olarak tahmin ediyoruz. Yaklaşık 
80 ülkeye ihracat yapıyoruz ve en fazla ihracat yapılan ül-
keler ise sırasıyla Suriye, Libya, Batı Afrika ülkeleri ve ABD.

- Çimento sektörü, Türkiye ekonomisinin can 
damarı

2016 yılında yaklaşık 100 ülkeye, 7,6 milyon ton olarak 
gerçekleştirilen ihracat performansı ile çimento sektörü, 
Türk ekonomisinin dalgalı durumundan en az etkilenerek 
küçülme yaşamayan tek sektör oldu.

2016 yılında sektörde toplam 495 milyon dolarlık çi-
mento ihracatı gerçekleştirildi. Toplam ihracatın yüzde 
52’si Ortadoğu ve Kuzey Afrika (MENA), yüzde 20’si Ameri-
ka, yüzde 14’ü Afrika ve yüzde 11’i Avrupa kıtalarına yapıldı. 
2016 yılı için çimento sektörü yüzde  5 oranında büyüme 
kaydetmiş ve İhracat yapılan ülkelerin başında 1 milyon 
ton üzerinde satışla Suriye yer almıştır.

- Hedef 110 milyon yon kapasite
Türk çimento sektörünün klinker kapasitesi 2016 yılso-

nu itibariyle 80 milyon ton olarak gerçekleşmiştir. Bu ra-
kamın planlanan kapasite artışlarıyla 2017 yılsonunda 82,5 
milyon ton, 2018 yılsonunda ise klinker kapasitesinin 85 

milyon ton, eşdeğer çimento kapasitesinin ise 110 milyon 
ton olması beklenmektedir.

- Cari açığı kapatan çözüm; beton yollar
Türkiye’nin 2016 yılı sonunda cari açığı 32,6 milyar do-

lar olarak açıklanmıştır. Bu rakamın içinde, petrol ürünleri 
ithalatı hatırı sayılır bir yer tutmaktadır. Türkiye, her yıl 25 
milyon ton petrol ithal etmektedir ve ithalata bağımlılık 
oranı yüzde 98 seviyesinde seyretmektedir. Otoyollarımı-
zın tamamı Bitümlü Sıcak Karışım(BSK)’la kaplanmaktadır. 
Ülke çapında 10 yılda 2155 km otoyol yapılmıştır. Bu otoyol-
ların yaklaşık 500 km’si beton yol olarak yapılmış olsaydı, 
10 yılda 100 bin ton daha az bitüm ürünü kullanılacaktı. Bu 
sayede 2 milyon ton daha az ithal petrol ithal edilecekti. 
Bu da 10 yılda yaklaşık 390 milyon dolar daha az petrol it-
hal edeceğimiz anlamına geliyor. Ülkemizin 2016 yılı cari 
açığının 32,6 milyar dolar olduğu göz önüne alındığında 
petrol ithalatında yapılacak 390 milyon dolarlık tasarruf, 
ülke ekonomisi açısından oldukça önem taşımaktadır. Do-
layısıyla yüzde yüz yerli hammaddeye dayanan beton yol 
kullanımının artırılması cari açığımızın azalmasında önemli 
bir rol oynayacaktır.

Türkiye’de yük taşımacılığının yüzde 92’si, yolcu taşı-
macılığının yüzde 95’i karayolları üzerinden gerçekleşmek-
tedir. Ülkemizdeki yollarda ağır taşıt trafik oranı yüzde 40 
olarak karşımıza çıkmaktadır. Kapasitesinin çok üzerinde 
yük taşıyan araçlar yolların zamanından önce yıpranması-
na ve onarım masraflarının artmasına neden olmaktadır. 

2014 yılında asfalt yolların bakım/onarım maliyeti 
1.884.931.508 TL ile KGM yatırım bütçesinin yüzde 26’sına 
karşılık gelmektedir. 2014 yılında asfalt yolların bakım 
onarımına harcadığımız bütçe Avrasya Tüneli’nin yatırım 
bedelinden daha fazladır. Bu durum ağır taşıt trafiği altın-
daki güzergahlarda ve kavşaklarda beton yolların tercih 
edilmesi gerekliliğini açıkça ortaya koymaktadır. 

Alternatif yollar yılın 5-6 ayı uygulanabilirken beton 
yollar yılın 8 ila 10 ayı uygulanabilir. Buna ek olarak yol 
ekipmanları ile personel etkin ve verimli değerlendirilme-
sine imkan sağlar.

- İnşaat sektörü 2017’nin kurtarıcısı
Konut satışlarında yeni bir rekor yılı olan 2016 yılında 

inşaat sektörü yüzde 7,2 ile ülkenin en çok büyüyen sektö-
rü olarak karşımıza çıktı. Mili gelir hesaplamasında kulla-
nılmaya başlanan yeni yöntem ile inşaat sektörünün milli 
gelir içindeki payı yüzde  7’nin üzerinde yer aldı. Sektördeki 
istihdam yıl boyunca ortalama 2 milyon seviyesinde ger-
çekleşti. 

Geçen yılın büyüyen tek sektörü olan inşaat sektörün-
de 2017 yılının da beklentileri karşılaması bekleniyor. 2017 
yılının ilk üç ayına dair açıklanan rakamlara göre, konut sa-
tışı yüzde 7.4 oranında artarak 325 bin adedin üzerinde bir 
satış gerçekleştirildiği belirtiliyor. 

M.Şefik Tüzün: Çimento sektörü dünya 
sıralamasında ilk 3’te yer alıyor

Türkiye Çimento Müstahsilleri Birliği (TÇMB) Yönetim Kurulu Başkanı M. Şefik Tüzün, 
Türkiye Çimento sektörünün ihracatta dünya sıralamasında ilk 3’te ye aldığını söyledi.

M.Şefik TÜZÜN
Türkiye Çimento Müstahsilleri Birliği - Yönetim Kurulu Başkanı

[sektör: çimento ►
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[kapasite ►

Yıl / Ay (yüzde ) 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 75,9 75,8 74,7

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

2016 (Türkiye) 74,9 73,5 74,3 75,3 75,7 76,1 75,7 75,2 76,6 76,4 76,4 76,5 75,6

2016 (Kocaeli) 70,6 70,4 70,4 71,1 70,1 71,2 68,8 69,4 69,6 70,0 70,8 70,4 70,3

2017 (Türkiye) 75,5 75,4 74,9 78,4 78,8

2017 (Kocaeli) 70,7 70,4 70,7 71,4 71,6

Aylara göre kapasite kullanım oranlarının seyri

Mayıs ayında Kocaeli sanayinin kapasite 
kullanımı yüzde 71,6 oldu

Kocaeli Sanayi Odası tarafından her ay açıklanan Kocaeli sanayi kuruluşlarının kapasite kullanım oranı mayıs ayında 
yüzde 71,6 olarak gerçekleşti. Mayıs ayı kapasite kullanım oranı geçen yılın aynı dönemine göre 1,5, geçen aya göre 

0,2 puan arttı.

Kocaeli genelinde otomotiv, metal, plastik ve kauçuk sektörlerinde kapasite kullanımları ortalamanın üzerinde 
gerçekleşti.

Firmalarımızın önümüzdeki ay beklentilerine baktığımızda, yüzde 25’i, haziran ayında alınan iç piyasa sipariş 
miktarının artacağını, yüzde 60’ı ise bu miktarın değişmeyeceğini ve yüzde 15’i azalacağını beklemektedir. Benzer 

şekilde ihracat yapan firmalarımızın ise yüzde 22’si dış piyasa siparişlerinin artacağını, yüzde 67’si sipariş miktarında 
bir değişme olmayacağını, yüzde 11’i ise azalacağını ifade etmişlerdir.

Merkez Bankası tarafından açıklanan Türkiye geneli kapasite kullanım oranı mayıs ayında geçen yılın aynı dönemine 
göre 1,1 puan artarak yüzde 78,8 olarak gerçekleşti.

Mayıs ayı anketine yanıt veren firmaların bir önceki aya göre yüz-
de 22’sinin istihdamlarının arttığı, yüzde 64’ünün istihdamlarında 
değişim yaşanmadığı, yüzde 14’ünün ise istihdamlarının azaldığı 
belirlenmiştir. 

Firmaların yüzde 25’i haziran ayında iç siparişlerinin arttığını 
belirtilirken, yüzde 15’i siparişlerinin azaldığını belirtmiştir. 

Firma Bildirimleri Haziran (yüzde )

Arttı 25

Değişmedi 60

Azaldı 15

Firma Bildirimleri Mayıs (yüzde )

Arttı 22

Değişmedi 64

Azaldı 14

İç 
Siparişler

İstihdam

Firma Bildirimleri Haziran (yüzde )

Arttı 22

Değişmedi 67

Azaldı 11

Dış 
Siparişler

77

23

KOBİ Büyük Ölçekli

Değerlendirmeye alınan firmaların ölçekleri

Ankete katılan firmaların yüzde 22’si dış siparişlerinin 
haziran ayında arttığını belirtirken, yüzde 11’i ihracatlarında 
azalış bildirmişlerdir. Firmaların yüzde 67’sinde ise alınan dış 
sipariş miktarlarında bir değişim yaşanmamıştır. 

Bölgemizdeki sanayi sektörün-
deki gelişmelerin ve değişmele-
rin aylık olarak takip edilmesi 

amacıyla hazırlanan Mayıs ayı 
anketi çerçevesinde Odamızca bir 
araştırma yapılmıştır. Araştırma-

ya katılan firma sayısı 115 adet 
olup bu firmaların yüzde 77’si 

KOBİ, yüzde 23’ü, büyük ölçekli 
firma niteliğindedir. 
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Gölcük Vizyon 2023 projesi kapsa-
mında Gölcük Belediyesi, Gölcük Kent 
Konseyi ve Kocaeli Üniversitesi De-
ğirmendere Ali Özbay Meslek Yüksek 
Okulu’nun birlikte yürüttüğü 17-24 
Mayıs 2016 tarihleri arasında yapılan 
?7. Uluslararası Gölcük Seramik Sem-
pozyumu? kapanışı, katılan sanatçı-
ların eserlerinin sergilendiği sergi ile 
Gölcük Belediyesi Değirmendere Sa-
nat Evinde gerçekleştirildi.

 Orjinal Resim Kapanış sergisi 
açılışını, Gölcük Kaymakamı Musta-
fa Altıntaş, Gölcük Belediye Başkanı 
Mehmet Ellibeş, Başkan Yardımcısı 
İbrahim Tektaş, Kocaeli Üniversitesi 

Değirmendere Ali Özbay Meslek Yük-
sek Okulu (MYO) Seramik, Cam ve Çi-
nicilik Program Koordinatörü ve KOÜ 
Sempozyum Yürütücüsü Yrd.Doç.
Dr.Nermin Demirkol ve Gölcük Kent 
Konseyi Başkanı Dr. Metin Şentürk ve 
eşleri ile birlikte yaparken organizas-
yon sanatseverler tarafından yoğun 
ilgi gördü.

 
-Gölcük öncü il oldu
 Gölcük Belediye Başkanı Mehmet 

Ellibeş, Gölcük’ün sanatsal etkinlik-
lerde öncü bir ilçe olduğunu ve bu 
sempozyumun da başarıyla sonuç-
landığını söyledi. 

Gölcük’ün Uluslararası alanda bir 
çok organizasyona ev sahipliği yaptı-
ğını dile getiren Başkan Ellibeş, yurt-
dışından gelen sanatçıların bu sem-
pozyuma katkı sağladığını ifade etti. 
Birbirinden güzel eserlerin sergilen-
diğini ve önümüzdeki 1 yıl içerisinde 
hazırlanacak müzede bu eserlerin ko-
runacağını dile getirdi.

  Gölcük Kent Konseyi Başkanı Me-
tin Şentürk, sempozyum sürecini de-
ğerlendirerek bu gibi etkinliklerin art-
tırılması gerektiğini söyledi. 

Gölcük Kent Konseyi olarak 
Gölcük’ün kalkınmasının sanat zemi-
ninde gerçekleşmesi gerektiğini kay-
deden Şentürk, “Bu tür sanatsal et-
kinlikler halkımızın estetik kültürünü 
arttıracak ve her işine olumlu olarak 
yansıyacak diye düşünüyorum” dedi.

 Kocaeli Üniversitesi Değirmen-
dere Ali Özbay Meslek Yüksek Okulu 
(MYO) Seramik, Cam ve Çinicilik Prog-
ram Koordinatörü ve KOÜ Sempoz-
yum Yürütücüsü Yrd. Doç. Dr. Nermin 
Demirkol ise Sempozyuma destek ve 
katkılarından dolayı Gölcük Belediye 
Başkanı Mehmet Ellibeş’e teşekkürle-
rini sundu.

 7. Uluslararası Gölcük Seramik 
Sempozyumu sanatseverlerin sergiyi 
gezip sempozyum kapsamında yapı-
lan eserleri incelemesi ve sempozyu-
ma katılan sanatçılara sertifikaların 
takdimiyle sona erdi.

Sergi bir hafta Değirmendere Sa-
nat Evi’nde sanatseverlerin beğenisi-
ne sunuldu.

7. Seramik Sempozyumu sona erdi

[sanat ►
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Türk, Azeri ve Gürcü KOBİ’ler sa-
nal dükkânda ortak oldu. İstanbul’da 
imzaları atılan ‘KOBİ Market’ ortaklığı 
üç ülkenin KOBİ’lerine dijital ortam-
da satış ile dünyaya açılma fırsatı 
verecek. 

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, “Ça-
ğın fırsatı KOBİ’lerin ayağına geldi” 
derken, Gümrük ve Ticaret Bakanı 
Bülent Tüfenkci bu ortaklığın üç 
ülkenin KOBİ’lerine de büyük faydalar 
sağlayacağına işaret etti. 

E-ticaret platformunun adresi:
 www.kobi.market (SME.market) 
Türkiye, Azerbaycan ve Gürcistan 

ortaklığında oluşturulan ve Dünya 
KOBİ Forumu’nun elektronik platfor-

mu olan KOBİ.Market için imzalar dün 
İstanbul’da atıldı. 

KOBİ’lerin büyümesinin önündeki 
ortak engel olan pazara, finansmana 
ve yeteneğe ulaşım sorununa çözüm 
olmak amacıyla geliştirilen söz konu-
su platform, üç ülkenin KOBİ’leri için 
de ticareti büyütme anlamında büyük 
fırsatlar sağlayacak. 

Bu ülkelerin KOBİ’leri KOBİ.Market 
üzerinde dükkanlarını açabilecek, 
ürünlerini sergileyebilecek, yurtiçi 
ve yurtdışı pazar yerlerine erişim 
sağlayarak anında satış yapmaya 
başlayacak.

Dünya KOBİ Forumunun oluştur-
duğu, Türk, Gürcü ve Azeri KOBİ’leri 
dünya pazarına açmayı hedefleyen 

“Türkiye-Azerbaycan-Gürcistan E-
Ticarette İşbirliği Anlaşması”nın imza 
töreni ve basın toplantısı Gümrük ve 
Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci’nin 
katılımıyla İstanbul TOBB Hizmet 
Binası’nda gerçekleştirildi.

Törene TOBB Başkanı M. Rifat 
Hisarcıklıoğlu, Ekonomi Bakanlığı 
Müsteşarı İbrahim Şenel, Dünya 
KOBİ Forumu Genel Müdürü T. Tunç 
Uyanık, İktisadi Islahatların Tahlili ve 
Komünikasyon Merkezi İcra Direktörü 
Vusal Gasımlı, Azerbaycan Sahipkar-
lar Konfederasyonu Başkanı Mamed 
Musayev, Gürcistan Ticaret ve Sanayi 
Odası Yönetim Kurulu Başkanı Kaha 
Baındurashvılı ve Gürcistan’ın İstan-
bul Başkonsolosu İrakli Asashvili de 

E ticarette Türk, Gürcü,  Azeri ortaklığı 
için imzalar atıldı

[e ticaret ►

Türk, Azeri ve Gürcü KOBİ’ler sanal dükkânda ortak oldu. İstanbul’da imzaları atılan 
‘KOBİ Market’ ortaklığı üç ülkenin KOBİ’lerine dijital ortamda satış ile dünyaya açılma 

fırsatı verecek. 
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katıldı.
 
-Hisarcıklıoğlu: “KOBİ’ler için 
tarihi fırsat”
TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcık-

lıoğlu da e-ticaretin birçok engelin 
aşılmasında KOBİ’ler için tarihi fır-
satlar sunduğunu anlattı. Türkiye’nin 
ülke olarak ve bölgesinde 200 yıl 
önceki Sanayi Devrimini ıskaladı-
ğını belirten Hisarcıklıoğlu, şunları 
kaydetti:

“Ama şu anki ticaretin ve sana-
yinin önünde müthiş bir fırsat var, 
e-ticaret. E-ticaret denildiğinde 
Türkiye’de, Azerbaycan’da ya da 
Gürcistan’da üretilen herhangi bir 
ürünü Güney Amerika’daki bir ilçeye 
satabilme şansımız var. 

Bu, müthiş bir fırsat sunuyor. Bu 
fırsatı iyi değerlendirmemiz lazım. 
Proje, yani KOBİ. Market kapsamında 
Azerbaycan, Gürcistan ve Türkiye 
KOBİ’leri bir platformda buluşuyorlar. 
Dünyada artık tek başınıza birşey 
olmak mümkün değil, bölgesel iş 
birliğine gitmek lazım. 

Bu anlamda 3 bölgedeki 
KOBİ’lerimizi bir araya getirecek müt-
hiş bir fırsatı yakalayacağız. Bundan 
sonrasında Gürcistan, Azerbaycan ve 
Türk KOBİ’lerini ortak olarak dünyaya 
açılma şansı olacak.”

 
-Bakan Tüfenkci: “Üç ülke ekono
misine de katkı sağlayacak”
 
Gümrük ve Ticaret Bakanı Tü-

fenkci imza töreninde yaptığı konuş-
mada, “KOBİ’lerin özellikle uluslara-
rası piyasada rekabet edebilme ve 

oradaki paydaşları ile sanal ortamda, 
e-ticarette buluşması önemli” diye 
konuştu. Bu ortamlardaki gelişmele-
rin, gümrüklerdeki KOBİ’lere yönelik 
iyileşmeleri de beraberinde getirece-
ğini bildiren Bakan Tüfenkci, bununla 
ilgili çalışmalarının da devam ettiğini 
duyurdu.

Bakan Tüfenkci KOBİ. Market giri-
şiminin KOBİ’lerin gelişimine önemli 
ivme kazandıracağını belirterek, 
anlaşmanın üç ülkenin ekonomisine 
ciddi katkı sağlayacağını söyledi.

 
 -Üç ülkenin güç birliği
Ekonomi Bakanlığı Müsteşarı 

İbrahim Şenel ise konuşmasında üç 
ülkenin son 25 yıldır örnek proje-
lerde bir araya geldiğini belirterek, 
KOBİ. Market projesinin KOBİ’ler için 
önemine işaret etti. Şenel, KOBİ’lerin 
Türkiye, Gürcistan ve Azerbaycan için 
ekonominin dinamizmini oluşturdu-
ğuna dikkati çekti.

İmza töreninde söz alan İktisadi 
Islahatların Tahlili ve Komünikasyon 
Merkezi İcra Direktörü Vusal Gasımlı, 
Azerbaycan İşverenler Konfederas-
yonu Başkanı Mehmet Musayev, 
Dünya KOBİ Forumu Genel Müdürü 
Tunç Uyanık, Gürcistan Ticaret ve 
Sanayi Odası Başkanı Kaha Baindu-
rashvili ve Gürcistan Başkonsolosu 
Irakli Asashvili da e-ticaretin öne-
mine işaret ederek, projenin başa-
rıyla yürüyeceğine inandıklarını dile 
getirdiler.

 
KOBİ.Market (SME.Market)
nedir?
KOBİ.Market (SME.Market) tüm 

dünyadaki KOBİ’lerin büyümesinin 
önündeki ortak engel olan pazara, 
finansmana ve yeteneğe ulaşım 
sorununa çözüm olmak amacıyla 
geliştirilmiş olan bir platformdur. 

KOBİ.Market ile KOBİ’ler yeni 
ekonominin getirdiği fırsatlardan 
faydalanabilecek, daha çok alıcıya 
ulaşabilecek, banka ve banka dışı 
finansman yöntemlerinden yararla-
nabilecek, yeteneklerini arttırmak için 
farklı araçlara erişim sağlayabilecek 
ve gelirlerini artırabilecekler.

 
KOBİ’lere ne sağlıyor?
-İş için internetle tanışma: 

KOBİ’ler için bir internet sitesi oluş-
turmak veya mevcut platformlarda 
mağaza açmak fazla karmaşık olabil-
mektedir. 

KOBİ.Market sayesinde KOBİ’ler 
kolayca internet sitelerini ve e-tica-
ret mağazalarını oluşturabilirler.

-Yurtiçi ve yurtdışındaki pazar-
yerlerine bağlantı: Projenin yurtiçi 
ve yurtdışındaki çözüm ortakları 
üzerinden KOBİ’ler farklı pazarlara 
ulaşabilirler. 

Ayrıca Türkiye, Azerbaycan ve 
Gürcistan’daki mevcut internet 
sitelerinde de anında satışa başla-
yabilirler. Tüm bunları KOBİ.Market 
üzerinden kolayca yapabilirler.

-Büyük alıcılara ulaşım: KOBİ.
Market, KOBİ’lerin büyük alıcılara 
satış yapması konusunda aracılık 
hizmetleri de sunacak. TRUST serti-
fikasyon programı ve Güvenilir KOBİ 
Dizini ile büyük firmaların güvenilir 
KOBİ’lerden alım yapması sağlana-
cak.
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KSO Yönetim Kurulu Üyesi Necati Hakoğlu, 9. ve 10. Meslek komitesi üyele-
rini Polisan Çiftliği’nde ağırladı.

KSO Yönetim Kurulu Üyesi Necati Hakoğlu 
9. ve 10. Meslek komitesi üyelerini ağırladı

9. ve 10. Meslek Komitesi Mayıs ayı toplantısı KSO 
Yönetim Ku-
rulu Üye-

si ve Polisan Kimya 
Genel Müdürü Ne-
cati Hakoğlu’nun ev 
sahipliğinde Polisan 
Çiftliği’nde gerçekleş-
tirildi.

Meclis Başkan 
Yardımcısı Melih Ka-
rakaş, Yönetim Kurulu 
Üyesi Necati Hakoğlu, 
Meclis Üyesi Mustafa 
Kenan Selçuk, Meclis 
Üyesi Mehmet Yılmaz, 
9. Meslek Komitesi 
Başkanı Hasan Şeref-
han, 10. Meslek Komi-
te Üyesi Ahmet İlker 
Can, 10. Meslek Ko-
mite Üyesi Sabahat-
tin Yaşa, TOBB Kimya 
Meclis Üyesi Selçuk 
Denizligil, KSO Kalite 
ve Çevre Uzmanı Ay-
nur Hacıfettahoğlu 
ve KSO Meslek Komi-
tesi Uzmanı Seçkin 

Ökte’nin katıldığı toplantı-
da Komite olarak yapılan 
çalışmalar ve girişimler 
masaya yatırıldı.

Geniş katılım ile yapı-
lan toplantıda; Toprak Kir-
liliği Yönetmeliği, SEVESO 
Direktifi, Yerli Malı Tebliği, 
Endüstri 4.0, Kimya Sektör 
Raporu konularına deği-
nildi. Toplantıda, “Toprak 
Kirliliği Yönetmeliği” konu-
sunda yol haritası belirlen-
di. Bu kapsamda üyelerin 
farkındalıklarının arttırıl-
ması için Bakanlık işbirliği 
ile bilgilendirme toplantı-
sı yapılması kararı alındı. 
Ayrıca; SEVESO Direktifi 
kapsamında proje takvimi 
oluşturuldu. Toplantı, KSO 
Yönetim Kurulu Başkanı 
Ayhan Zeytinoğlu ve Poli-
san Holding Yönetim Ku-
rulu Başkanı Necmettin 
Bitlis’inde iştirak ettiği öğle 
yemeği ile sonlandırıldı.

[etkinlik ►
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Kocaeli Sanayi Odası, ÇASGEM Başkanı ve 
beraberindeki heyeti ağırladı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Eğitim Ve Araştırma 
Merkezi (ÇASGEM)’in Kurumsal Kapasitesinin 
Güçlendirilmesi Teknik Destek Projesi” kapsamın-

da ÇASGEM’in hizmetlerinin ve faaliyetlerinin tanıtılması 
için Kocaeli’nin de aralarında bulunduğu 10 hedef il seçil-
di. Bu çerçevede ÇASGEM tarafından Konya, Gaziantep, 
Samsun, İzmir, İstanbul, Antalya, Bursa ve Muğla illerine 
ziyaretler gerçekleştirildi. Bu ziyaretlerden 9’uncusu 25-
26 Mayıs 2017 tarihlerinde Kocaeli’nde yapıldı. ÇASGEM’in 
paydaşlarından, Kocaeli Çalışma ve İş Kurumu’nun desteği 
ve organizasyonu ile değişik sektörlerden şirketlerin işve-
renleri, iş güvenliği uzmanları, personel müdürleri ve oda-
lar ile toplantı yapılarak ÇASGEM’in yenilenen eğitimleri ve 
hizmetleri hakkında bilgi verildi. 

Bu kapsamda KSO’yu da ziyaret eden ÇASGEM 
ekibini KSO Yönetim Kurulu Üyesi İrfan Kanık ve 
KSO Genel Sekreter Yardımcısı Elif Bilgisu ağır-

ladı. Toplantıda ÇASGEM yetkilileri, “çalışan hakları, sosyal 
güvenlik, işçi-işveren ilişkileri, sosyal diyalog, iş sağlığı 
ve güvenliği, istihdam, verimlilik, iş piyasası etütleri, pat-
lamadan korunma dokümanı hazırlama, proje yönetimi, 
ergonomi, çevre, ilk yardım, kişisel gelişim, sosyal beceri 
eğitimleri” gibi konu başlıklarında düzenledikleri eğitimler 
konusunda bilgi verdi. Ayrıca firmaların eğitim ihtiyaçları 
konusunda karşılıklı görüş alışverişinde bulunuldu. Firma-
ların iş sağlığı ve güvenliği konusundaki sorun ve önerileri-
ni ÇASGEM yetkilileri ile paylaşma fırsatı bulan KSO, Çalış-
ma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile bugüne kadar yapılan 
ortak çalışmalar ve işbirliklerini de yetkililere aktardı. 

“Ebru, Hat, Tezhip, Kat’ı”  Sanat Dalları 
KSO’da buluştu

Ebru, Hat, Tezhip, Kat’ı sanatçı-
larının Kocaeli’de 2000 yılında 
başladığı uçsuz bucaksız sanat 

yolculuğunun bir durağı da Haziran ayında 
Kocaeli Sanayi Odası oldu. KSO’daki sergi-
de “Ebru, Hat, Tezhip, Kat’ı’” sanat dalla-
rındaki birçok eser sergilendi.

Sanatçılar Gülseher Kahraman, Esra 
Altay, Ogün Altındiş, Fatma Altunbaş, 
Havva Altunbaş, Tülün Ay Uluç, Vildan Arı 
Öz, Yasemin Coşkun, Özlem Ergün, Burçin 
İnan, Uğur İnan, Meral Oruç, Zeynep Ölçer, 
Neval Ölmez, Emine Savaş, Ruken Sezen, 
Hatun Bakır, Nesrin Tokgöz’ün eserle-
rinden oluşan sergi 17-30 Mayıs tarihleri 
arasında Kocaeli Sanayi Odası Sergi Salo-
nunda sanatseverlerle buluştu.
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Başkan Zeytinoğlu: 
Üretim reform paketi bir an önce 

uygulamaya girmeli

Kocaeli Sanayi Odası (KSO) Mayıs ayı 
Meclis toplantısı Hasan Tahsin Tuğrul 
Başkanlığında yapıldı. 

Meclis toplantısının konuğu YÖK Baş-
kanı Prof. Dr. Yekta Saraç oldu. Meclis 
Toplantısına  Vali Hasan Basri Güzeloğlu, 
KOÜ Rektörü Prof. Dr. Sadettin Hülagü, 
GTÜ Rektörü Prof. Dr. Haluk Görgün, Piri 
Reis Üniversitesi Rektörü ve Türkiye Varlık 
Fonu Yönetim Kurulu üyesi Prof.Dr.Oral Er-
doğan, İTÜ Nükleer Araştırmalar Ana Bilim 
Dalı Başkanı Prof.Dr.Beril Tuğrul, KOÜ eski 
Rektörü YÖK Başkanlık Danışmanı Prof.
Dr.Sezer Komsuoğlu, Kocaeli Üniversite-
si Rektör Yardımcıları ve Genel Sekreteri, 
meclis üyeleri ve Oda yönetimi katılDI.

KSO Başkanı Ayhan Zeytinoğlu konuş-
masında “Her yıl işgücüne katılan ve sek-
tör tarafından talep görmeyen üniversite 
mezunları oluşturmak yerine, çocukları-
mız henüz ortaokul seviyesinde iken, mes-
leki eğitime yönlendirilmesinin gerektiğine 
inanıyoruz. Bu ihtiyacımız olan nitelikli 

ara eleman taleplerimizi karşılayacaktır.” 
dedi.

Başkan Zeytinoğlu, Bilim Sanayi ve 
Teknoloji Bakanı Faruk Özlü tarafından 
açıklanan ve TBMM’ye getirilen 77 madde-
lik Üretim Reform Paketi’nin Türkiye eko-
nomisine büyük katkı sağlayacağını ifade 
ederek pakette yer alan önlemlerin bir an 
önce uygulamaya alınmasını istedi. 

“Üretim reform paketi, üretimin önün-
deki engelleri kaldıracak” şeklinde konu-
şan Ayhan Zeytinoğlu, Türkiye için yüksek 
katma değerli üretimin ihracat ve büyüme 
açısından önemine dikkat çekerek; “Paket-
te yapılan düzenlemelerin birçoğu uzun 
zamandır takip ettiğimiz konular olup re-
form niteliğindedir. Türkiye Odalar Birliği 
camiası olarak büyük katkı verdiğimiz bu 
paketi genel olarak olumlu değerlendiri-
yoruz.” dedi. 

-SANAYİCİLERİN YÜKÜ KALDIRILACAK
Başkan Zeytinoğlu şöyle konuştu: 

[oda meclisi ►

“Üretim reform paketi, 
üretimin önündeki engelle-
ri kaldıracak” şeklinde ko-
nuşan Ayhan Zeytinoğlu, 
Türkiye için yüksek katma 
değerli üretimin ihracat ve 
büyüme açısından önemi-
ne dikkat çekerek; “Paket-
te yapılan düzenlemelerin 
birçoğu uzun zamandır ta-
kip ettiğimiz konular olup 
reform niteliğindedir. Tür-
kiye Odalar Birliği camiası 
olarak büyük katkı verdiği-
miz bu paketi genel olarak 
olumlu değerlendiriyoruz.” 
dedi. 

“

”
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“Yeni reform paketi ile birlikte sanayi si-
cil belgesine sahip işletmelerin elektrik 
tüketimlerinden yüzde 2’lik TRT payı 
alınmayacak ve aynı belgeye sahip sa-
nayiciler, emlak vergisi de ödemeyecek 
olması memnuniyet vericidir. Sanayici-
nin üzerinde büyük yük olan bu uygula-
maların kaldırılması için uzun yıllardır 
girişimde bulunmuştuk. 

Yeni pakette Organize sanayi böl-
gelerine ilişkin de birçok olumlu düzen-
leme bulunmaktadır. OSB’lerde arıtma 
tesisinin zorunlu tutulması ve OSB’lere 
Gayri Menkul Yatırım Ortaklıkları kurma 
hakkı getiriliyor olmasını olumlu değer-
lendiriyoruz. 

Diğer taraftan yeni pakette OSB’lere 
demiryolu bağlantısı sağlanacak. Yük 
taşımacılığında ilimizdeki limanlar ve 
OSB’lerin hiçbirinin demiryolu bağlan-
tısı yok. Türkiye genelinde 300 OSB’nin 
sadece 8 tanesinde demiryolu bağlantı-
sı var. Yaygın demiryolu ağlarının ülke-
mizin ekonomik gelişimine büyük katkı 
verecektir. OSBÜK OSB’lerin bir üst ku-
ruluşudur. Yeni paket ile OSBÜK’e özel 
hukuk tüzel kişiliği verilerek, OSBÜK’ün 
kurumsal yapısı güçlendirecektir. 

Mesleki eğitime yapılan yatırımları 
çok önemsiyoruz. OSB içindeki meslek 
yüksek okullarında okuyan her bir öğ-
renci için eğitim desteği verilerek sade-
ce meslek lisesi öğrencileri için verilen 
desteğin meslek yüksek okulu öğrenci-
lerine de verilmesine olanak sağlamak-
tadır. 

-EMLAK VERGİSİ MUAFİYETİ 
YERİNDE  
Yıllardır söylediğimiz ve üretim ya-

pan sanayiciden alınmasını isteme-
diğimiz, endüstri bölgeleri, teknoloji 
geliştirme bölgeleri, organize sanayi 
bölgeleri, serbest bölgeler ve sanayi 
sitelerinde yer alan binalar emlak ver-
gisinden muaf tutulacak olması son de-
rece önemlidir.

Pakette üniversite sanayi işbirliğini 
geliştirmeye yönelik de birçok düzen-
leme var. Bu düzenlemeler Ar-Ge pro-
jelerine odaklanmamıza önemli katkı 
sağlayacaktır. Kaynak bulamadığı için 
kurulamayan Teknoloji Transfer Ofi-
si sayısını artıracaktır. Fen bilimleri ve 
mühendislik bölümlerinde okuyan öğ-
rencilerimizin uzun süreli uygulamalı 
eğitim almalarına olanak sağlayan yeni 
düzenleme eğitimleri boyunda sektör-
den uzak kalan öğrencilerimizin sektöre 
yakın olmalarını sağlayacaktır.”

-DİĞER ÖNLEMLER
Üretim Reform Paketi’nde yer alan 

diğer önlemler hakkında da bilgi veren 
Ayhan Zeytinoğlu:

“OSB’lerde sanayi parseli birim fiya-
tının bir üst limit getirilecek. Yatırımcılar 

tapularını teminat olarak gösterebile-
cekler. Sanayi parselinde 3 yıldan fazla 
yatırım yapılmamış ise bu parseller geri 
alınarak başka girişimciye verilecek. 

*Yurtdışında OSB kurma imkanı ge-
tirildi

*OSB, endüstri bölgesi, teknoloji ge-
liştirme bölgesi, serbest bölge ve sanayi 
siteleri için uygun sanayi alanları belir-
lemek ve bu alanlardan uygun görülen-
lerin altyapısını yapmak için Sanayi Ba-
kanlığı yetki aldı.

*Yerli üretim destekleri artıyor. Yer-
li üreticiye %15 oranında fiyat avantajı 
sağlanması zorunlu hale getiriliyor. 

*Sanayi işletmelerinin her yıl hafta 
tatili günlerinde çalışabilmek için bele-
diyelerden izin alma zorunlulukları kal-
dırılıyor.  

*Planlı sanayi alanları için ot bedeli 
kaldırılıyor.

*Endüstri bölgeleri, teknoloji geliş-
tirme bölgeleri, organize sanayi bölge-
leri, serbest bölgeler ve sanayi sitele-
rinde yer alan binalar emlak vergisinden 
muaf tutulacak. 

*OSBÜK’e özel hukuk tüzel kişiliği 
verilerek kurumsal yapısı güçlendirile-
cek. Tüm OSB’lerin, OSBÜK’e üyeliği ve 
belirlenen aidatı ödemeleri zorunlu tu-
tuluyor.

Türkiye Odalar Birliği camiası olarak 
büyük katkı verdiğimiz bu paketi genel 
olarak olumlu değerlendiriyoruz. Ülke-
miz ekonomisine büyük katkı sağlaya-
cağına inanıyoruz.” dedi. 

-MAKRO GÖSTERGELER
KSO Yönetim Kurulu Başkanı Ayhan 

Zeytinoğlu makro ekonomik gösterge-
lerdeki gelişmeleri de değerlendirdi:

Nisan ayı kapasite kullanım oranı  bir 
önceki aydan 1,7 puan, bir önceki yıldan 
1,4 puan fazla yüzde 78,4 oldu. Nisan 
ayında kapasite kullanım oranı istatis-
tiklerinin ağırlıklandırma yönteminde 
değişiklik yapıldı. Bu değişiklik oranların 
yükselmesine neden oldu.

Kocaeli sanayi kuruluşlarının mart 
ayı kapasite kullanım oranı geçen yılın 
aynı ayına göre 0,3 puan,  geçen aydan  
0,7 puan fazla olarak yüzde 71,4 olarak 
gerçekleşti. Firmalarımızın yüzde 63’ü 
kapasite kullanım oranlarının geçen aya 
göre arttığını belirtti. Otomotiv, metal, 
plastik ve kauçuk sektörlerinde kapasite 
oranları, ortalamanın üzerinde gerçek-
leşti. Sezonsal olarak artışların devam 
edeceğini bekliyoruz.

-DIŞ TİCARET
İhracat nisan ayında yüzde 7,4 ar-

tışla 12,8 milyar dolara çıktı. İthalat ise 
yüzde 9,6 artışla 17,7 milyar dolar olarak 
gerçekleşti. 

Yıllık ihracatımız 146,6 milyar dolar 
ile artış eğiliminde.

Bu arada ihracata en büyük katkı 
yine otomotiv sektöründen geldi. Birle-
şik Arap Emirliklerine olan ihracatımız 
geçtiğimiz kasım ayından bu yana artı-
yor.

BAE 2014 yılı nisan ayında toplam 
ihracatımızdan yüzde 3,4 pay alırken, 
2017 yılında yüzde 7,9 pay aldı.

Bunun sürdürülebilir olmasını te-
menni ediyoruz. Mevcut ve güçlü pa-
zarlarımızın da korunması gerektiğini 
düşünüyoruz.

İlimiz ihracatı yüzde 16 artışla 1,6 
milyar dolar oldu. En fazla artış göste-
ren sektörler otomotiv, kimya, tekstil, 
çelik, madencilik ve savunma havacılık 
sanayi 

İthalat ise yüzde 9 artışla 3,7 milyar 
dolar olarak gerçekleşti. Mart ayında 
sanayi üretimi yıllık yüzde 2,8 arttı.

Dayanıklı tüketim malları üretimin-
deki yıllık yüzde 13,1 artış dikkat çekicidir. 
Bu talep canlanmasına işaret ediyor.

ÖTV indirimlerinin uzatılması, ver-
gisel indirimler ve istihdam üzerindeki 
yüklerin azaltılması, sanayi üretiminin 
canlanmasına olumlu katkı sağladı.

Türkiye ekonomisinin ilk çeyrek bü-
yümesinin yüzde 3’ü aşabileceğini tah-
min ediyoruz.

-ENFLASYON
Yıllık TÜFE yüzde 11,29, aylık  yüzde 

1,02 olarak gerçekleşti. Yıllık ÜFE yüzde 
16,09 aylık yüzde 1,04) olarak gerçek-
leşti.  Enflasyondaki artışın nedeni kur 
ve gıda fiyatlarındaki artış. İmalat sa-
nayinde yıllık fiyat artışı yüzde 18,27 ile  
oldukça yüksek seviyede.  Bu artış üre-
tici fiyatlarındaki genel artışın üzerinde. 
Sanayicilerin maliyetlerindeki artışı fi-
yatlara yansıttığı görünüyor.Dövizdeki 
düşüş ile bundan sonra enflasyonda 
gerilemenin başlayacağını bekliyoruz.

-CARİ AÇIK
Yıllık cari açık 33 milyar dolara geri-

ledi. Cari açığımız yüksek olmasına rağ-
men, 33 milyar dolarlık seviyeyi olumlu 
değerlendiriyoruz. Düşüşün bir trende 
dönüşmesini bekliyoruz. 

Cari açıkta istikrarlı bir düşüş için 
ihracat gelirlerindeki artışın süreklilik 
kazanması gerekiyor. Bunun için orta 
vadede TL’nin değerlenmesini istemi-
yoruz. Geçen yıldan bu yana turizm ge-
lirlerinin yeteri kadar katkısı yok.

Mart ayında hizmetler sektörünün 
katkısı 672 milyon dolar ile geçen yıl 
ile hemen hemen aynı seviyede ger-
çekleşti. Oysa; 2015 yılı mart ayında bu 
yılın 1,5 katı ve 2014 yılında ise 1,8 katı 
fazla katkı vermişti. Ayrıca; Mart ayında 
döviz rezervlerindeki gerilemeye dikkat 
çekmek istiyorum. Rezervlerde azalma 
varsa, sıkıntı var demektir. Bunun geçici 
bir durum olmasını temenni ediyoruz.



YÖK Başkanı Yekta Saraç: Eğitim ve sanayi 
ülkelerin büyümesinin en önemli aracıdır

KSO Oda Meclisi’nin konuk konuşma-
cısı YÖK Başkanı Prof. Dr. M. Yekta Saraç 
yaptığı konuşmada eğitimle sanayinin 
ülkelerin gelişmesi ve büyümesinin en 
önemli aracı olduğunu vurguladı. 

Refah toplumu olma hedefine bu araç-
larla ulaşılabileceğine dikkat çeken Yekta 
Saraç  “Hem üniversite, hem sanayi bir-
birini destekleyerek güçlenir ve yollarına 
bu şekilde tekamül ederek devam ederler. 
Üniversite sanayi işbirliği çok konuştuğu-
muz eksikliğinden sürekli bahsettiğimiz, 
yeterince etkin işler haline getiremedi-
ğimiz noktasında da bazen şikayet etti-
ğimiz bir köprü. Bu işbirliği iyi ara yüzler 
ve buluşma noktalarına da ihtiyaç duyar. 
Gelişmiş ülkelerin geldikleri seviyede üni-
versite sanayi işbirliğinin ne denli önemli 
olduğu hepimizce malum. Bizim dışımızda 
gelişmiş ülkelerde neredeyse yüz yıldır 
bu işbirliği birlikte sürdürülmekte ve ba-
şarılı örneklerini bizler de ülkemizde bu 
dış örneklere de şahit olmaktayız. Biz de 
yeni YÖK olarak mevcut koşullarla sürekli 
olarak daha iyiyi arama gayretinde oldu-
ğumuz bugünlerde üniversitelerimizin 
var olan bilgi birikimlerini beynini net bir 
biçimde ortaya koyabilmelerini sanayiye 

aktarabilmeleri adına kendi ana misyonla-
rından sapmadan burasına özellikle önem 
veriyoruz.” dedi.

Dünyada ve bölgedeki savaşlar, eko-
nomik belirsizlikler gibi sıkıntılar karşı-
sında ne olursa olsun tek seçeneğin bilim, 
teknoloji ve inovasyonu teşvik etmek, tah-
rik etmek, geliştirmek ve hızla ivmelemek 
olduğunu söyleyen Yekta Saraç; “Japonya, 
Çin, Kore ve Malezya örneklerinde olduğu 
gibi. Bunu siz kıymetli sanayicilerimiz ile 
birlikte başarabiliriz. Bildiğiniz gibi Türkiye 
bu yolda aslında büyük bir mesafe de kat 
etti. Şuan ihtiyaç duyduğumuz husus artık 
bir sıçrama noktasıdır. Üniversitelerimiz 
artık dünya sıralamalarında da yer alıyor. 
2016 yılında ilk 500’e giren 18 üniversite-
miz, ilk 100’e giren ise 2 üniversitemiz bu-
lunuyor ki bu bizi gerçekten mutlu ediyor, 
gururlandırıyor.” dedi.

Türkiye’deki üniversiteler ile ilgili ola-
rak sayısal bilgiler de veren Yekta Saraç 
şöyle konuştu;

“Şu an sistemimizde Türkiye’de 182 
üniversitemiz var. Bunların 1640’ı içeri-
sinde fakülte bulunuyor. 679 enstitümüz 
var. 940 yani 1000’e yakın Meslek Yüksek 
Okullarımız bulunuyor. 476 da aslında kur-

KSO Oda Meclisi toplantısında konuşan Yekta Saraç Türkiye’deki üni-
versite eğitim sistemine yönelik nicelik ve niteliksel gelişmeler ile plan-

lamalar ve hedefler hakkında değerlendirmelerde bulundu.

[oda meclisi ►

Hem üniversite, 
hem sanayi birbirini 
destekleyerek güç-
lenir ve yollarına 
bu şekilde tekamül 
ederek devam eder-
ler. Üniversite sanayi 
işbirliği çok konuştu-
ğumuz eksikliğinden 
sürekli bahsettiği-
miz, yeterince etkin 
işler haline getire-
mediğimiz noktasın-
da da bazen şikayet 
ettiğimiz bir köprü. 

“

”



gusunda uygulamalı bilimlere yönelik 
bir düşünce yatan yüksek okullar var. 

Biraz daha yukarı çıkarak makro 
düzeyde baktığımızda Avrupa Birliği 
Üniversitelerinde 19 milyon öğrencinin 
bulunması söz konusu. Ama bu sayı-
nın 7 milyon 300 bini aşan, 7,5 milyo-
na yaklaşan bir sayısı Türkiye’de. Öğ-
renci sayısında Avrupa’da Rusya’dan 
sonra ikinci ülkeyiz. Bundan 4-5 sene 
öncesine kadar Almanya’nın biliyor-
sunuz daha gerisindeydik. Fakat yük-
sek öğretimde okullaşma oranı şuan 
Avrupa’daki bütün ülkelerin ilerisinde. 
Bunun tabi ki avantajları var. Ama is-
tikbale yönelik de bir takım tedirginlik 
uyandıracak işaretleri de var. “

YÖK’ün kuruluşu ve hedefleri hak-
kında da bilgi veren ve eğitimde kali-
tenin önemine işaret eden Yekta Saraç 
sanayi ile ilişkilere yönelik değerlendir-
mesinde şunları söyledi:

“Yüksek öğretim tarihimizde kurgu 
itibariyle bir yeni ilk olan 102 bin dok-
tora bursu projesini başlattık. Hayata 
soktuk. Türkiye’nin bin kişiye düşen 
doktoralı öğrenci sayısı AB ortalama-
larının çok gerisinde. Fakat bu doktoralı 
insan sayısını plansız bir şekilde arttır-
mamızı da gerektirmiyor. Bu da ikinci 
bir husus. 

Ve yüz iki bin içinde her alandaki 
doktorayı değil yüz alanı, Türkiye’nin 
öncelikli alanlarını tespit ettik. Bu alan-
larda yetiştirilmek üzere 2 bin kişi burs-
landırma programını hayata soktuk.“

Eğitimde kalitenin önemine dikkat 
çeken Yekta Saraç şunları söyledi:

“Tabi bizim şimdi önemle vurgula-
dığım hususlardan birisi kalite kurulu. 
Kalite kuruluyla alakalı Yüksek Öğretim 
Kurulu Başkanı olur olmaz, Yüksek Öğ-
retim Kurulu’nun almış olduğu kararla-
rının yani çıktılarının eğitim, öğretimle, 
araştırma ile ilgili çıktılarının yine YÖK 
tarafından değerlendirilmesinin doğru 
olmadığını, bunun YÖK’ün dışında ba-
ğımsız bir kurul tarafından değerlendi-
rilmesinin aslında daha uygun olacağı 
hususunu beyan etmiştik. Bununla ilgili 
bir çalışma başlattık.”

Üniversite sanayi işbirliğine de de-
ğinen Yekta Saraç bu konuda şunları 
söyledi:

 “Üniversite sanayi işbirliği ile ilgili 
çok radikal bir değişimi de ilgilendire-
cek bir husus sonucu itibariyle. Üniver-
sitelerimizin biz artık ihtisaslaşmasını 
istiyoruz. Her üniversitemizin birbiri-
nin kopyası olmasını istemiyoruz. Her 
açılan üniversitemizin İstanbul Teknik 
Üniversitesi veya ODTÜ’nün bütün ya-
pılanmasının kopyalandığı bir üniversi-
te olmasını istemiyoruz. Biz her üniver-
sitemiz üniversite olmanın yapısından 
kopmadan farklı değerler üretebilmesi, 

farklı alanlarda ihtisaslaşmasını istiyo-
ruz ve planlıyoruz. Bir de yeni YÖK’ün 
şöyle bir özelliği var. Biz yapmak isti-
yoruz, yapacağımız dediğimiz şeyler 
zaten daha önceden planlanıp bitmiş 
oluyor ve çok kısa süre içerisinde ha-
yata geçirmiş oluyoruz. Bu her üni-
versitenin farklı değerler üretebilmesi 
konusu aslında dünya küresel yüksek 
öğretim alanında da tartışılan, proje-
lendirilen konulardan birisi. Biz de o 
örnekleri aldık. Ama o örnekler daha 
hala sürdürürken onlardan çok daha 
hızlı hayata geçirdik. İlk aşaması böl-
gesel kalkınma odaklı ihtisaslaşmaydı. 
Anadolu’daki bazı üniversitelerimi-
zi seçtik. Bazılarını tarımda, bazısını 
seramikte, bazısını hayvancılıkta beş 
üniversiteyi seçtik. Onlara yönelik de 
katkıda bulunuyoruz. Biz o alanlara 
ilişkin olmak kaydıyla personel kadro 
itibariyle katkıda bulunuyoruz. Kalkın-
ma Bakanlığı ile çok uyumlu bir şekilde 
çalışıyoruz. Kalkınma Bakanlığı da yine 
bizle birlikte o alanlarda olmak üzere 
katkıda bulunacak. 

Ama asıl sizleri de ilgilendiren tarafı 
araştırma üniversitesi aşamasına geç-
memiz. Bizim usulümüz şu; biz yüksek 
öğretimi biliyoruz. Yüksek öğretimde 
öğrenmeye çalışmıyoruz. Tecrübemiz 
var. Dirayetli bir şekilde koyduğumuz 
hedefleri de devire devire yürüyoruz. 
Ama toplumu derinden etkileyecek 
sistemi bütünüyle tesiri altında bulun-
duracak, değişikliklerde de tedriciliğin 
esas alınmasını istiyoruz. 

Onun için etki alanı daha ölçeği kısa 

olan bölgesel kalkınma odaklı yeni 
kurulan üniversitelerdeki o projeyi ta-
mamladıktan sonra araştırma üniver-
sitelerine geçtik. Bunun da çalışması 
bir yıldır sürüyor. Bütün parametreler 
tamamlandı ve elli üniversite biz araş-
tırma üniversitesi olmaya namzediz 
diye beyan etti. Parametrelere göre bir 
eleme yaptık ve 25 üniversitemizin rek-
törünü ki onların bazıları aramızda 25 
üniversitemizin rektörünü parametre-
lere göre YÖK’e çağırdık. Dün akşam bir 
toplantı yaptık.  Daha sonra da oradan 
on üniversiteye düşeceğiz. Daha son-
rada bir 10 üniversite seçeceğiz. Bütün 
sistemi biz seçicilik ve seçkincilik üze-
rine yeniden inşa ediyoruz. Ve hiçbir 
alanın da mühmel bir tarzda terk etme 
diyoruz. Hepsiyle de ilgileniyoruz her 
alanla ilgili. Bu araştırma üniversiteleri 
özellikle üniversite sanayi işbirliği nok-
tasında belirlendikten sonra gerçekten 
de bir atılım sıçrama yapacak üniversi-
teler olacaktır diye düşünüyoruz. Bizim 
üniversite sanayi işbirliği daimi komis-
yonumuzu da Ocak 2015’de kurmuştuk. 
Burada hem kamu var, hem üniversite 
var hem TOBB hem TOBB’un temsil-
cileri var. Bütün süreçlerimizde geniş 
katılımlı bir istişare süreçlerini oluştur-
mak istiyoruz. Ve burada Bilim Sanayi 
Bakanlığı, Kalkınma Bakanlığı, TÜBİTAK, 
Patent Enstitüsü, KOSGEB, üniversite-
ler, TOBB burada bulunuyor ve komis-
yonumuzda üniversitelerin mevzuat 
değişiklikleri de dahil olmak üzere bir 
takım önerilerde bulunuyor. Sizlerin 
ifade ettiğiniz, müfredata girmesi ge-
reken dersler mesela bu komisyonda 
değerlendirildi. Üniversitelere tamim 
edildi ve pek çok üniversitemiz bunu 
hayata geçirdi. Ama şunu istemiyoruz. 
YÖK olarak kapalı kapılar ardında aldı-
ğımız kararların kapıları açtıktan son-
ra da paydaşlarımızla istişare etikten 
sonra dahi tek bir kalemle zorlayıcı bir 
şekilde tek tipçiliği işaret eder şekilde 
hepsinin de aynı şekilde uygulama-
sını da istemiyoruz. Bunun doğru ol-
madığını düşünüyoruz. Üniversitenin 
kimliğine aykırı. Ama yönlendiricilik, 
rehberlik yapma fonksiyonundan da 
vazgeçmiyoruz. Dolayısıyla o dersler 
pek çok üniversitemizin müfredatına 
girdi. Yaygınlaşmasını teşvik ediyoruz.”

Üniversite sanayi İşbirliğinde tabi 
ki küresel rekabette var olabilmenin, 
teknoloji üretebilme kabiliyetiyle an-
cak mümkün olabileceğini biz gayet iyi 
biliyoruz ve üniversite sanayi işbirliğini 
son yıllarda sürekli konuşulan bir konu 
olaraktan da artık çıkarmak istiyoruz. 
Yani sonuçları hayata yansıyacak so-
mut neticelerinin hayatımızı değiştire-
cek, katkıda bulunacak bir düzeye ulaş-
sın istiyoruz. 



Vali Güzeloğlu: Kocaeli, yeni dönemin 
ruhuna dönük, bir model kent olmalı

Kocaeli Valisi Hasan Basri Güzeloğlu 
eğitimin önemine işaret etti.

Kocaeli’nin yeni dönemin ruhuna dö-
nük bir ‘model kent’ olması gerektiğine 
dikkat çeken Hasan Basri Güzeloğlu KSO 
Oda Meclisi’nde yaptığı konuşmada şun-
ları söyledi:

“Konu ülkelerin en değerli varlığı kal-
kınmanın belirleyici ve başat gücü olan 
gençlik ve genç nüfusun eğitilmesi. Nite-
likli, donanımlı, birikimli, bilgili ve özgüvenli 
bir gençliğin özellikle istihdam alanında ve 
üreten ekonomik yapılarda iş bulabilmesi, 
talep edilen nitelikte donanım, bilgi, be-
ceriyle buluşarak istihdam piyasasına iş 
arayan bir birey olarak buluşması. 

Görünmektedir ki gelişmiş ülkeler da-
hil bütün ülkelerin en kırılgan ekonomik 
öncelikli konusu istihdam piyasası ve bu-
rada genç nüfusun istihdamıdır. 

Genç işsizlik. Burada meseleyi sadece 
sayısal bir çokluk olarak totalde bir iş ara-
yanlar değil, belki aslında doğrusu isteği, 
eğitimi, beklentisi doğrultusunda bir iş 
bulabilmesi olarak ortaya koymak gere-
kir. Çünkü bir bireyin mutlu olması, yaptığı 
işten keyif alması ve o işe değer katması 
ancak mutlu olması ile ilgilidir. Salt bir iş 

bulması ve salt bir işte çalışması bir eşiktir 
ama asla hedef değildir. İçselleştirdiği, bü-
tünleştiği, kimlik ve kişiliği ile arzuladığı bir 
işte ancak çalışırsa bir genç değer üretir, 
değer paydasını zenginleştirir. 

Biz bu doğrultuda eğitime bir bütün 
olarak baktığımız zaman üniversiteye 
kadarki kısımda Milli Eğitim Bakanlığımız 
sonra da üniversitelerimizin gerçekte be-
lirleyici, etkileyici ve tanımlayıcı bir zen-
ginlik olduğunu düşünüyoruz. 

Aslına bakarsanız üniversitelerinin ge-
nel algısının aksine bir eğitim veren kurum 
olmasının yanı sıra aslında değer kazan-
dıran, değer çoğaltan kalkınmayı tanım-
layan bir yer ve merkez olmaları esastır. 
Nasıl ki bir insanın aklı bütün birikimini 
yönlendiren ve geleceğe taşıyan bir zen-
ginlikse ülkelerin aklı da üniversitelerdir. 
Geçmişte çok yanlış haksız ve anlamsız 
bir uğraş, kayıp yıllar ve zamanlar oldu. 
İdeoloji bekçiliği yapan üniversitelerden 
maalesef kaybedilmiş yıllar, zamanlar ge-
ride kaldı. 

Artık bir bütün olarak tıpkı Kocaeli öze-
linde olduğu gibi, bu ülkenin geleceğine 
ortak kalkınmış bir ülke idealine neler ka-
tabiliriz, neler sağlayabiliriz ve ne şekilde 

Kocaeli Valisi Hasan Basri Güzeloğlu “Aklı temsil eden bilgi çağı ve ekonomisiyle 
katma değeri yüksek, üretim ve ürün anlamında merkez olan ve buna dönük insani 

değerleri ve eğitimini de örnek bir kent olarak değiştiren bir büyükşehir olalım.”

[oda meclisi ►

Bizim şöyle bir iddia-
mız var Kocaeli olarak, 
sayısal çokluklar ve 
nicelik olarak büyük-
lükler Kocaeli de var. 
Türkiye’nin temel ge-
lişme, kalkınma ve he-
deflerine doğru büyük 
yürüyüşüne derinlik, 
zenginlik ve dinamik 
katan bir büyüklüğü-
müz var. Stratejik bü-
tün sektörlerde başat 
bir üretim alt yapımız 
var. Ama biz diyoruz ki 
Kocaeli yeni dönemin 
ruhuna dönük bir de-
ğişimin de model kenti 
olacak ve olmalı.

“
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yardımcı olabiliriz gerçekten doğrusu-
na gelindi. 

YÖK bu anlamda üniversitelerle 
güçlü bir iş birliğini Türkiye’nin gelecek 
büyük yürüyüşünde bu doğal millet ve 
kutlu devletin sonsuza akan kalkınan 
ve gelişen her gün iddiasıyla geleceğe 
akan yürüyüşünde çok önemli bir so-
rumluluğu, misyonu üstlenmiş durum-
da. 

Sizler ülkemizin gelişmesine katkı 
koyan ve şüphesiz bu işbirliğini arzu-
lanan sanayicilerimiz ve üreticilerimiz 
olarak bu çağrıyı zaten karşılamakta-
sınız. 

Bizim şöyle bir iddiamız var Koca-
eli olarak, sayısal çokluklar ve nice-
lik olarak büyüklükler Kocaeli de var. 
Türkiye’nin temel gelişme, kalkınma 
ve hedeflerine doğru büyük yürüyüşü-
ne derinlik, zenginlik ve dinamik katan 
bir büyüklüğümüz var. Stratejik bütün 
sektörlerde başat bir üretim alt yapı-
mız var. 

Ama biz diyoruz ki Kocaeli yeni dö-
nemin ruhuna dönük bir değişimin de 
model kenti olacak ve olmalı. Buna uy-
gun en önemli ve en hazır kent Kocaeli. 
Aklı temsil eden bilgi çağı ve ekonomi-
siyle katma değeri yüksek, üretim ve 
ürün anlamında merkez olan ve buna 
dönük insani değerleri ve eğitimini de 
örnek bir kent olarak değiştiren bir bü-
yükşehir olalım. Bunu yapmaya hazırız 
ve yapabiliriz ve başladık. Bu buluşma 
onun önemli bir tamamlayıcı buluşma-
sı olacak. 

Değerli Başkanımıza Vali ziyaretle-
rinde ifade ettim. Biz hazırız. Kendileri-
nin büyük bir içtenlikle hazır olduğunu 
ve bu katkıyı koymaya canı gönülden 
hazır olduğunu görüyorum. Bir kaza-
nım olduğunu görüyorum. İnşallah bu 
buluşma bu büyük değişimin ve dö-
nüşümün hazırlayıcısı ve sağlayıcısı 
önemli bir buluşma olacak. Buna yü-
rekten inanıyorum. Kocaeli özelinden 
başlayan bu değişim dalgası da tüm 
Türkiye’yi inşallah bulacak ve o zaman 
hem sizler hem bizler için en güzeli ol-
muş olacak. 

Nisan ayında son 99 ayın en dü-
şük seviyesini gören perakende gü-
veni, Mayıs ayında da bu seviyesini 
korudu. Bir önceki aya göre sınırlı bir 
artış (0,5 puan) sergileyen endeks, 
bir önceki yılın aynı dönemine göre 
ise 6,8 puanlık bir düşüş kaydetti. 
Bu düşüşte geçtiğimiz 3 ayda işlerin 
gelişimi ve önümüzdeki 3 aya ilişkin 
satış beklentilerindeki düşüş etkili 
oldu. “Elektrikli ev aletleri, radyo ve 
televizyonlar” sektörü Mayıs ayında 
perakende güveninde en fazla artış 
gösteren sektör oldu. AB-28 ve Euro 
Bölgesi ile karşılaştırıldığında ise 
Türkiye’nin performansı geçen yıla 
göre kötüleşirken, geçen aya göre 

iyileşti.

Perakende güveni geçen yıla kı-
yasla azaldı

Mayıs ayında -18,0 puan değerini 
alan TEPE, geçen yılın aynı dönemi-
ne göre 6,8 puan azalırken, geçen 
aya göre ise 0,5 puan arttı. TEPE de-
ğerinin geçen yıla göre azalmasında, 
geçtiğimiz 3 ayda işlerin gelişimi ve 
önümüzdeki 3 ayda satış beklentisi 
göstergelerindeki düşüş etkili olur-
ken; bir önceki aya göre iyileşmenin 
sınırlı kalmasında ise işlerin geçmiş 
3 aydaki durumunun iyileşmesine 
rağmen artan stok seviyeleri etkili 
oldu.

Perakendede işler toparlanmıyor, 
TEPE Yine Dipte...
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Pirelli Endüstriyel lastik-
lerinin üreticisi TP Endüstri-
yel ve Ticari Lastikler A.Ş.’nin 
“Türkiye Bayi Konsey Toplan-
tısı” Mayıs ayında İstanbul’da 
gerçekleştirildi. Türkiye’nin 
farklı bölgelerinden toplam 
12 Ticari Lastikler Yetkili 
Satıcısı’nın katkıda bulundu-
ğu toplantıda, şirketin yeni 
stratejileri değerlendirildi.

 Pirelli Endüstriyel lastik-
lerinin üreticisi TP Endüstri-
yel ve Ticari Lastikler A.Ş.’nin 
yeni yapılanması sonrasın-
da, hedef ve stratejilerinin 
değerlendirilmesi, yetkili 
satıcıların fikirlerinin alın-
ması ve böylece işlerin daha 
kaliteli bir şekilde yönetil-
mesi amacıyla yaptığı top-
lantıların sonuncusu, Mayıs 
ayında İstanbul’da gerçek-
leştirildi. TP Endüstriyel ve 
Ticari Lastikler A.Ş. “Türkiye 
Bayi Konsey Toplantısı”na, 
Endüstriyel ve Ticari Las-
tikler Genel Müdürü Alp 
Günvaran, Ticaret Direktörü 
Gökçe Şenocak’ın yanı sıra, 
diğer üst düzey yöneticiler 
ve Türkiye’nin çeşitli bölge-
lerinden 12 Ticari Lastik Yet-
kili Satıcısı katıldı. Toplantı-
lar sırasında bayilerin şirket 
strateji ve programları ile 
ilgili görüşleri  alındı. 

İzmit’te 2 Bin Kişiye 
İstihdam Yaratıyor
TP Endüstriyel ve Ticari Lastikler 

Genel Müdürü Alp Günvaran toplantının 
açılışında yaptığı konuşmada, “Pirel-
li marka kamyon, otobüs, zirai ve OTR 
lastikleri üreten ve İzmit’te bulunan 
fabrikasıyla yaklaşık 2 bin kişiye istih-
dam yaratan TP Endüstriyel Lastikler 
şirketimiz, Aeolus ile gerçekleşmekte 
olan ortaklıkla birlikte artık Prometeon 
Tyre Group çatısı altında faaliyetlerini 
s ü r d ü r e c e k . 
Şirketimiz bu-
güne kadar 
olduğu gibi 
bundan sonra 
da Türkiye’de, 
ağır vasıta 
kullanıcılarına 
ve özellikle fi-
lolara yönelik 
hizmetlerine 

mükemmel bir şekilde devam edecek” 
dedi.  

Daha sonra TP Endüstriyel ve Tica-
ri Lastikler A.Ş. Ticaret Direktörü Gökçe 
Şenocak, Filo ve Kaplama Yönetim Şefi 
Bilgin Akpolat, Ürün Yönetimi Uzmanı 
Ömer Tunaz, Operatif ve Ticari Pazar-
lama Şefi Yaşar Yurtçu sunumlar yapa-
rak şirketin stratejilerini, 2017 ve daha 
sonraki yıllara ilişkin hedeflerini de-
ğerlendirdiler. Toplantı süresince diğer 
yöneticiler ve Türkiye’nin çeşitli bölge-

lerinden gelen 12 ticari lastik-
ler Yetkili Satıcı, görüşleri ve 
önerileriyle toplantıya katkıda 
bulundular.

Fleet Mobile 10 Araçla
Hizmet Vermeye Başladı
Toplantıda filo yönetimi 

ve kaplama alanındaki konu-
lar da ayrıntılı bir şekilde ele 
alındı. Filo yönetiminde dikkat 
çekici bir yenilik olarak “Fleet 
Mobile” organizasyonu değer-
lendirildi. Sözleşmeli filolara 
her koşulda hizmet götürme-
yi amaçlayan “Fleet Mobile” 
şimdilik 10 araç ile hizmet 
vermeye başlıyor. Bu araçlar 
İstanbul Avrupa yakası, İs-
tanbul Asya yakası, Kocaeli, 
İzmir, Konya, Samsun, Kayseri, 
Adana, Mersin ve Gaziantep 
bölgelerinde bulunacak. Önü-
müzdeki dönemde “Fleet Mo-
bile” hizmeti, Türkiye’nin tüm 
bölgelerini kapsayacak şekil-
de genişletilecek. 

Lastik Kaplama Teknolo-
jisi Novateck Organizasyonu 
Genişletilecek 

Lastik kaplama teknolojisi 
Novateck organizasyonunun 
da giderek genişlemesi hedef-
leniyor. Yeni Novateck orga-
nizasyonunun filolara yönelik 
departmanı, Ankara bölge, İz-
mir bölge, İstanbul Asya yaka-
sı, İstanbul Avrupa yakası ve 

Adana bölge olarak faaliyet gösterecek. 
Filolara yönelik hizmetlere ek olarak, şu 
anda Karadeniz, Akdeniz ve ülkemizin 
doğu bölgelerine kadar uzanan Nova-
teck kaplama organizasyonumuzun da 
genişlemesi planlanıyor. 

“Türkiye Bayi Konsey Toplantısı”nda 
ayrıca, yeni ağır vasıta lastikleri, satış 
stratejileri, filo ziyaretleri, ekipman des-
teği, yapılması planlanan kampanyalar, 
bayi eğitimleri gibi konular da ele alındı. 

Gün boyu, 
b e l i r l i 
a r a l a r -
la süren 
t o p l a n t ı 
Boğaz’da 
hep birlik-
te yenilen 
yemek ile 
son bul-
du. 

Pirelli yeni satış stratejilerini değerlendirdi 

[etkinlik ►

Genel Müdür Alp Günvaran 

Ticaret Direktörü Gökçe Şenocak
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KSO’dan açıklama: İhracatçı üyelerimiz için bek-
lediğimiz ‘yeşil pasaport’ uygulaması başladı

[yayın ►

Kocaeli Sanayi Odası’nın da uzun za-
mandır beklediği ihracat yapan firmalar 
için hususi damgalı (yeşil) pasaport uy-
gulaması başlatıldı. Uygulamaya ilişkin 
esaslar Resmi Gazete’de yayınlanarak 
yürürlüğe girdi. 

Buna göre son 3 takvim yılı itibarıyla 
yıllık ortalama ihracatı 1 milyon doların 
üzerinde olan mal ve hizmet ihracatçısı 
firmaların temsilcilerine, ihracat tutar-
larına göre değişen sayıda hususi dam-
galı (yeşil) pasaport verilmesine ilişkin 
Bakanlar Kurulu kararı netleşti.

Karar ile birlikte Ekonomi Bakanlığı, 
firmaları belirleyerek bölge müdürlük-
leri ile ihracatçı birliklerine bildirerecek. 
Böylelikle uygulama fiilen hayata geçe-
cek. Uygulama kapsamında yaklaşık 10 
bin firmaya 14 bin civarında yeşil pasa-
port verilmesi planlanıyor. En fazla ye-
şil pasaport verilecek il yaklaşık 6800 
pasaport ile İstanbul. Onu İzmir, Bursa, 
Gaziantep, Ankara ve Kocaeli izliyor. 

Yeşil Pasaport sahibi ihracatçılar bu 
uygulamanın hayata geçmesi ile birlik-
te ihracatın yaklaşık yarısının gerçek-
leştirildiği Avrupa Birliği ülkeleri başta 
olmak üzere dünyadaki birçok noktaya 
zaman kaybı olmadan ulaşabilecek. Bu 
da ihracatın artırılabilmesi bakımından 
yeni bir potansiyele işlerlik kazandırıl-
ması anlamına gelecek.

-Uygulama detayları 
Bakanlar Kurulu’nun yürürlüğe giren 

“İhracatçılara Hususi Damgalı Pasaport 
Verilmesine İlişkin Esaslar Hakkında 
Kararı”na göre; 

Son 3 takvim yılı itibariyle (2014, 
2015 ve 2016 ),ilgili her takvim yılında 
ihracat yapmak şartıyla, yıllık ortalama 
ihracatı;

• 1 milyon ABD doları ile -10 milyon 
ABD doları arasında (10 milyon dolar 
dahil) olan firmalara 1,

• 10 milyon dolar üzeriyle 25 milyon 

dolar arasında olan firmalara 2,
• 25 milyon dolar üzeriyle 50 milyon 

dolar arasında olan firmalara 3,
• 50 milyon dolar üzeriyle 100 mil-

yon dolar arasındaki firmalar 4,
• 100 milyon dolar üzerinde ihracatı 

olan firmalara ise 5 yetkilisine hususi 
damgalı pasaport verilebilecek. 

-Ekonomi Bakanlığı belirleyecek
Belirtilen tutarda ihracat yapan 

firmaların yetkililerine, Türk Ceza Ka-
nununun ilgili maddesinde belirtilen 
süreler geçmiş olsa bile kasten işlenen 
bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla 
süreyle hapis cezasına veya affa uğra-
mış olsa bile devletin güvenliğine karşı 
suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin 
işleyişine karşı suçlar, zimmet, rüşvet, 
hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güve-
ni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye 
fesat karıştırma, edimin ifasına fesat 
karıştırma, suçtan kaynaklanan mal 
varlığı değerlerini aklama veya kaçak-
çılık suçlarından mahkum olmaması 
kaydıyla, iki yıl süreyle hususi damgalı 
pasaport verilebilecek.      

Karar uyarınca, hususi damgalı pa-
saport alabilecek durumdakilerin eş ve 
çocuklarına yeşil pasaport verilmeye-
cek.

İlgili maddede belirtilen tutarda mal 
ihracatı yapan firmalar resmi dış tica-
ret istatistikleri esas alınarak Ekonomi 
Bakanlığınca belirlenecek ve her yılın 15 
Şubat tarihine kadar Bakanlığın bölge 
müdürlükleri ile ihracatçı birlikleri genel 
sekreterliklerine bildirilecek.

Serbest bölgelerin yurt dışına sa-
tışları, söz konusu ihracat tutarlarının 
belirlenmesinde dikkate alınacak, ancak 
yurt içinden serbest bölgeye getirilerek 
üretim ve işleme faaliyetine tabi tutul-
madan yurt dışına yapılan satışlar bu 
tutarın hesaplanmasında dikkate alın-
mayacak.

-Yeşil pasaportla vizesiz 
gidilebilecek ülkeler
Almanya,  Andorra,   Arnavutluk,  

Belarus, Belçika,  Bosna-Hersek,  Bul-
garistan,  Çek Cumhuriyeti,Danimarka,  
Estonya,  Finlandiya,  Fransa,Gürcistan,  
Hırvatistan,  Hollanda,  İspanya,İsveç,  
İsviçre,  İtalya,  İzlanda,Karadağ,  Kosova,  
Letonya,  Lihtenştayn,Litvanya,  Lüksem-
burg,  Macaristan,  Makedonya,Malta,  
Moldova,  Monako,  Norveç,Polonya,  
Portekiz,  Romanya,  Sırbistan,Slovakya,  
Slovenya,  Ukrayna,  Yunanistan, Azer-
beycan, Bahreyn,  Bangladeş,  Birleşik 
Arap Emirlikleri, Çin Halk Cumhuriyeti,  
Endonezya,  Filipinler, Filistin, Güney 
Kore,  Hong Kong,  Irak,  İran, İsrail,  Ja-
ponya,  Kamboçya,  Katar, Kazakistan,  
KKTC,  Kuveyt,  Lübnan, Makau Özel İda-
re Bölgesi,  Maldivler,  Malezya, Moğo-
listan, Umman,  Pakistan,  Singapur,  
Suriye, Tacikistan,  Tayland,  Türkmenis-
tan, Ürdün, Vietnam,  Yemen,Uruguay,  
Venezuela, Antigua - Barbuda ,  Baha-
malar,  Barbados, Dominika, El Salva-
dor,  Grenada,  Guatemala,  Honduras, 
Jamaika,  Kosta Rika,  Küba, Panama, St. 
Christopher,  St. Lucia, Arjantin,  Bolivya,  
Brezilya,  Ekvador, Guyana, Kolombiya,  
Nikaragua,  Paraguay, Peru,  St. Vincent 
- Granides,  Şili,  Trinidad – Tobago, Bos-
tvana, Cezayir, Cibuti, Fas, Fildişi Sahili, 
Güney, Afrika Cumhuriyeti, Güney Su-
dan, Kenya, Libya, Mali, Mauritius, Mısır, 
Moritanya, Namibya,  Seyşeller, Svazi-
land, Tanzanya, Tunus

Önemli not: 
Başvuracak ihracatçı firmalarımız, 

Ekonomi Bakanlığı web ana sayfası 
www.ekonomi.gov.tr içindeki “İhracat-
çıya Hususi Pasaport Veriyoruz” habe-
rini tıklayıp, işlemlerini başlatabilecek-
lerdir. 

Detaylı bilgi almak için İhracat İleti-
şim Noktası (4444363) ile görüşülebilir.
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Otomotiv tedarik sanayi ihracatının 
yüzde 70’ini temsil eden ve sektörü-
nün en önemli sivil toplum kuruluş-
larından biri olan TAYSAD, Bursa’da 
toplandı. 

Bursa’daki üyelerin bir araya ge-
tirildiği toplantıda, otomotiv sektörü-
nün geleceğine ışık tutacak sunumlar 
yapıldı. Ford Otosan Genel Müdürü 
Haydar Yenigün, 150 yıl kadar önce 
“mekanik” birer cihaz olarak doğan 
otomobillerin nasıl elektronik cihazla-
ra dönüşmekte olduğunu anlattı. 

-Alper Kanca
 Bursa’daki otomotiv üreticileri 

ile bir araya gelen TAYSAD Başkanı 
Alper Kanca,‘Tasarım-Teknoloji-Te-
darik gücüyle dünyada ilk 10’ hedefi 
kapsamında yurt içi ve yurt dışında 
düzenledikleri etkinlikler hakkında bil-
gi verdi. Yurtdışında Türkiye algısının 
güçlendirilmesi gerektiğini vurgulayan 
Kanca, “Biz TAYSAD olarak Türkiye’nin 
mevcut ülke algısını kuvvetlendirmek 
ve ülkemize yeni yatırımlar çekmek 
için yurtdışındaki temaslarımızı sürdü-
receğiz. Bu kapsamda sık sık küresel 
ana sanayi firmalarıyla bir araya 
geliyoruz” dedi.

TAYSAD’ın organize ettiği kon-
feranslar hakkında da  bilgi veren 
Kanca, “Düzenlediğimiz konferanslar 
özellikle de uluslararası olarak nite-
lendirdiklerimiz know how paylaşımı 
açısından büyük önem taşıyor. Ayrıca 
bu tür konferanslarla sosyal ağların 
genişletilmesine de imkan sağlıyoruz. 
Geçtiğimiz günlerde Aftermarket Kon-
feransımızı tamamladık; sırada IAEC’17 
Otomotiv Mühendisliği, Yetenek 
Yönetimi ve Bakım Konferanslarımız 
var” dedi.

-Haydar Yenigün
Bursa’daki buluşmada, Ford Oto-

san Genel Müdürü Haydar Yenigün 
de, otomotivde değişen trendler ve Y 
kuşağının etkileri hakkında bilgi verdi. 
Y kuşağının ihtiyaçları doğrultusunda 
araç içerisindeki elektronik aksamın-
da da artması gerektiğini ifade eden 
Haydar Yenigün, “Araçların içindeki 
elektronik miktarı bugün itibariyle 
yüzde 30. Bundan 10 yıl önce neredey-
se yoktu. Bu demektir ki 2030’da bir 
aracın içindeki yazılım ve elektronik 
miktarı yüzde 60 olacak. Yani insansız 
araç teknolojileri önümüzdeki dönem-
de büyük bir öneme sahip olacak. Akıllı 

telefonlardaki uygulamalar artık araç-
larda da olacak. Bugün Ford’un yaptığı 
araçlarımızın içerisindeki sistemler 
de açık inovasyonaimkan veren, belki 
sizin de kendi geliştirdiğiniz aplikas-
yonları ekleyebileceğiniz bir hale geldi. 
Artık software mühendisliği gelişiyor” 
şeklinde konuştu.

-Y jenerasyonunu
 yakalamamız lazım.
Yenigün, “Önümüzdeki dönemin 

üretim sistemi mevcuttakinden çok 
daha farklı olacak. Konvansiyonel 
yöntemlerle iş yapmaya devam edil-
meyecek. Gelecek Y jenerasyonunun 
istediği gibi olacak, bizim istediğimiz 
gibi değil. Onun için Y jenerasyonunu 
yakalamamız lazım” dedi.

Otomotiv tedarik sanayi 4’üncü 
bölge imkânlarından yararlanabiliyor

-Alper Kürşad Alkan
Toplantıda konuşan T.C. Ekonomi 

Bakanlığı Teşvik Uygulama ve Ya-
bancı Sermaye Daire Başkanlığı Dış 
Ticaret  Uzmanı Alper Kürşad Alkan 
ise otomotiv tedarik sanayi sektörü 
temsilcilerine yararlanabilecekleri 
teşvik paketlerinden bahsetti. “Yatırım 
teşvik sistemi 2012 yılında revize edil-
di” diyen Alkan, “Artık otomotiv tedarik 
sanayi, Türkiye’nin neresinde olursa 
olsun eğer İstanbul dışındaysa 4’üncü 
bölgelerde sağlanan tüm imkânlardan 
yararlanabiliyor. Bu imkanları şöyle 

sıralayabiliriz: Yatırımlarınızın yüzde 
30’unu kurumlar vergisine indirebili-
yorsunuz. 6 yıl kadar iade istihdamını-
za sigorta prim işveren hissesi desteği 
sağlanıyor. Yatırım yeri hissesi eğer 
ilin valiliği tarafından uygun görülü-
yorsa sağlanıyor. TL kredilerde 4 puan 
döviz kredilerde 1 puan faiz desteği 
sağlanıyor. 4’üncü bölgede ya da diğer 
bölgedeyseniz destekler daha fazla 
olduğu için kendi bulunduğunuz bölge 
desteklerinden faydalanabiliyorsu-
nuz” şeklinde konuştu.

Kullanılan teşviklerin oranlarından 
da söz eden Alper Kürşad Alkan, “Oto-
motiv sektöründe son dönem verilen 
teşvik istatistiklerine baktığımızda 
aslında 2012 yılından 2017 yılına doğru 
bir artış var. Teşvik oranları 2012-2016 
arasında yatay seyirde giderken 2017 
yılı ile beraber yükselişe geçmiş” dedi.

Son olarak teşvik süreçlerinin nasıl 
ilerlediğine değinen Alkaş, şunları 
söyledi:

“Bu aslında bürokratik bir süreç 
değil. Başvuru sonrası uzmanların 
incelemeleri sonucu onayına dayanan 
bir prosedür yok. Burada bir başvuru 
mekanizması yok. Ya firmanın direkt 
davet edilmesi ya da belli bir konuda 
çağrıya çıkılması gerekiyor. Örneğin 
Türkiye’de yılda 200 milyar dolar MR 
cihazları için teşvik veriyoruz. Yine 
burada da bazı kriterler var. Örneğin 
yatırım tutarının 100 milyon civarında 
olması gerekiyor.”

Ford Otosan Genel Müdürü Haydar Yenigün: 
Otomobiller artık elektronik cihazlar oluyor

[etkinlik ►
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HAS ÇELİK SAN. VE TİC. A.Ş. Teleskopik silindir, hidrolik silindir boru ve krom kaplı mil 
30000 TON/YIL

153.100.000

TÜRK YTONG SAN.A.Ş. GAZBETON 500000 M3/YIL 86.526.000

GÖLCÜK BELEDİYE BAŞKANLIĞI Belediye hizmetleri 0 ADET 60.875.000

GÜÇSAN PLASTİK KALIP METAL SAN. VE TİC. A.Ş. OTOMOTİV İÇİN PLASTİK PARÇA VE AKSAM 8000000 KG/YIL 55.760.000

İZMİT KANDIRA RES ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. Elektrik enerjisi üretimi (RES) 5 MW 36.081.171

YENAL TARIM VE İNŞAAT ALETLERİ A.Ş. Sıvacı el aletleri, inşaat ve tarım kürekleri 2448000 ADET/YIL 23.400.000

KANCA EL ALETLERİ DÖVME ÇELİK VE MAKİNA SANAYİ A.Ş. OTOMOTİV SANAYİ İÇİN MOTOR VE AKTARMA ORGANLA-
RI DÖVME AKSAM VE PARÇALARI 44963000 KG/YIL

20.840.000

ALİ KORKMAZ ÖZEL EĞİTİM KUR. GIDA NAK. TİC. VE SAN. LTD. ŞTİ. Okul öncesi, İlkokul ve Ortaokul Eğitimi 1032 ÖĞRENCİ 15.308.000

BİLGİ KÜPÜ ÖZEL EĞİTİM KURUMLARI GIDA İNŞ. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. Okul Öncesi, İlkokul ve Ortaokul Eğitimi 1000 ÖĞRENCİ 11.500.000

KAR PORSELEN SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ Porselen veya seramik sofra ve süs eşyası üretimi 
6507000 KG/YIL

10.000.000

ALTINTEL LİMAN VE TERMİNAL İŞLETMELERİ A.Ş. Liman ve Liman Hizmetleri - Depolama 81565 M3 8.970.000

AKPINAR TEKSTİL SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. Yatak örtüleri 55000 ADET 8.570.000

FRITO LAY GIDA SAN.VE TİC.A.Ş. Patates cipsi 6708 TON/YIL 5.700.000

UĞUR BETON METAL VE PLASTİK SAN. TURZ. TİC. LTD. ŞTİ. Çamaşır Makinası Denge Ağırlığı 9392000 ADET/YIL 5.091.138

ARTE MAKİNA MÜHENDİSLİK İNŞAAT OTOMOTİV SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. Muhtelif makine yedek parçaları 780000 KG/YIL 4.070.000

TOSB OTOMOTİV YAN SANAYİ İHTİSAS ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ OSB ELEKTRİK DAĞITIM ALTYAPISI 0 .. 3.500.000

Ayın en büyük yatırımı ‘ten

Nisan ayında Kocaeli’de 16 yatırım 
projesi teşvik belgesine bağlandı. Bu 
projeler ile toplam 509.3 milyon liralık 
yatırım öngörüldü. 

Büyüklük sıralamasına göre Has 
Çelik’in 153.1 milyon liralık yatırım pro-
jesi ilk sırayı aldı. İkinci sırada 86.5 mil-
yon lira ile Türk Ytong var. Üçüncü sı-

rayı Gölcük Belediyesi, dördüncü sırayı 
ise 55.7 milyon liralık yatırımla Güçsan 
Plastik aldı.Has Çelik 153.1 milyon lira 
toplam yatırım gerektiren projesi ile  
nisan ayının yatırım şampiyonu oldu. 
TOSB Taysad OSB’de yapılacak bu 
komple yeni yatırımla Has Çelik yıllık 
30 bin ton teleskopik silindir, hidrolik 

silindir boru ve krom kaplı mil üretimi 
gerçekleştirecek.

Tamamlandığında 100 kişilik is-
tihdam yaratacak olana yatırım için 
tanınan teşvikler şöyle: KDV İstisnası, 
Gümrük Vergisi Muafiyeti, Sigorta Pri-
mi İşveren Hissesi Desteği 6 Yıl, Vergi 
İndirimi %70, YKO %30, Faiz Desteği 

HASÇELİK HAKKINDA...

Temelleri 1968 yılında Onursal Baş-
kanımız Hasan Faydasıçok tarafından 
atılan Hasçelik, 2017 yılına kadar vasıflı 
çelik ve parlak çelik üreticisi & tedarik-
çisi olarak faaliyetlerini tek çatı altında 
sürdürdü. Mart 2017 itibariyle bu faa-
liyetlerini, Faydasıçok Holding’e bağ-
lı farklı grup şirketlerde sürdürmeye 
başlamıştır. 2008 yılında kurulan Has-
mil Vasıflı Çelik Sıcak Haddehanesi’nde 
üretilen vasıflı çelikler HASÇELİK şirketi 
çatısı altında faaliyetlerine devam et-
mektedir. 

250.000 ton/yıl haddeleme kapa-
siteli Türkiye’de tam kontinü hizmet 
veren en modern tesis olan Hasçelik 
Vasıflı Çelik Haddehanesinde kütükler-
den yuvarlak ve altıköşe sıcak olarak 
haddelenen ürünler üretilmektedir.

Markalı Ürünlerimiz
Faydasıçok Holding çelik grubu şir-

ketlerinin, yurtiçi ve yurtdışında önde 
gelen markası Hasçelik, çatı marka 

olarak konumlandırılmıştır.
Hasçelik sıcak hadde üretim firma-

mızın ürün gruplarına göre markaları:
Hasmil: Yuvarlak ve altıköşe ta-

mamlamasız vasıflı uzun mühendislik 
çelikleridir.

Hasprime: %100 iç hata ve yüzey 
çatlak kontrollü, tamamlamalı vasıflı 
uzun mühendislik çelikleridir. 

Kurumsal ilkeler ve Değerler
Müşteri odaklılık: 
Faaliyette bulunduğumuz tüm sek-

törlerde müşteri velinimetimizdir. Bun-
dan dolayı; müşterilerimizin bugünkü 
ve gelecekteki beklentilerine karşılık 
vermek ve müşterilerimizin hayatını 
kolaylaştırarak onlara çözüm ortağı 
olmak görevimizdir.

Fark yaratmak: 
Değişime açık, inovatif ve çözüm 

odaklı olmak yapımızdır. Mevcut ve 
farklı sektörlerde fırsatları değerlendi-
rip hayata geçirerek beklentilerin öte-
sini karşılamak hedefimizdir.

Çalışan Odaklılık:
En önemli kaynağımız çalışanları-

mızdır. Çalışanlarımızı eğitimini ve ge-
lişimini sürekli desteklemek görevimiz-
dir. Çalışanların inisiyatif alıp çözüme 
ortak olmasını sağlayarak memnuni-
yetlerini ve motivasyonlarını üst sevi-
yede tutmak davranış biçimimizdir.

Rekabetçilik: 
Faaliyet alanında daha verimli ve 

etkin hizmet vermek amacımızdır. Bu 
nedenle; yüksek kapasiteli ve tekno-
lojik yatırımlar yapmak ve her alanda 
teknoloji kullanmak hedefimizdir.

Güvenilirlik: 
Paydaşlar arası güven bizim için 

çok önemlidir. Ürün ve hizmet kalitesi 
ile ticari açıdan güvenilirlik sağlamak 
temel değerimizdir. Ayrıca; çalışanla-
rımızla ve müşterilerimizle karşılıklı 
güven ilişkisinde adil olmak temel ilke-
lerimizdendir.
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Kalkınma Bakanlığı’nın Koordinasyo-
nunda, Doğu Marmara Kalkınma Ajansı 
tarafından gerçekleştirilen uluslararası 
“Bölgesel Kalkınma Gündemi: Küresel 
Değer Zincirleri ve Rekabetçilik Siyasa-
ları” forumu, Güral Sapanca’da yapıldı.

Toplantıya Yalova Valisi ve Doğu 
Marmara Kalkınma Ajansı Yönetim Ku-
rulu Başkanı olan Tuğba Yılmaz, Kalkın-
ma Bakanlığı Bölgesel Rekabet Edebi-
lirlik Daire Başkanı Serkan Valandova, 
Ekonomi Bakanlığı KOBİ ve Kümelenme 
Daire Başkanı Mustafa ALİ Yurdupark, 
Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kü-
melenme Politikaları, Uygulama ve 
Koordinasyon Şube Müdürü B.Tolga 
Arıcan, Sakarya Büyükşehir Belediye 
Başkanı Zeki Toçoğlu, Düzce Belediye 
Başkanı Mehmet Keleş, Sakarya Tica-
ret ve Sanayi Odası Başkanı Mahmut 
Kösemusul, Düzce Ticaret ve Sanayi 
Odası Başkanı Fahri Çakır, Yalova İl Ge-
nel Meclis Başkanı Yaşar Demirel, Doğu 
Marmara Kalkınma Ajansı Genel Sekre-
teri Dr. Mustafa Çöpoğlu, İstinye Üniver-
sitesi Rektörü Prof. Dr. Melih Bulu, KOÇ 
Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Me-
tin Türkay katıldı.

Her yıl ayrı bir tema 
Forumun açılış konuşmasını Yapan 

Doğu Marmara Kalkınma Ajansı Ge-
nel Sekreteri Dr. Mustafa Çöpoğlu, “Bu 
konferansta ülkemizde bölgesel kal-
kınma sorununu, ulusal ve uluslararası 
düzeyde alanlarının en önde gelen uz-
manlarıyla yorumlamayı hedefliyoruz. 
Karşılıklı görüş alışverişleri ile ortaya 
konacak önerilerin; politika yapıcıların 
ve uygulayıcıların yolunu aydınlataca-
ğını düşünüyoruz. Bu sebeple, bugün 
ilkini düzenlediğimiz Bölgesel Kalkınma 
Gündeminin açılışını yapıyor olmaktan 
büyük gurur ve mutluluk duymaktayım. 
Doğu Marmara Kalkınma Ajansı olarak, 
her yıl ayrı bir tema ile ülkemizin böl-
gesel kalkınma sorunlarını tartışmayı 
planlıyoruz” dedi.

Bu yılın temasının “Küresel Değer 
Zincirleri ve Rekabetçilik Siyasaları” ol-
duğunu belirten Çöpoğlu, forum kap-
samında kümelenme politikalarımızı 
derinlemesine analiz edip, eksiklikleri-
mizi tamamlama konusunda çok değerli 
uzmanların görüş ve önerilerinin alına-
cağını dile getirdi.

Türkiye’nin Tek “Silver Label” 
Sahibi Kümelenmesi: TAYSAD
Kümelenme çalışmalarının önemine 

değinen Yalova Valisi ve Doğu Marmara 
Kalkınma Ajansı Yönetim Kurulu Başkanı 

olan Tuğba Yılmaz, “Doğu Marmara Kal-
kınma Ajansı’nın dâhil olduğu iller olarak 
makine imalatına, turizmden süs bitkile-
rine birçok farklı sektörde olumlu çalış-
malara imza atmış durumdayız. MARKA 
tarafından yapılan çalışmalar sonucun-

da hali hazırda Avrupa Birliği Küme Ana-
lizi Sekreterliği tarafından “Silver Label” 
ile mükâfatlandırılan ülkemizdeki ilk ve 
tek küme olan Taşıt Araçları Yan Sanayi 
Derneği (TAYSAD) Kocaeli-Gebze’de bu-
lunmaktadır. Aynı çalışma kapsamında 
Kocaeli, Sakarya ve Yalova illerinde fa-
aliyet gösteren 5 kümelenme “Bronze 
Label” olarak akredite edilmiştir” dedi.

Yılmaz, Türkiye’nin 2023 yılı hedefle-
rine ulaşmasında en önemli enstrüman-
lardan olan kümelenme çalışmalarında 
politika oluşturucusu ve uygulayıcısı ko-
numunda bulunan, yerel, bölgesel, ulu-
sal ve hatta uluslararası tarafların bir 
araya getirildiği böylesi önemli bir orga-

nizasyona imza attığı için Yönetim Ku-
rulu Başkanı olduğum Doğu Marmara 
Kalkınma Ajansı ve değerli katkıları ile 
destek veren herkese şükranlarımı su-
narım diyerek sözlerini tamamladı.

Üst düzey konuşmacılardan 
kalkınma önerileri
Siyasa yapıcılar, uygulayıcılar ve uz-

manlar her yıl bir araya getirmeyi amaç-
layan Bölgesel Kalkınma Gündemi bu yıl 
kümelenme konusunda dünyaca ünlü 
uzmanları Sapanca’da bir araya getirdi. 

Forum kapsamında tüm konuşmacı-
lar kümelenme politikalarının belirli bir 
yönüne vurgu yaparak, strateji geliştir-
me ve uygulama aşamaları için uygula-
nabilir önerilerde bulundular. 

Forum kapsamında elde edilen bu 
bilgiler doğrultusunda MARKA tarafın-
dan “Bölgesel Kalkınma Sonuç Raporu” 
oluşturulacak.

Bölgesel Kalkınma gündemi belirlendi

[bölgesel kalkınma ►
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Marka’nın 2017 Teknik Destek Programı 
şubat-mart-nisan dönemi sonuçları açıklandı
Doğu Marmara Kalkınma Ajansı 

(MARKA) tarafından 2017 yılı için uy-
gulanan Teknik Destek Programı Şu-
bat-Mart-Nisan Dönemi kapsamında 
sunulan faaliyet önerileri için değer-
lendirme aşamaları tamamlandı. Mar-
ka tarafından yapılan açıklamaya göre; 
“Program kapsamında destek almaya 
hak kazanan tüm faaliyet önerileri için 

satın alma işlemleri Ajans tarafından 
gerçekleştirilecek. Bu süreçte yararla-
nıcı kurumlar tarafından hazırlanacak 
dökümanların   teknikdestek@marka.
org.tr adresine 12 Haziran 2017 tarihi-
ne kadar gönderilmesi gerekecek.

 Söz konusu doküman satın alma-
ya esas teşkil edecek bir belge olması 
sebebi ile talep edilen eğitim veya da-

nışmanlık içeriğinin detaylı bir şekilde 
yazılması önem arz edecek.

Önemli Not: Verilecek eğitim/da-
nışmanlık hizmetlerinin, hizmet alım 
sürecine bağlı olarak Eylül ayından 
itibaren gerçekleşme ihtimali bulun-
makta olup yararlanıcıların buna göre 
eğitim/danışmanlık takvimlerini gün-
cellemeleri gerekecek.

Proje Adı Başvuru Sahibi Adı İl

1 Sağlık Bakanlığı Onayı Sertifikalı Temel İlk Yardım Eğitimi Orman ve Su İşleri Bakanlığı 2. Bölge Müdürlüğü Yalova Şube 
Müdürlüğü

YALOVA

2 Güncel Zabıta Mevzuatı Eğitimi Çayırova Belediyesi KOCAELİ

3 TÜBİTAK Aaraştırma Projeleri Hazırlama Eğitimi Bolu İl Milli Eğitim Müdürlüğü BOLU

4 PISA ; Bütünleşik Öğrenim Becerileri Yalova İl Milli Eğitim Müdürlüğü YALOVA

5 Bütüncül Koruma Anlayışı ile Tarihi Kentlerin Korunması Projesi Düzce İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü DÜZCE

6 İstihdam Pazarında İşsizlik ve İşgücü Bulamama Arasındaki Uyumsuzlu-
ğun Nedenlerini Belirliyoruz...

Kocaeli Sanayi Odası KOCAELİ

7 Çözüm Odaklı Düşünme, Uygulama ve Multisektöriyel Eğitim ve Danış-
manlık Programı Projesi

Yalova İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü YALOVA

8 Yerel Yazılı Basında İnternet Haberciliğinin İyileştirilmesi Basın İlan Kurumu Kocaeli Şube Müdürlüğü KOCAELİ

9 112 Acil Çağrı Numarası Tanıtım Filmi 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürlüğü YALOVA

10 GOSB Acil Durum Yönetim Planının Hazırlanması Projesi - Afet ve Acil 
Durum PlanlamasıEğitimi

Gebze Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Merkezi KOCAELİ

11 Sokaklar Bizimdir-Geleneksel Çocuk Oyunları Kandıra İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü KOCAELİ

12 KOBİ’lerin İşletme İçi Eksiklerinin Giderilmesi Akçakoca Ticaret ve Sanayi Odası DÜZCE

13 Engelliler İçin Afet Bilinci Eğitmen Eğitimi projesi T.C. Sakarya Valiliği İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü SAKARYA

14 Evde Sağlığın Gönülden Eli Yalova Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği YALOVA

15 Termal’de Oryantiring Termal Kaymakamlığı YALOVA

16 Sakarya İli Aile Hekimi ve Aİle Sağlığı Elemanları Çalışanlarına Yönelik 
Şiddetin Önlenmesi Eğitimi Projesi

Sakarya Halk Sağlığı Müdürlüğü SAKARYA

17 Bilişsel Davranışçı Terapi Yaklaşımı İle Travma Sonrası Stres Bozukluğu 
ve Depresyon Tedavisi

Yalova İl Emniyet Müdürlüğü YALOVA

18 Yerel Küçük Perakendecilerin Sürdürülebilirliğini Geliştirme Projesi Kocaeli Ticaret Odası KOCAELİ

19 YALKİM OSB Endüstriyel Simbiyoz Projesi Yalova Kompozit ve Kimya İhtisas Islah Organize Sanayi Bölgesi YALOVA

20 Oyun Terapisi Eğitimi Gebze İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü KOCAELİ

21 Birlikte Daha Renkliyiz ve Birlikte Daha Güçlüyüz: Akran Zorbalığını 
Önleme Eğitimi Programı

Gölcük İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü KOCAELİ

22 Nadide Veli - Öğretmen Atölyesi Eğitm Programı Manevi ve İktisadi Kalkınma Vakfı KOCAELİ

23 Özel Egitim ve Okul Öncesi Materyal Kullanımı Destek Projesi Serdivan İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü SAKARYA

24 İnşaat Mühendisi ve Mimarlara Yönelik Sta4CAD Eğitimi Bolu Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü BOLU

25 Yalova Hayvanını Doğru Besliyor Çınarcık İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık YALOVA

26 Mera Islahı ve Yönetimi Karamürsel İlçe Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü KOCAELİ

27 Eğitimde Geleceğe Açılan Kapı: STEM Karamürsel İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü KOCAELİ

28 Orta ve İleri Düzey Satranç Sporcularımız İçin İleri Düzey Bir Antrenörle 
10 Günlük Kamp Çalışması

Köroğlu Satranç Kulübü Derneği BOLU

29 Sosyal Medya Yönetimi ve Web Sitesi Yönetimi Anlatılması Romanlar Federasyonu KOCAELİ

30 Çocuklar İçin Çocuklarla: Çocuk Testleri Uygulamalı Eğitim Programı Başiskele İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü KOCAELİ

31 Kadın Girişimciliği ve Kooperatifçilik Eğitimi Pamukova Kaymakamlığı SAKARYA

32 Tarımda Biyoteknik Mücadele Farkındalık Eğitimi Pamukova İlçe Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü SAKARYA

33 Alzheimer Hastalarının Ailelerine Yönelik Bilinçlendirme Eğitimi Sakarya Büyükşehir Belediyesi SAKARYA

34 Sakarya Tarımsal Eğitim Kampüsü ve Sokak Hayvanları Geçici Bakım Evi 
Tasarım Projesi

Sakarya Büyükşehir Belediyesi SAKARYA
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Başiskele Belediyesi ile Kocaeli 
Üniversitesi’nin ortaklığı ve Başiskele 
İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nün katkı-
larıyla üstün yetenekli çocukların eği-
timine destek verecek olacak ‘Çocuk 
Üniversitesi’ yapılan tören ile açıldı. 
Çocuk Üniversitesi’nin açılış töreninde 
4. Sınıftan 5. Sınıfa geçen öğrencilere 
de bisiklet hediye edildi.

Açılış törenine Kocaeli Büyükşe-
hir Belediye Başkanı İbrahim Kara-
osmanoğlu, Kocaeli Milletvekili İlyas 
Şeker, KOÜ Rektörü Prof. Dr. Sadettin 
Hülagü, Başiskele Kaymakamı Atila 
Kantay, Başiskele Belediye Başkanı 
Hüseyin Ayaz, Rektör Yardımcısı Prof. 
Dr. Ahmet Küçük, Eğitim Fakültesi De-
kanı Prof. Dr. Elşen Veli, Kent Konseyi 
Önceki Başkanı Abdullah Köktürk yanı 
sıra il protokolünden çok sayıda da-
vetli ve vatandaşlar katıldı.

“Geleceğin Liderleri, 
Bilim İnsanları Yetişecek”
Saygı duruşunda bulunulması ve 

İstiklal Marşı’nın okunması ile başla-
yan açılış töreninde Kocaeli Büyükşe-
hir Belediye Başkanı İbrahim Karaos-
manoğlu, ülkemizi geleceğe taşıyacak 
olan çocuklarımıza yönelik yapılan ‘Ço-
cuk Üniversitesi’nin hayata geçirilme-
sinde emeği bulunanları tebrik ederek, 
“Bizler, gençlerimizi geleceğe yönelik 
idealleri, hedefleri olan insanlar ola-
rak yetiştireceğiz. Ülkemizi geleceğe 
taşıyacak olan bu tür çalışmalardır. 
Buralarda geleceğin liderleri, bilim in-
sanları, mühendisleri yetişecek” dedi.

“Çocuklarımıza Akademik 
Düzeyde Destek Vereceğiz”

Çocuk Üniversitesi projesini ilk 
duyduğunda çok mutlu olduğunu ifa-
de eden Rektörümüz Prof. Dr. Hülagü, 
“Üniversitemizde Fen, Sosyal ve Sağlık 
bilimleri alanında önemli hocalarımız 
mevcut. Hocalarımızla birlikte üstün 
yetenekli çocuklarımıza akademik dü-
zeyde destek vereceğiz. Beyin göçünü 
önlemek ve üstün yetenekli insanları-
mızı ülkemizde tutmak adına bu proje 
önemli bir adım” dedi. Sanat yönünde 
özel yetenekli bireylerin de keşfedil-
mesinin önemli olduğunu vurgulayan 
Rektörümüz Prof. Dr. Hülagü, 15 Tem-
muz hain kalkışmasının ardından Erkul 
okuluna ait kampüse yakın zamanda 
Güzel Sanatlar Fakültesi’ni taşıyarak 
Başiskele’ye kazandıracaklarının müj-
desini verdi.

Çocuklara Bisiklet Hediye Edildi
Başiskele Kaymakamı Atila Kantay, 

Başiskele Belediye Başkanı Hüseyin 
Ayaz ve proje mimarı olan Kent Konse-
yi Önceki Başkanı Abdullah Köktürk’ün 
yaptıkları konuşmaların ardından, il 
protokolü tarafından 4. Sınıftan 5. Sı-
nıfa geçen çocuklara bisikletleri dağı-
tıldı. Tören protokol üyelerinin Çocuk 
Üniversitesi’nin açılış kurdelesini kes-
mesi ve okulun laboratuarlarını gez-
mesi ile son buldu.

3 Kademede Eğitim Verilecek
Başiskele’de ikamet eden veya eği-

tim gören 8-12 yaş aralığındaki çocuk-
lara ücretsiz eğitim desteği verilmesi 
planlanan Çocuk Üniversitesi’nde gö-
rev alan akademisyenler, eğitimciler 
ve psikologlarla çocukların zihinsel ve 
bedensel gelişimlerinin sağlıklı bir şe-

kilde geliştirilmesi hedefleniyor. 
Eğitim süreci 3 kademeden oluşa-

cak olan Çocuk Üniversitesi; 30 Eylül 
2017 tarihinde başlayıp 8 ay sürecek 
olan 1.Kademe eğitimlerinde 200 özel 
yetenekli öğrenciye eğitim desteği ve-
rilecek.

1. Kademe eğitim, ‘Fizik, Kimya, Bi-
yoloji ve Deney’, ‘Elektrik, Elektronik ve 
Robot Teknolojileri’, ‘Zihin Haritaları’, 
‘Duyu, Beyin, Beden Koordinasyonu’, 
‘Eğitici Drama ve Akıl’ okullarından 
oluşuyor. 1.Kademedeki 5 temel eğitim 
dersini alan öğrenciler, temel eğitim-
lerinin yanı sıra -isteğe bağlı olarak- 
Spor Akademisinden: Eskrim, Masa 
Tenisi, Modern Okçuluk branşlarında; 
Sanat Akademisinden: Ebru, Resim/
Grafiti, Tezhib/Kaligrafi branşlarında 
da eğitim alabilecekler.

3. Kademe Eğitim KOÜ’de
1. Kademe eğitimlerini tamamlayan 

öğrenciler 2018-2019 Eğitim döne-
minde 2. Kademe eğitimlerine alına-
cak. 2.Kademe eğitimlerinde çocukla-
rın yeteneklerini belirlemek, geleceğin 
önemli mesleklerini yerinde uygula-
malı olarak tanıtmak; bilim, sanat ve 
spor alanlarında verilecek destek eği-
timleri ile de zihinsel ve bedensel ye-
teneklerini geliştirmek hedefleniyor. 

2019-2020 eğitim döneminde 3. 
Kademe eğitimine geçen öğrenciler; 
Kocaeli Üniversitesi Kampüs alanında, 
Kocaeli Üniversitesi akademisyenleri-
nin rehberliğinde (mentorluk), 1. Ve 2. 
Kademe eğitimleriyle belirlenen yete-
neklerine uygun, proje ve Ar-Ge çalış-
malarıyla eğitimlerine devam edecek-
ler.

Çocuk üniversitesi açıldı 
Çocuk Üniversitesi Başiskele Belediyesi ile Kocaeli Üniversitesi’nin ortaklığı ve Başiskele 
İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nün katkılarıyla üstün yetenekli çocukların eğitimine destek 

verecek olacak ‘Çocuk Üniversitesi’ 

[eğitim ►
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Genç mühendisler projelerini sergiledi

Gebze Teknik Üniversitesi (GTÜ) Mühendislik Fakültesi tarafından, akademik yılın 
sonunda geleneksel olarak düzenlenen “Lisans Bitirme Projeleri Sergisi ve Sunumları “ 

GTÜ Elektronik Mühendisliği Bölümü Sergi Salonu ve Amfi 1’de yapıldı. 

GTÜ Bilgisayar, Malzeme ve Elek-
tronik Mühendisliği son sınıf öğren-
cileri öğrenimleri boyunca edindikleri 
bilgileri projeye dönüştürdü. 

Türkiye’nin çiçeği burnunda mü-
hendisleri teoriyi pratiğe uygulayarak 
mezun olmayı hak etti.

Gebze Teknik Üniversitesi (GTÜ) 
Mühendislik Fakültesi tarafından, aka-
demik yılın sonunda geleneksel olarak 
düzenlenen “Lisans Bitirme Projeleri 
Sergisi ve Sunumları “ GTÜ Elektronik 
Mühendisliği Bölümü Sergi Salonu ve 
Amfi 1’de yapıldı. 

2016-2017 Akademik Yılında fakül-
te bünyesinde lisans eğitimi vermekte 
olan Bilgisayar Mühendisliği, Elektro-
nik Mühendisliği ve Malzeme Bilimi ve 
Mühendisliği Bölümlerinden yaklaşık 
150 son sınıf öğrencisi lisans bitirme 
projelerini, yıl boyu yaptıkları çalışma-
ları poster, sözlü, demo olarak sundu 
ve sergiledi. 

Programa GTÜ Rektörü Prof. Dr. 
Haluk Görgün, Rektör Yardımcıla-
rı Prof. Dr. Babür Özçelik ve Prof. Dr. 
Hasan Arslan, İşletme Fakültesi De-

kanı Prof. Dr. Ebru Tümer Kabadayı, 
Mimarlık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ni-
lay Coşgun, GTÜ Genel Sekreteri Doç. 
Dr. Abdurrahman Akyol, GTÜ öğretim 
üyeleri, araştırmacılar, sektör temsil-
cileri ve öğrenciler katıldı.

ARAŞTIRMA VE PROJELERİMİZİ
PAYLAŞIYORUZ
Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın 

ardından başlayan programda iki otu-
rumdan oluşan sözlü sunumlar ve 
çalışmaların poster ve demo sunum-
larından oluşan sergi eş zamanlı ya-
pıldı. 

Programda Rektör Yardımcısı ve 
Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. 
Dr. Babür Özçelik selamlama konuş-
ması yaptı. Özçelik serginin amacını, 
mühendislik eğitimi sırasında edinilen 
teorik bilgilerin gerçek hayattaki bir 
problemi çözmede uygulanmasına yö-
nelik lisans bitirme projelerinin sonuç-
larının sergilenmesi olarak tanımladı. 

Özçelik, “Etkinliğimiz farklı bölüm-
lerden akademisyenler ve öğrencile-
re, sanayi, özel sektör ve kamu kurum 
temsilcilerine hitap etmektedir. Lisans 
programları öğrencilerinin, bitirme 
projesi konuları kapsamındaki araştır-
maları ve proje fikirlerini paylaşması, 
işbirliğini sağlaması ve araştırma pro-
jeleri üretebilmek için bir ağ kurması 
hedeflenmektedir.” dedi.

İZ BIRAKMAK İSTİYORUZ
Özçelik’in ardından konuşması-

nı gerçekleştiren GTÜ Rektörü Prof. 
Dr. Haluk Görgün, bu sene 25. yılı-
nı kutlayan, yaşının çok ötesinde bir 
deneyime sahip olan Gebze Teknik 
Üniversitesi’nin en büyük zenginliğinin 
öğrencileri olduğunu belirtti. Görgün, 
“Uluslararası rekabete uyum sağlaya-
bilmek için, üniversitelerin de dünyaya 
ve topluma karşı algılarının açık olma-
sı gerekiyor. Üniversite anlayışı de-
ğişiyor ve sadece bilgi üretmesi bek-
lenen üniversitelerden artık ürettiği 
bilgiyi etkin bir şekilde kullanması ve 
yeni üretimler için kaynak oluşturma-
sı bekleniyor. Üniversitelerde üretilen 
bilgi, teknolojik ürüne dönüşmedikçe 
değerini kaybediyor. Bunun sonucu 
olarak, üniversiteler bilim ve teknoloji 
temelli araştırmaların kuluçka mer-
kezine dönüşüyor. Ülkemizin yüz akı 
kurumu, Gebze Teknik Üniversitesi 
yaklaşık 6000 öğrencisi ve 800 civa-
rındaki akademik ve idari personeli 
ile uluslararası alanda yer almak ve iz 
bırakmak amacıyla her zamankinden 
daha yüksek bir inançla çalışmalarına 
devam ediyor. Bunun sonuçlarından 
biride bugün öğretim üyelerimizin bü-
yük katkıları ve sevgili öğrencilerimi-
zin azimli ve kararlı çalışmaları ile vü-
cut buldu. Bizleri yalnız bırakmayarak 
aramızda olan sektör temsilcilerine de 
ayrıca teşekkür etmek istiyorum. Bu 
sergi sonucunda kurulacak olan yeni 
bağların, akademik işbirliklerine, staj 
ve iş olanaklarına dönüşmesini diliyo-
rum.” şeklinde konuştu.
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Gebze Teknik Üniversitesi (GTÜ), 
PHI Tech Bioinformatics ve TÜBİTAK 
– Marmara Teknokent işbirliğiyle or-
ganize edilen Biyoinformatik Forumu, 
TÜBİTAK BİLGEM İdari Bina Konferans 
Salonu’nda 26 Mayıs 2017 Cuma günü 
gerçekleştirildi.

Tıp, eczacılık, moleküler biyoloji, 
genetik ve mühendislik alanlarında-
ki ilgili akademisyenleri, klinik ve en-
düstriyel çalışmalarında biyoinfor-
matik ihtiyaçları bulunan hastaneleri 
ve laboratuvarları ve biyoinformatik 
şirketlerini bir araya getiren forum, 
Türkiye’de biyoinformatik alanında bir 
farkındalık oluşturarak potansiyel iş-
birlikleri için zemin hazırladı.

FORUM GELENEKSEL OLACAK
Açılış konuşmasını gerçekleşti-

ren GTÜ Biyomühendislik Öğretim 
Üyesi Yrd. Doç. Dr. Saliha Durmuş, 
müdürü olduğu ve Türkiye’nin en ba-
şarılı 100 Startup’ı listesine giren PHI 
Tech Bioinformatics’ten söz etti. Ge-
çen yıl düzenlenen Biyoinformatik 
Forumu’nun olumlu yankılarının ver-
diği heyecanla ikincisini düzenledikleri 
etkinliği sürekli hale getirerek her yıl 
düzenlemeyi planladıklarını belirten 
Durmuş; GTÜ Teknoloji Transfer Ofisi 
Müdürü Abdurrahman Güngör, biyo-
MİM Hayat Teknolojileri Müdürü Yrd. 
Doç. Dr. Kıvanç Bilecen, Özel Yüzyıl 
Gebze Hastanesi Başhekimi Dr. Lütfi 

Çetinkaya’ya sponsorluk desteklerin-
den ötürü teşekkür etti. Durmuş, ayrıca 
Marmara Teknokent müdürü Dr. Orhan 
Çömlek’in PHI Tech Bioinformatics’e 
ve Biyoinformatik Forumu etkinliklik-
lerine önemli desteklerinden bahsetti. 
Durmuş, geçtiğimiz yıl ‘Yaşam Bilimle-
rinde Omik Veri ve Biyoinformatik’ te-
ması ile düzenlenen forumun bu yılki 
başlığın ‘Kanser Çalışmalarında Yeni 
Nesil Dizileme’ olduğunu sözlerine ek-
ledi.

HASTALIKLARIN KOLAY VE KESİN
TEDAVİSİ İÇİN BİREYSEL TIP
Açılış konuşmasının ardından GTÜ 

Biyomühendislik Öğretim Üyesi Doç. 
Dr. Tunahan Çakır, “Kanser Çalışma-
larında Yeni Nesil Dizileme” başlıklı 
sunumunu gerçekleştirdi. Çakır, önce-
likle, kişiye özel tıp, sistem tıbbı, omik 
veriler, yeni nesil dizilemenin temelleri 
ve Biyoinformatik, DNA dizileme, RNA 
dizileme ile kanserde yeni nesil dizi-
leme konularında dinleyicilere açıkla-
malarda bulundu. Bireysel / Hassas 
tıp terimini açıklayan Çakır; ‘Hastalık-
ların daha kolay ve kesin tedavi edil-
mesine olanak sağlayan bu alandaki 
popülerliği ifade etmek için son 10 yıl 
içinde bu konuyla ilgili yayınlanan bi-
limsel yayın sayısına bakmak yeter-
li; 2007 yılında 151 olan yayın sayısı, 
sadece 9 yıl sonra 4 bin 710’a çıkmış 
durumdadır. Ülkemizde de kişiye özel 

tıp uygulaması çalışmalarının devam 
etmesini olumlu buluyoruz. Kanseri 
yenme oranının bu uygulamayla art-
tığına dikkatinizi çekerim. Kişiye özel 
tıp, öngörebilen, önleyici ve katılımcı 
tıp uygulamalarını beraberinde getirir. 
Şunu da unutmamak gerekir ki, gü-
nümüzde kanser hastalığında organ 
odaklı yaklaşım yerini gen odaklı yak-
laşıma bırakmıştır. Kanser genom at-
lası birçok alt kanser türleri hakkında 
önemli bir kaynak olmasından dolayı 
üzerinde durulması gereken bir diğer 
konudur” diye konuştu.

Daha sonra Celal Bayar Üniversite-
si Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. 
Seda Vatansever’in moderatörlüğün-
de ‘Kanser Çalışmalarında Yeni Nesil 
Dizileme’ başlıklı panel gerçekleştiril-
di. Florence Nightingale Hast. Genetik 
Tanı Merkezi Koordinatörü Doç. Dr. 
Ahmet Okay Çağlayan, Düzen Labora-
tuvarlar Grubu ArGe Koordinatörü Yrd. 
Doç. Dr. Kıvanç Bilecen  ve İntergen 
Genetik Tanı Merkezi ArGe Koordina-
törü Haldun Doğan’ın  konuşmacı ola-
rak katıldığı oturumda yeni nesil DNA 
dizileme ile kanser ve nadir hastalıklar 
tanı ve tedavisinde gelinen son nokta 
ve Türkiye’deki durum ele alındı.

Öğleden sonraki oturumda, Saban-
cı Üniversitesi’nden Doç. Dr. Devrim 
Gözüaçık’ın moderatörlüğünde ‘Kanser 
Çalışmalarında RNA Dizileme’ paneli 
düzenlendi. Bilkent Üniversitesi’nden 
Doç. Dr. Ali Osmay Güre, Marmara 
Üniversitesi’nden Doç. Dr. Kazım Yalçın 
Arga ve TÜBİTAK MAM Gen Mühendis-
liği ve Biyoteknoloji Enstitüsü’nden Dr. 
Abdullah Karadağ’ın panelist olduğu 
oturumda yeni nesil dizileme teknolo-
jileri ve Türkiye’deki ilgili altyapı hak-
kında bilgi paylaşımı yapıldı. Özellikle 
RNA dizileme (transkriptom) verile-
rinin kullanım alanlarının ele alındığı 
panelden sonra kapanış konuşması 
için söz alan Yrd. Doç. Dr. Saliha Dur-
muş, paneller içerisinde dile getirildiği 
üzere Türkiye’de ilgili konularda mev-
cut teknolojilerin uygulamada yeterin-
ce ve anlamlı kullanılabilmesi için, ilgili 
yerli teknoloji/ürün geliştirme amaç-
lı yapılması gerekenleri özetleyerek 
konuşmacı hocalara ve organizasyon 
ekibine teşekkür etti. 

Forum; tıp, eczacılık, moleküler biyoloji, genetik ve mühendislik alanlarındaki ilgili akademis-
yenleri, klinik ve endüstriyel çalışmalarında biyoinformatik ihtiyaçları bulunan hastaneleri ve 

laboratuvarları ve biyoinformatik şirketlerini bir araya getirdi

GTÜ ve Marmara Teknokent işbirliği ile düzenlendi

2. Biyoinformatik Forumu yapıldı

[etkinlik ►
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Kocaeli Ünivesitesi Teknopark Ku-
luçka Merkezi ‘Geleceğimiz ve Yüksek 
Katma Değerli İhracat için Girişimcilik, 
İnovasyon ve Teknoloji odaklı İşbir-
liklerini Farklılıklar Yaratarak Geliştir-
mek’ vizyonu doğrultusunda Kocaeli 
Valisi Hasan Basri Güzeloğlu’nun katı-
lımıyla açıldı

Kuluçka Merkezi’nin açılış törenine 
Kocaeli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. 
Sadettin Hülagü, Başiskele Kaymakamı 
Atilla Kantay, Rektör Yardımcısı Prof. 
Dr. Bekir Çakır, Kocaeli Sanayi Odası 
Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, Teknopark 
A.Ş. Müdürü Ahmet Balkaya, Kocaeli 
Ticaret Odası Temsilcisi Mehmet Akif 
Şen’in yanı sıra akademisyenler ve çok 
sayıda davetli katıldı.

“Kuluçka Merkezi, kalkınma 
alanında beklentileri karşılayacak”
Törenin açılış konuşmasını ger-

çekleştiren Kocaeli Valisi Hasan Basri 
Güzeloğlu, hizmete sunulan Kuluç-
ka Merkezi’nin hem ülkemiz hem de 
ilimiz açısından oldukça önemli bir 
çalışma olduğunu söyledi. Güzeloğlu 
“Üniversitelerimiz kalkınmayla birlik-
te geleceğimizi hazırlayan çok önemli 
merkezlerdir. Bu anlamda yaptığı ça-
lışmalardan dolayı Sayın Rektörümüz 
Prof. Dr. Sadettin Hülagü’ye teşekkür 

ediyorum. Bugün açılışını gerçekleş-
tirdiğimiz bu merkez umarım ilimizin 
kalkınma alanında beklentilerini karşı-
layacaktır.” açıklamasında bulundu.

“İlim seviyesi yüksek bireyler 
yetiştireceğiz”
KOÜ Rektörü Prof. Dr. Sadettin Hü-

lagü ise Teknopark bünyesinde hiz-
met verecek olan Kuluçka Merkezi’nin 
yeni yatırımcıları destekleyeceğini, 
üniversitedeki sanayi kent bütünleş-
mesini ise güçlendireceğini kaydetti. 
Rektörümüz Prof. Dr. Sadettin Hülagü 
“Umuyoruz bu merkezde ilim seviyesi 

yüksek bireyler yetiştirerek, aziz mil-
letimize yakışır şekilde sorumluluk 
üstlenen öğretim üyeleri ve sanayici-
siyle herkese örnek olacağız.” dedi.

Kocaeli Sanayi Odası Başkanı Ay-
han Zeytinoğlu ve Kocaeli Ticaret 
Odası Temsilcisi Mehmet Akif Şen, 
Kuluçka Merkezini desteklediklerini ve 
bu merkezlerin şehrimizin gelişimine 
katkı sağlayacağını, ülkemize ise ör-
nek olacağını ifade ettiler. Teknopark 
A.Ş. Müdürü Ahmet Balkaya ise Kuluç-
ka Merkezi hakkında bilgi verdi.

Kuluçka merkezinde, ön kuluçka 
kavramı bireylerin düşünce, fikir ve 
projelerini geliştirebilmeleri için eği-
timler ve danışmanlık desteği alınabi-
len öğrenme uygulama ve iş planlama 
sistemidir. 

Ön kuluçkada yer alan girişimci 
adaylarına bir yıla kadar ücretsiz ofis 
imkanı sunulacak. Ön kuluçka dönemi-
ni tamamladıktan sonra ticarileşme-
nin başladığı Kuluçka safhasında ise, 
girişimciler düşük bir kira bedeli kar-
şılığında 3 yıla kadar hizmet almaya 
devam edecekler. Bir sonraki safhada 
Teknopark girişimci firmalar olarak 
yer alacaklar.

Gelecekte kendi işini kurmak iste-
yen öğrenciler ve girişimci adaylarının 
bilgi ve deneyim eksikliklerine ilaveten 
Pazar istihbaratı ve piyasa şartları ko-
nularında da desteğe ihtiyaç duymak-
tadırlar. KOÜ Teknoloji Transfer Ofisi 
ekibi ile girişimcilere eğitim ve men-
törlük hizmeti sağlanacak.

Kocaeli Ünivesitesi Teknopark Kuluçka Merkezi ‘Geleceğimiz ve Yüksek Katma Değerli İhracat için 
Girişimcilik, İnovasyon ve Teknoloji odaklı İşbirliklerini Farklılıklar Yaratarak Geliştirmek’ vizyonu doğrultu-

sunda Kocaeli Valisi Hasan Basri Güzeloğlu’nun katılımıyla açıldı

Kocaeli Üniversitesi 
Teknopark Kuluçka merkezi açıldı

[çevre ►
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Selma Bilgisu
TEV Kocaeli Koordinatörü

Türk Eğitim Vakfı (TEV) başarılı 
öğrencilere burs veren, okul, öğrenci 
yurdu ve merkezleri açan, eğitim ve 
öğretim alanında çeşitli projeleri haya-
ta geçirerek milli eğitime katkıda bulu-
nan, Türkiye’nin en köklü vakıflarından 
biri. 

TEV, 4 Mayıs 1967 tarihinde mer-
hum Vehbi Koç’un önderliğinde eğitime 
gönül vermiş 205 hayırsever tarafın-
dan kuruldu.

50 yıldır  Türkiye’nin yetenekli ve 
başarılı gençlerinin eğitimleri için burs 
sağlamanın yanı sıra onlarla birlikte 
ülkemizin gelişimine hizmet etmek, 
eğitimle ulaşılacak çağdaş ve aydınlık 
yarınlara katkıda bulunmak için yeni 
fikirler üretiyor, yeni projelere imza 
atıyoruz.

TEV’in vizyonu, ülkemizin insan 
kaynağını bilgi üreten ve kullanan ko-
numa getirmektir.

TEV, yetenekli fakat maddi olanak-
lardan yoksun çocukların ve gençlerin 
eğitim ve öğrenimlerine destek olmak, 
ülkemize ve insanlığa katkılar yapacak 
öncü gençleri ve onların yetişecekleri 
eğitim sistemini desteklemek amacıyla 
faaliyet göstermektedir. 

Bir aileyi bir arada tutan benimse-
diği ortak değerlerdir. TEV ailesi, kökle-
rini kurucularının çalışma felsefelerin-
den alan ortak değerlere sahiptir. Türk 
Eğitim Vakfı aldığı bu güçle büyümesini 
devam ettirmiş ve Türkiye’nin eğitim 
vakfı haline gelmiştir. Gelecek dönem-

ler için hedefimiz, öncü kurucularımız-
dan Vehbi Koç’un hayata geçirdiği bu 
başarı hikâyesini daha da geliştirip bü-
yüterek, artan sosyal etkiyle geleceğe 
taşımaktır.

50 BİNDEN 2 BİNİNE BURS...
TÜSEV’in Bireysel Bağışçılık ve Ha-

yırseverlik Araştırması sonuçları kap-
samında; Türkiye’nin global istatistik-
lerde bağışçılık konusunda sonlarda 
olduğu ve küçük bağışlardan en büyük 
payın dilencilere ayrıldığı ülkemizde, 
bu yıl elektronik ortamda başvuran 
50.000 ihtiyaç sahibi öğrenciden sade-
ce 2.000’ine burs imkanı sağlayabildik, 
yani 25 ihtiyaç sahibi öğrenciden birini 
seçerken 24’ünü geri çevirmek zorun-
da kaldık. Gelecekleri hak ettikleri eği-
timle parlaması gereken daha binlerce 
gencimizin desteğe ihtiyacı var.

TEV’İN 50 YILLIK YOLCULUĞU 
Günümüze kadar verilen yurt içi 

burs sayısı 230.628’e ulaştı.
TEV sadece 2016-2017 öğretim yı-

lında yurt içinde yaklaşık 6.900 öğren-
ciye burs vermektedir.

TEV Üstün Başarı Bursu’ndan bugü-
ne kadar toplam 530 genç faydalandı.

1969 yılından buyana 1.736 kişiye 
yurt dışında eğitim imkanı sağladık. 

İzmir-Balçova’da, Trabzon’da ve 
2015 Aralık itibarıyla Ankara’da olmak 
üzere üç Kız Öğrenci Yurdu’nu hizmete 
açtık.

2015 yılında Türkiye’nin dört bir 
yanındaki bursiyerlere fırsat eşitliği 
sunulması amacıyla uzaktan eğitim ve 
gelişim platformu E-öğrenme proje-
si TEV Akademi kuruldu. TEV Akademi 
kapsamında; yaklaşık 1.900 öğrenci 
eğitim aldı.

TEV Mentorink yazılım projesi ile 
mezun bursiyerler, yeni bursiyerlere-

mentorluk sağlandı. 
TEV’in Türkiye genelinde Ada-

na, Ankara, Antalya, Balıkesir, Bur-
sa, Denizli, Eskişehir, İzmir, Kayseri, 
Kocaeli,Trabzon ile bu sene açılan 
Bodrum olmak üzere toplam 12 Şubesi 
bulunmaktadır.

TEV KOCAELİ ŞUBESİ
Şubelerimiz Türkiye çapında bölge 

bölge görevlendirilmiş durumda. Biz 
Kocaeli Şubesi olarak ilimiz dışında 
Sakarya, Bolu, Düzce ve zaman zaman 
Zonguldak’tan  sorumluyuz.Şube ola-
rak toplanan tüm bağışlar genel  mer-
kezimiz tarafından yönetilmektedir.

2005 yılında açılan Kocaeli  
Şubesi’nde son beş   yıldır başkanlığını 
yürütüyorum. Vakfımız ilk kurulduğun-
da toplumumuzda bağış yapma bilinci 
az olduğu için bağışçı sayımız çok azdı. 
Bizler de bağışçı sayımızı arttırmak, 
burs kaynağı yaratmak için  mevcut iş 
birliklerimizi sürdürebilmek-güncel-
lemek, değişik projeler üretebilmek 
amaçlı bölgemizde kurumsal-bireysel 
ziyaretler yapıyoruz.

Kurumsal ve bireysel ziyaretlerimiz-
de vakfımızın tanıtımını yapıyor,bağış 
konusunda işbirliği alanlarını ve yön-
temlerini belirliyoruz. Şöyleki;

KİŞİLER MAL VARLIĞINI HİBE 
YOLUYLA BAĞIŞ YAPABİLİR
Bağış yapmak isteyen kişi sağlı-

ğında, sahibi olduğu herhangi bir taşı-
nır veya taşınmaz malı veya bir hakkı, 
vakfa şartlı veya şartsız olarak bağış-
layabilir. 

Kocaeli’de Aykut Moralı ve Zey-
nep Özsucu’nun    Vakfımıza hibe yo-
luyla bağışladıkları gayrimenkullerin 
(ev,daire,dükkan vb.) yönetimiyle  öğ-
rencilerimize burs desteği sağlıyoruz.

Hayatta olan bağışçılarımıza sağ-
lıkları  (doktor,hastane,ilaç yazdırılma-
sı, bakıcı bulunması vb.) hukuki işlem-
leri ile ilgili  ihtiyaçları doğrultusunda 
destek hizmetleri sağlıyoruz.Sosyal 
yaşantı açısından huzurevinde kalmak 
isteyen bağışçılarımıza güven veren 
huzurevlerinin tanıtımında ve  gezdiril-
mesinde yardımcı oluyoruz.Her yıl ba-
ğışçılarımıza teşekkür etmek amacıyla 
özel bir tören düzenliyor,kendilerine 
şükranlarımızı iletmek amaçlı teşekkür 
sertifikaları veriyoruz.  

Hayatta olmayan bağışçılarımızın 
aziz ruhları için her sene Ramazan 
ayında tüm Şubelerimizin yer aldığı 

Türk Eğitim Vakfı: Türkiye’nin vakfı...

Bugün 50. kuruluş yıldönü-
münü kutlayan Türk Eğitim Vak-
fı (TEV) 4 Mayıs 1967 tarihinde 
merhum Vehbi Koç’un önderli-
ğinde eğitime gönül vermiş 205 
hayırsever tarafından kuruldu.

TEV, 50 yıldır  Türkiye’nin 
yetenekli ve başarılı gençleri-
nin eğitimleri için burs sağla-
manın yanı sıra onlarla birlikte 
Türkiye’nin gelişimine hizmet 
etmek, eğitimle ulaşılacak çağ-
daş ve aydınlık yarınlara katkıda 
bulunmak için yeni fikirler üreti-
yor, yeni projelere imza atıyor.

[eğitim ►
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illerde aynı günde mevlit okutuyoruz.Bağış-
çı isimlerinin yer aldığı ilanımızı ise bir gün 
önceden ulusal bir gazetede yayımlatarak 
bütün bağışçılarımızı ve halkımızı mevlite 
davet ediyoruz.

*Bu sene 15 Haziran Perşembe günü saat 
12:00 de yapılacak mevlite tüm Kocaeli halkı-
mızı bekliyoruz. 

Vefat eden bağışçılarımızın cenaze iş-
lemlerini ve düzenli mezar bakımının yapıl-
masını gerçekleştiriyoruz.

Kişiler malvarlığını vasiyet  yoluyla bağış 
yapabilir.

Miras bırakanın ölümü sonrasında, mal-
ları üzerinde kendi iradesine uygun olarak 
fiili ve hukuki sonuç doğuracak tek taraflı ya-
pılan ve ölüme bağlı bir tasarruftur.

Kişi ve kuruluşlar TEV’e şartlı veya şartsız 
nakit bağışında bulunabilir,

Vakıf çatısı altında bulunan bir fona katkı 
sağlayabilirler veya Vakıf ile kendi kriterleri-
ni örtüştüren yeni bir fon açtırabilirler.

Mutlu Günlerde (düğün, açılış, sergi, do-
ğum günü, Anneler Günü, Babalar Günü, Sev-
gililer Günü, Dünya Kadınlar Günü vb.) TEV 
çelenkleri veya TEV kutlama kartlarını kulla-
narak Vakfımıza bağışta bulunabilir.

Cenazelerde taziye dileklerini TEV çe-
lenklerini kullanarak Vakfımıza  bağışta bu-
lunabilirler.

Cenaze töreni bağışları, özel ve mutlu 
gün bağışları Vakfımızın en önemli gelir kay-
nakları arasında yer almaktadır.

Mezun Bursiyerlerin Bağışları
Öğrenimini tamamlayan bursiyerler, iş 

hayatına atıldıklarında kendileri gibi bir baş-
ka öğrencinin yetişmesi için TEV’e bağışta 
bulunmaktadır.

Kuruluşlarla oluşturulan Burs Fonla-
rı öğrencilerimize sadece parasal destek 
sağlamıyor,onların o kurumlarda staj yap-
malarına ve mezun olduklarında iş fırsatı 
yakalamalarına olanak sağlıyor.

İnsan kaynağını  TEV tarafından seçilmiş 
başarılı öğrencilerden oluşturan kuruluşlar, 
verdikleri staj eğitimiyle de bursiyerlerimizi-
iş yaşamına hazırlamış oluyor.

Öğrencilerimizin akademik eğitimlerinin 
dışında mesleki, kişisel, sosyal ve kültürel 
konularda da diğer arkadaşlarından bir adım 
önde olmalarını istiyoruz. Bu amaçla orga-
nize ettiğimiz eğitim ve etkinliklerde  bizlere 
gönülden destek olan kişi, STK ve kurumları 
da saymadan edemeyeceğim.

Başta Şube Yürütme Kurulu Üyelerimiz 
Tüpraş Kurumsal İletişim Müdürü Seval 
Kızılcan, Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakülte-
si Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim 
Dalı başkanı Prof. Dr. Yavuz Gürkan, Kimya 
Mühendisliği Fakültesi Bölüm Başkanı Prof. 
Dr. Osman Bozdağ, Avukat Serpil Özok, Ford 
Otomotiv Sanayi Tedarikçi Geliştirme Perfor-
mans Yönetimi Uzmanı Özgül Aktepe Tardu, 
Prof. Dr. Sarp Ertürk olmak üzere, Tüpraş, 

50.YIL ETKİNLİKLERİ KAPSAMINDA 4.MAYIS KURULUŞ GÜNÜNDE TÜRKİYENİN FARKLI BÖLGELERİNDEN 
BAĞIŞÇILARI,GÖNÜLLÜLERİ VE BURSİYERLERİNDEN 1300 KİŞİ İLE  ATA’YA UMUT ZİYARETİ

ÖĞRENCİLERİMİZLE OTOKAR’A YAPTIĞIMIZ TEKNİK GEZİ’DEN

01.06.2017’DE NEVİN-MEHMET BİLGİNER KÜLTÜR VE SANAT MERKEZİ  AÇILDI

01.06.2017 da Nevin-Mehmet Bilginer Kültür ve Sanat Merkezi açıldı.
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FordOtosan, TürkTraktör, Otokar, 
Rana Kaplan Koçluk Merkezi, Cengiz 
Otomotiv, Hayat Kimya, Diler Çelik, 
Uluslararası Profesyonel Koçluk Der-
neği (UPKD/ICF Türkiye) Kocaeli Diş He-
kimleri Odası, Kocaeli Büyükşehir Be-
lediyesi Briç Spor Kulübü vb.kurumları 
sayabiliriz. 

Sanayi endüstrisinin belkemiği olan 
bu şehrimiz , ülkemiz sanayinin üretim 
alanıdır. Sanayicilerin ve karar mer-
kezlerinin İstanbul’da olması, bağış 
projelerimizin öneminin algılanmasını   
etkiliyor.

Buna rağmen ilimizde bulunan eği-
tim hareketimize kurumsal destek olan 
Tüpraş, Ford Otosan, Sabancı şirketle-
ri, Çelikkord, Koruma Şirketler Grubu, 
Türkkan A.Ş. ve GOSB (Gebze Organize  
Sanayi Bölgesi) bölgesindeki kuruluş-
ları örnek olarak sayabiliriz.

Bu sene Kocaeli Üniversitesi’nde 
90, Teknik Meslek Lise’lerinde 15, Geb-
ze Teknik Üniversitesi’nde 15 olmak 
üzere Kocaeli’de toplam 120 öğren-
ciye burs veriyoruz. Ayrıca Sakarya, 
Düzce, Bolu üniversitelerinde oku-
yan bursiyerlerimizin seçimlerini de 
biz Kocaeli Şubesi olarak yapıyoruz. 
Sakarya Üniversitesi’nde 50, Düzce 
Üniversitesi’nde 30, Bolu Abant İzzet 
Baysal Üniversitesi’nde 25 olmak üzere 
2016-2017 yılında bölgemizde toplam 
225 öğrenciye burs imkanı sağlandı.

Vakfın kurulduğu günden bugüne 
Kocaeli’de 6 bin üniversite ve 3 bin 500 
Meslek Lisesi öğrencisine burs verildi. 

Yine 2016-2017 eğitim yılında TEV 
ve Türk Traktör işbirliği ile ilimizde 
bulunan 14 Mesleki ve Teknik Anado-
lu Lisesi’nde okuyan 37 kız öğrenciye 
daha burs imkanı sağlandı. 

2016-2017 yılında burs miktarımız 
üniversite öğrencileri için aylık 480 
TL’dir. Teknik-Meslek Anadolu lisele-
rine verdiğimiz aylık burs miktarı ise  
160 TL olarak belirlendi. Burs miktar-
ları ve yararlanan öğrenci sayısı her 
yıl gözden geçiriliyor, yenileniyor.Daha 
çok bağış daha çok öğrenciye ulaşmak, 
daha çok öğrencinin hayatına dokun-
mak demektir. Amacımız ülke gene-
linde eğitim kurumlarımızın sayısını 
arttırmak,burs kaynaklarını arttırarak 
başvuru yapan tüm öğrencilerimize 
destek olmaktır.

TEV Özel İnanç Türkeş Lisesi 
(TEVİTÖL)
Üstün ve özel yetenekli öğrencile-

rin ihtiyaç duydukları ayrıcalıklı eğitimi 
karma ve yatılı olarak verenülkemizde 
tek olma özelliğini taşıyan TEVİTÖL 
(TEV İnanç Türkeş Özel Lisesi) ün ili-
mizde bulunmasından gurur duyuyo-

ruz.
Türk Eğitim Vakfı (TEV) eğitime des-

tek yolculuğundaki 50. yılında kültür ve 
sanata yeni bir yatırım yaparak TEV 
İnanç Türkeş Özel Lisesi’nde (TEVİTÖL) 
TEV Nevin-Mehmet Bilginer Kültür ve 
Sanat Merkezi‘ni hayata geçirdi.

TEVİTÖL Güher & Süher Pekinel 
Müzik Bölümü öğrencilerinin verdikleri 
mini konserle faaliyetlerine başlayan 5 
bin metrekare kapalı alana sahip bulu-
nan merkezde 300 m2 alanda fuaye, 
500 kişi kapasiteli oditoryum, 9 adet 
müzik etüt odası, 1 adet solfej oda-
sı ve 2 adet yönetici odası bulunuyor. 
TEV bağışçısı piyanist sanatçı Ferdi 
Özbeğen’in beyaz piyanosu da yeni 
açılan merkezde yer alıyor.

Bulgaristan, Filibe doğumlu ileti-
şim alanında sanayici olan Mehmet 
Bilginer ile eşi Nevin Bilginer’in eğitim 
alanında yaptıkları bağışlarla sırasıyla 
Bağcılar’da İlköğretim okulu, TEVİTÖL 
Kız Öğrenci Yatakhanesi, sonra da TE-
VİTÖL Nevin–Mehmet Bilginer Kültür 
Sanat Merkezi yapılmıştır.

01.06.2017’de Nevin-Mehmet Bilgi-
ner Kültür ve Sanat Merkezi açıldı.

 SEMA BİLGİSU 
HAKKINDA...
Uzun yıllar sana-

yi kuruluşlarında ve 
meslek örgütlerinde 
çalıştım,yöneticilik, 
danışmanlıkyaptım. 
Çalışma hayatımı 
Türk Eğitim Vakfı’nda  
gençlerin eğitimine 

kaynak yaratmakla  taçlandırdığımı 
düşünüyorum.

Beni enerjik ve güçlü kılan işim 
aracılığı ile geleceğimiz çocuklarımı-
za umut olacak bağışlar  için iş in-
sanlarına , sanayicilerimize duyarlı 
Kocaeli halkımıza sizin aracılığınız 
ile çağrıda bulunmak,TEV Kocaeli 
Şube’mize davet etmek,yaptıklarımızı 
aktarmak,kendileriyle neler yapabile-
ceğimizi paylaşmak istiyorum.

İlimizde eksikliğini duyduğum ba-
ğışçımızın adını alan bir TEV Kız Öğren-
ci Yurdu neden yapılmasın.

İnsan olabilmek için varlığımızı bir 
başka insanın yaşamına katkıda bu-
lunmak üzere yaşamak mümkün. Bunu 
başarabilen insanlar hoşgörülü, geliş-
miş ve huzurlu, daha doyumlu bir ha-
yat sürüyorlar.

İLETİŞİM BİLGİLERİMİZ
KARABAŞ MAH. HAFIZ BİNBAŞI CAD.
İGSAŞ VAKFI İŞ MERKEZİ NO:4 
D.8-9 İZMİT/ KOCAELİ
GSM 0262/3258541

TÜRK EĞİTİM VAKFI(TEV)
GARANTİ BANKASI KOCA-
ELİ ŞB.
(717) İBAN:TR 29 0006 
2000 7170 0006  297831

TÜRK EĞİTİM VAKFI(TEV)
YAPI KREDİ BANKASI 
İZMİT ŞUBESİ (084)
İBAN:TR 39 0006 7010
 0000 0084 548185

YÜRÜTME KURULU ÜYELERİMİZLE BAŞARILI ÖĞRENCİLERİMİZİN SERTİFİKA TÖRENİNDEN

ÖĞRENCİLERİMİZLE TÜPRAŞ’TA TOPLUMSAL CİNSİYET EŞİTLİĞİ SEMİNERİNDEYİZ.

[eğitim ►
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KSO Başkanı Zeytinoğlu 
TEOG birincilerine ödüllerini verdi

TEOG  Sınavlarında KSO Dumlupınar Ortaokulu  en başarılı 
devlet okulları arasında ilk sırayı aldı.

[eğitim ►

Geçtiğimiz  günlerde sonuçlanan TEOG sınavla-
rında Gölcük Kocaeli Sanayi Odası Dumlupınar 
Ortaokulu en başarılı devlet okulları arasında 

ilk sırayı aldı. Gölcük Kocaeli Sanayi Odası Dumlupınar Or-
taokulu öğrencilerinden Yiğit Çamur, Hakan Merih Dal ve 
Sena Karamehmet tam puan alarak birincilik kazandılar. 

KSO Dumlupınar Ortaokulu’ndan  6 öğrencide  bir veya 
iki eksikle yüksek derece sağlayarak önemli başarı sağ-
ladılar. TEOG Sınavlarında Türkiye Genelinde 700 öğrenci 
tam puan alarak ortak birincilik kazandılar. Bu tam puan 
alan öğrencilerden 15’i Kocaeli’den olup, 11’i özel eğitim 
kurumlarından 4’ü  ise devlet okullarından oldu.

KSO Gölcük Dumlupınar Ortaokulu salonunda düzen-
lenen törenle TEOG Birincilerine ödülleri verildi. Kocaeli 
Sanayi Odası Başkanı Ayhan Zeytinoğlu’nun da katıldığı 
tören hep birlikte İstiklal Marşı’nın söylenmesniyle baş-

landı. Daha sonra söz alan Okul Müdürü Orhan Temiz, öğ-
recilerinin sağladığı başarıdan dolayı çok sevinçli olduk-
larını vurguladı. Okulun yapımını üstlenen Kocaeli Sanayi 
Odası Başkanı Ayhan Zeytinoğlu’nu her zaman yanlarında 
görmekten ve desteklerini almaktan  mutlu olduklarını 
söyledi. KSO Başkanı Zeytinoğlu’da sağlanan başarının 
kendilerini daha çok mutlu ettiğini, emeklerinin boşa git-

mediğini görmenin sevincini yaşadıklarını söyledi. 

Zeytinoğlu, “Sizlerin  başarı grafiğinizi yükseltmeniz 
bizleri  gururlandıracaktır” dedi.

KSO başkanı Zeytinoğlu, daha sonra TEOG sınavların-
da tam puan alan Yiğit Çamur,  Hakan Merih Dal ve Sena 
Karamehmet’e ödüllerini tek tek verdi.
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TÜBİTAK ile CERN arasında, 
İsviçre’de “Cerceve Isbirligi Anlasma-
sı” imzalandı. Anlaşmayla, iki kurum 
arasındaki iliskilerin guclendirilmesi ve 
Turk arastırma camiasının CERN im-
kanlarından daha fazla yararlanması 
hedefleniyor

TÜBİTAK Başkan Yardımcısı Dr. Or-
kun Hasekioğlu liderliğinde bir heyet, 
CERN’i ziyaret ederek, evreni oluştu-
ran temel kuvvetleri ve maddenin te-
mel yapısını araştırmak için 35 ülkeden 
toplam bin 800 fizikçinin görev aldığı 
ATLAS Deneyi hakkında bilgi aldı. Ulus-
lararası Uzay İstasyonu üzerinde harici 
modül olarak çalışmak üzere tasarla-
nan son teknoloji parçacık fiziği dedek-
törü deneyini de inceleyen heyet üye-
leri, CERN ile TÜBİTAK’ın olası iş birliği 
alanlarına ilişkin görüşmeler yaptı.

CERN ile TÜBİTAK’ın altyapı ve iş 
gücü potansiyelinin masaya yatırıldığı 

görüşmelerde, hızlandırıcı teknolojisi 
altyapısının Türkiye’ye kazandırılarak 
ülkenin bölgede teknoloji lideri haline 
gelmesi için yapılacak çalışmalar da 
gündeme geldi. Bu kapsamda, hadron 
terapi merkezinin kurulması, elektro-
nik sistemler ve yeni yazılımların ge-
liştirilmesiyle CERN’deki Türk öğrenci 
ve araştırmacı sayısının artırılması için 
yeni destek programlarının oluşturul-
ması ele alındı.

Görüşmeler sonucunda, TÜBİTAK 
ve CERN yetkilileri arasında, “Çerçeve 
İşbirliği Anlaşması ” imzalandı. Anlaş-
mayla, görüşülen konuların hayata 
geçirilmesi, iki kurum arasındaki ilisş-
kilerin güçlendirilmesi ve Türk araş-
tırma camiasının CERN imkanlarından 
daha fazla faydalanması hedefleniyor. 
Bundan sonraki süreçte, TÜBİTAK ve 
CERN’in stratejik hedefler kapsamında 
uzmanlıklarını paylaşarak iş birliği için-

de çalışmalarını sürdürmeleri bekleni-
yor.

Parçacık fiziğinde en büyük
Avrupa Nükleer Araştırma Merkezi, 

1954 yılında Cenevre’de kuruldu. Dün-
yanın en büyük parçacık fiziği araştırma 
laboratuvarı olan CERN, üye ülkelerin 
kendi bütçe olanaklarıyla gerçekleşti-
remeyecekleri araştırmaları ortak ola-
rak yürütebilmek amacıyla inşa edildi.

Almanya, Avusturya, Belçika, Bul-
garistan, Çekya, Danimarka, Finlandiya, 
Fransa, Hollanda, İngiltere, İspanya, 
İsrail, İsveç, İsviçre, İtalya, Macaristan, 
Norveç, Polonya, Portekiz, Slovakya, 
Romanya ve Yunanistan’ın üye olduğu 
CERN’de, Amerika Birleşik Devletleri, 
Japonya ve Rusya da gözlemci statü-
sünde bulunuyor. Atılan adımlar so-
nucunda Türkiye de CERN’e “ortak üye” 
konumuna geldi.

TÜBİTAK ile CERN arasında 
çerçeve işbirliği anlaşması imzalandı

[işbirliği ►

Kocaeli Üniversitesi ile 
Özka Lastik ve Kauçuk 
Sanayi ve Ticaret A.Ş. 

arasında dün (16.05.2017) işbirliği 
iyi niyet anlaşması imzalandı.

Kocaeli Üniversitesi 
Rektörlüğü’nde gerçekleştirilen 
törende işbirliğini üniversitemiz 
adına Rektör Yardımcısı Prof. Dr. 
Bekir Çakır, Özka Lastik ve Kauçuk 
adına Ar-Ge Müdürü Tolga Ersoy 
imzaladı. 

Kocaeli Üniversitesi ile Özka 
Lastik ve Kauçuk arasındaki 
işbirliğini güçlendirmek amacıyla 
gerçekleştirilen iyi niyet anlaşması 
ile ara yüz görevi üstlenecek olan 

Kocaeli Üniversitesi Teknoloji Trans-
fer Ofisi, işbirliğinin sürdürülmesi ve 

ilişkilerin yürütülmesinde birebir 
hizmet vererek koordinasyonu 
sağlayacak.

İşbirliği kapsamında, iki kurum 
arasında yürütülecek bilimsel ve 
teknolojik araştırmalara yönelik 
proje çalışmaları hayata geçirile-
cek. Bunun yanı sıra Ar-Ge pro-
jeleri ve danışmanlık hizmetleri 
verilecek, Kocaeli Üniversitesi’ne 
ulusal ve uluslararası düzeye 
deney yeteneği kazandıracak alt 
yapı çalışmaları yapılacak, lisan-
süstü öğrencilerin tezlerini, lisans 
öğrencilerinin ise staj ve bitirme 
projelerine işbirliği çerçevesinde 

destek sağlanacak.

KOÜ ile Özka Lastik arasında 
‘işbirliği’ anlaşması imzalandı
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Türkiye’nin atık yönetimindeki lider 
kuruluşu İZAYDAŞ, Çalışma ve Sosyal 
Güvenlik Bakanlığı’nın bir kuruluşu 
olan Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) 
ile Ulusal Meslek Standardı hazırlama 
işbirliği protokolü imzaladı.

MESLEK STANDARDI HAZIRLAMA
MYK Meslek Standartları Dairesi 

Başkanlığı, ulusal meslek standardı ve 
ulusal yeterlilik taslaklarını hazırlama 
konusunda, gönüllü kurum ve kuru-
luşlardan talep alarak, kuruluşların 
görevlendirilmesi ve işbirliği protokol-
lerinin imzalanmasına yönelik teknik 
çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsam-

da 12 Mayıs 2017 tarihinde Mesleki Ye-
terlilik Kurumu Başkanı Adem Ceylan 
ve İZAYDAŞ Genel Müdürü Muhammet 
Saraç’ın imzaladığı Meslek Standardı 
Hazırlama İşbirliği Protokolü ile atık iş-
leme alanına yönelik meslek standardı 
hazırlama süreci başlatılmış oldu.

HANGİ MESLEKLER OLACAK?
İZAYDAŞ ve MYK arasında imzala-

nan protokol kapsamında hazırlana-
cak meslek standartları; Atık Ön İşlem 
Elemanı, Atık Yakma Elemanı, Tıbbi 
Atık Sterilizasyon Tesisi Çalışanı, Dü-
zenli Depolama Bertaraf Saha Elemanı 
olarak sıralanıyor.

KOMİSYONLAR OLUŞTURULDU
Ulusal meslek standardı hazırlama 

süreci hakkında MYK eğitimcileri tara-
fından İZAYDAŞ’ta genel bilgilendirme 
yapıldı. Her bir meslek için komisyon-
lar oluşturulurken, bu komisyonlar 
belirlenmiş meslekler ile ilgili olarak 
MYK standartları doğrultusunda 
formları hazırladıktan sonra MYK 
kurumuna gönderecek. 

İZAYDAŞ sonraki süreçte ise Ulusal 
Yeterlilik başvurusunda bulunmayı 
hedefliyor. Bir sonraki hedef ise ilgili 
mesleklerde yetkilendirilmiş sınav 
ve belgelendirme yapan bir kuruluş 
olmak. 

İZAYDAŞ ile MYK’dan işbirliği protokolü

TÜBİTAK Teknokent tarafından 01–
04Mayıs 2017 tarihlerinde;Türkiye–
Belçika arasında, AR-GE ve inovasyon 
ilişkilerini geliştirmek, Türkiye’de üre-
tilen ileri teknoloji ürünlerinin ulusla-
rarası ticarileşmesine, endüstriyel uy-
gulamalarının geliştirilmesine katkıda 
bulunmak, AR-GE ve inovasyon sektö-
ründe önemli rol alan teknoparkların 
ve teknoloji transfer ofislerinin işbirliği 
kapasitelerini artırmak, İnovatif faa-
liyetleri destekleyerek ülke dış tica-
retine dolayısı ile ülke kalkınmasına 
katkıda bulunmak amacıyla Belçika’ya 
ziyaret gerçekleştirilmiştir.

Belçika ile teknolojik AR-GE alanın-
da işbirliği görüşmeleri, Belçika Brük-
sel Memleketçi İş Adamları Derneği 
(MİSİAD) Genel Başkanı Sayın Ethem 
Kışlalı ve TÜBİTAK Marmara Teknokent 
Avrupa’dan sorumlu danışman Kadir 
Yüçelbaş’ın 2017 ocak ayında TÜBİTAK 

Marmara Teknokenti ziyaret etmesiy-
le başladı. Teknokent ve Teknokentte 
gerçekleştirilen projelerle ilgili bilgi 
alan Belçikalı yetkililer iki ülke arasında 
işbirliğinin geliştirilmesi için Teknokent 
temsilci ve firmalarını Belçika’ya davet 
etti. Ziyarete toplam 8 kişi olmak üzere 
1 Teknopark, 1 Teknoloji Transfer Ofisi, 
1 üniversite ve 3 AR-GE firması katılım 
sağladı. 

Görüşmeler kapsamında Brüksel 
kentinde, Technopolis Bilim Merkezi 
Ziyareti, Brüksel Parlementosu ve Fla-
man Bölgesi milletvekilleri ile toplantı, 
Brüksel Parlementosu Başkanlığı ziya-
reti, Belçika Kraliyet Baronu ile toplan-
tı, Anwers Belediye Başkan Yardımcısı 
ile toplantı, Brüksel Türkiye Araştırma 
ve İş Dünyası Kuruluşları  (TuRBo) Ofisi 
ziyareti gerçekleştirildi.

Tübitak Marmara Teknokent’ten Belçika’ya ziyaret

[çevre ►
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Ticari ve Teknolojik İşbirliği Teklif ve Talepleri

Referans No: BOIT20170421002
İtalyan KOBİ, porselen tabaklarda kullanılmak üzere patentli termal plaka geliştir-
miştir. Geleneksel sıcak yemek taşlar yerine, termal tabaklarda sunulabilecek olup 
balık, makarna ve pizza da dahil olmak üzere her türlü gıda için kullanılabilmektedir. 
Firma ev aksesuarları pazarında uzman firmalar veya büyük ölçekli perakende zin-
cirleri ile ortaklık anlaşması imzalamak istemektedir.

Referans No: BOPL20170420001
Makine tasarım ve üretimi alanında faaliyet gösteren Polonyalı firma, gıda işleme sa-
nayinde kullanılan makineler üretmekte olup anlaşma yapabileceği firmalar aramak-
tadır. Firmanın üretmiş olduğu makineler; meyve ve sebzelerin yıkama, sıralama, 
teknolojik taşıma işlemlerini yapabilmekte ve ayrı ayrı dondurulmuş ve tanelenmiş 
gıda konusunda hizmet sunabilmektedir. 

Referans No: BOKR20170412001  
Yazılım, multimedya teknolojisi ve cihaz bağlantısı geliştiricisi ve tedarikçisi olan 
Koreli firma radyoaktif, elektromanyetik alanlar, mor ötesi ışınlar, sıcaklık nemi ve 
benzeri kişisel çevreyi izleyen bir ürün geliştirmiştir. Ürünü akıllı bir telefona bağlar-
ken müşteri çevreyi ölçebilir ve zararlı maddeleri önleyebilmektedir. Firma, dağıtım 
anlaşması uyarınca ürün satışı için Avrupa distribütörü aramaktadır.

Referans No:  BOPL20160405003  
Polonya’da yerleşik Kuzey Doğu merkezli olan firma yurt içinde ve yurt dışında ta-
şımacılık ve nakliye hizmeti konusunda faaliyet göstermektedir. Firma ulaştırma ve 
nakliyat konusunda sunulan hizmetlerle ilgilenen firmalar ile anlaşma yapmak iste-
mektedir. 

Referans No:  BRRS20160413001
Sırbistan’da yerleşik firma, organik ve organik olmayan bireysel hızlı donmuş meyve-
ler tedarik edebileceği üreticiler aramaktadır.

Referans No:  BRBE20170308001
2010 yılında kurulan Belçikalı firma, tuğla ve harç mağazalarına, restoranlara ve 
işletmelere, özellikle coğrafi konum uygulamaları aracılığıyla, internet kullanarak 
ayak izi oluşturan “web’den mağazaya” çözümleri sunuyor. Firma, markalara ve 
acentelerine web sitelerinde ve mobil uygulamalarda mağaza bulma siteleri oluştu-
rup uygulamaktadır. Firma bir satın alma anlaşması için web pazarlamasını veya 
dijital ajansları hedeflemektedir.

Referans No: BRCZ20170419001
Paketleme sistemlerinde deneyimli Çek bir firma, Orta ve Doğu Avrupa pazarında 
temsil edilecek bir girişim için otomotiv, elektronik ve endüstriyel otomasyon için 
paketleme veya alet sistemleri alanında aktif yeni bir endüstriyel ortak arayışındadır. 
Sunulan işbirliği yalnızca satışlar konusunda  değil, aynı zamanda ticari bir acentelik 
sözleşmesi uyarınca teknik servisler (tam ölçekli temsilcilik) için de hedeflenmekte-
dir.

Referans No:  BRRO20160513001
Güney-Batı Oltenia bölgesinde bulunan Romanyalı firma, çevre düzenlemesi, mimari 
ve yeşil alanların planlanması konularında deneyime sahip olup, üretim ve dağıtım 
hizmetleri anlaşmaları ile ilgilenmektedir.

Referans No:  BOIT20170303002
Yiyecek ve içecek bar sayaçları üretmekte olan İtalyan firma ürünlerin dağıtımı ko-
nusunda hizmet anlaşması imzalamak için distribütörler aramaktadır. Bar sayaçları 
kolay taşınabilir, hızlı bir şekilde   (1 dakikadan az) lisanslı tasarımı ve patentli kilit-
leme sistemi sayesinde monte edilebilmektedir. Ürünün başlıca avantajları kullanım, 
sağlamlık ve geleceğe (küçük boyut) taşınabilirlik, kullanım kolaylığıdır.

AVRUPA İŞLETMELER AĞI DOĞU MARMARA ABİGEM
TİCARİ ve TEKNOLOJİK İŞBİRLİĞİ PLATFORMU

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

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

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

[işbirliği ►


